งานบริการวิชาการ
บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร

สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารให บ ริ ก ารฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ศิษยเกา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยไดรบั การรับรองใหเปนศูนยฝก อบรมคอมพิวเตอร ในโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีหลักสูตรการอบรมตางๆ อาทิ
- การใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
- การวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรม SPSS
- การใชงานโปรแกรม Microsoft Office
- การใชงานโปรแกรมตกแตงภาพ
- การใชงานโปรแกรมออกแบบเว็บไซตและการพัฒนางานมัลติมเี ดีย เปนตน
นอกจากนี้ ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เพื่อการอบรมสัม มนา รวมถึงการบริการใหคําปรึ กษาเกี่ย วกับระบบงานด านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ สําหรั บ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ตองการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอีกดวย
หมายเหตุ
1. สํ าหรับ นักศึ กษาของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนดุสิตสามารถเทียบโอนเปนวิ ชาเลื อกเสรีได ในหลั กสูต ร
40 ชัว่ โมง **
2. สามารถตรวจสอบตารางการอบรมไดท่ี http://www.arit.dusit.ac.th

โครงการทดสอบความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานทางดานคอมพิวเตอร

โครงการทดสอบความรูแ ละทักษะพืน้ ฐานทางดานคอมพิวเตอร เปนโครงการเพื่อประกันคุณภาพทางดาน
คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สวนดุ สิต และสามารถเที ย บโอนเป น วิ ช าเลื อ กเสรี ไ ด ใ นรายวิ ช า
4122604 วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 3(2-2) วิชาที่สอบประกอบดวย:
1. Microsoft Windows และการใชงานอินเทอรเน็ต
2. Microsoft Word
3. Microsoft Excel
4. Microsoft PowerPoint
คาใชจาย : คาทดสอบครัง้ ละ 650 บาท

การทดสอบมาตรฐานทักษะโปรแกรมชุด Microsoft Office (Microsoft Office of Specialist : MCAS)

(Microsoft Office of Specialist : MCAS) คือ โปรแกรมการสอบ ประกอบดวย Microsoft Office Version
2007 และ 2010 ซึ่งมุงเนนการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหตรงกับความตองการของผูปฏิบัติงาน และความตองการของธุรกิจทุก
อุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศตางๆ กวา 128 ประเทศ พบวา บุคคลที่สามารถสอบผานเกณฑ และ
ไดรับใบประกาศนี ยบัต รจะมี ความสามารถในการผลิ ตผลงานเพิ่ม ขึ้น และเป นที่ยอมรับ ในกลุมเพื่อ นรว มงาน ลู กค า และ
หัวหนางาน และสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อสอบผานสามารถนําไปเทียบโอนในรายวิชาเลือกเสรีได
การทดสอบแบงออกเปน 2 Version ไดแก
1. Microsoft Office 2007 ประกอบดวย
- Using Microsoft® Office Word® 2007
- Using Microsoft® Office Excel® 2007
- Using Microsoft® Office PowerPoint® 2007
- Using Microsoft® Office Outlook® 2007
- Using Microsoft® Office Access® 2007
- Using Microsoft® Office Word® Expert 2007
- Using Microsoft® Office Excel® Expert 2007

2. Microsoft Office 2010 ประกอบดวย

Microsoft Office Specialist (Core)
ทักษะระดับพืน้ ฐานการใชงาน
โปรแกรม Microsoft Office 2010
ประกอบดวย :

Word 2010
Excel® 2010
PowerPoint® 2010
Access® 2010
Outlook® 2010
SharePoint® 2010

Microsoft Office Expert
Microsoft Office Master
ทักษะระดับ Expert การใชงานโปรแกรม ทั ก ษะระดั บ Master การใช ง าน
Microsoft Office 2010 ประกอบดวย : โปรแกรม Microsoft Office ผู เ ข า
ท ด สอ บ จ ะ ต อ ง ผ า น ก า รท ด ส อ บ
โปรแกรมบังคับ 3 โปรแกรม และเลือก
สอบอีก 1 โปรแกรม ประกอบดวย :
Word 2010 Expert
Excel® 2010 Expert

โปรแกรมบังคับ
Word 2010 Expert
Excel® 2010 Expert
PowerPoint® 2010
เลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
Access® 2010 หรือ
Outlook® 2010

- ลักษณะการสอบ
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชุด Microsoft Office เปนการทดสอบแบบ
ปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหนาจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเนนที่ผลสําเร็จในการทํางาน เพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตอง และจาก
การศึกษาคนควาของบริษทั ไมโครซอฟท จํากัด ในการจัดทําขอสอบที่เปนแบบทดสอบที่วัดผลไดจริง และมีความแมนยําสูง
นั้น จะทําใหผูผานการทดสอบ คือ ผูที่มีทักษะในการปฏิบัติไดจริง และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
- วิธีการสอบ
1. การทดสอบแตละวิชาใชเวลาประมาณ 50 นาที ขอสอบมีประมาณ 17-20 ขอใหญ
2. การสอบจะเปนแบบปฏิบัติตอหนาเครือ่ งคอมพิวเตอร เนนการใชงานไดจริง
3. โจทยคาํ ถามเปนภาษาอังกฤษทุกเวอรชน่ั และมีโจทยภาษาไทยเฉพาะเวอรชน่ั 2007 เทานั้น
4. โจทยขอ สอบเปนลักษณะการสุม (Random)
5. การสอบผานระบบอินเทอรเน็ต
6. เมื่อทําการสอบเสร็จสมบูรณจะไดรับผลสอบทันที

การใชงานหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรสาํ หรับนักศึกษา ณ อาคาร 11 ศูนยฝกอบรมคอมพิวเตอร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอรสาํ หรับนักศึกษา เพือ่ การ
เรียนการสอนในเวลา และนอกเวลา โดยมีระเบียบปฏิบัติในการใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดังตอไปนี้
1. แตงกายชุดนักศึกษาถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ หรือแตงกายดวยชุดสุภาพ
-นักศึกษาหญิง ควรสวมเสือ้ มีแขน กระโปรงไมสน้ั จนเกินไป รองเทารัดสน และไมสวมกางเกงยีนส
-นักศึกษาชาย แตงกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว รองเทารัดสน และไมสวมกางเกงยีนส
2. กรณี มี ก ารขอใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร น อกเวลาเรี ย น นั ก ศึ ก ษาต อ งแจ ง เจ า หน า ที ่ดู แ ล
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เคาเตอรบริการกอนเขารับบริการทุกครั้ง
3. หามนําอาหาร / เครือ่ งดื่มเขามารับประทานภายในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
4. หามเลนเกมสในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรโดยเด็ดขาด
5. หามสงเสียงดัง รบกวนผูใ ชบริการทานอืน่ ภายในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร
6. หามลงโปรแกรมใดๆ กอนไดรบั อนุญาต
7. หามเคลือ่ นยายอุปกรณใดๆ ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กอนไดรับอนุญาต
8. ห ามนํา อุป กรณ เครื่อ งใชไ ฟฟ า ทุก ชนิ ดมาต อกั บ ระบบไฟฟา ภายในหอ งปฏิบั ติก ารคอมพิว เตอร โดย
เด็ดขาด
9. หากอุปกรณใดๆ ภายในหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร เกิดการชํารุดหรือสูญหายโดยพิสูจนไดวาเกิดจาก
การกระทําของผูใ ชบริการ จะมีมาตรการในการลงโทษผูก ระทําความผิดดังตอไปนี้
9.1 กรณีทําอุปกรณชํารุดเสียหาย ตองชําระคาปรับเปน 2 เทาของมูลคาอุปกรณ
9.2 กรณีลกั ทรัพย จะดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไมมขี อ ยกเวน
10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสินสวนตัวของ
ผูใชบริการในขณะใชบริการในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สามารถติดตอสอบถามเพิม่ เติมไดท่ี ศูนยฝก อบรมคอมพิวเตอร อาคาร 11 ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5220, 5226

