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บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการท างานด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นการรับรองความสามารถของบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือสนองตอบความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงเริ่มด าเนินโครงการให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสอบใบรับรองวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Certificate) ในปี พ.ศ.2553 มีผู้เข้าสอบ 10 คน 
สอบผ่าน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในปี 2556 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง บุคลากรของส านักฯ
เข้าสอบ 9 คน สอบผ่าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 ผลทีไ่ด้รับคือท าให้นักวิชาการมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลในการสอบ
เพ่ือรับรองมาตรฐานสากลต่อไป 
 

ประวัติหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีส านักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เทเวศร์  ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนยโ์ชติเวช ศูนยพ์ณิชยการพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และศูนยพ์ระนครเหนือ การด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2: (e-Management) การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนา
ประเทศ 
การด าเนินงานในอดีต 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) ก าหนดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการทุกคนสอบเพ่ือ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักสากลที่ผ่านมา ผู้สอบต้องศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการขั้นตอน
การสอบด้วยตนเอง โดยข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ กระจายอยู่หลายที่ หลากหลาย
แนวทาง หลายความคิดเห็น  กอปรกับการสอบมีค่าใช้จ่ายสูง เฉลี่ยคนละ 6,642 บาท จึงสร้างความสับสนและความลังเล
ให้กับผู้เข้าสอบ  

แนวทางการด าเนินงานตามหลัก (PDCA) 

การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวสามารถแยกออกเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA ได้ดังนี ้

ระยะที่ 1 การวางแผน (Plan) 

1. ศึกษาความต้องการของผู้สอบโดยค านึงถึง 

1.1 ความต้องการของบุคลากร จากการส ารวจความคิดเห็นของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ สวท.พบว่า มี
ความสนใจในการสอบ เพราะจะได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง และเป็นการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานสากล 

1.2 ความสอดคล้องต่อภาระงาน เนื่องจาก สวท. มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายต่างๆตาม
ภาระงาน ท าให้มีความรู้ความสามารถในแต่ละงานแตกต่างกันไป สวท. จึงได้ก าหนด 

2. ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน 

 สวท. มุ่งหวังให้บุคลากรของส านักพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือยกระดับความสามารถในการท างานด้านเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีนโยบายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับภาระงาน เพ่ือเป็นการรับรองความสารถของบุคลากร และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ได้
มาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 3 การเลือกวิชาที่สอบ ต้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ว่ามีการสอบวิชาใดบ้าง และขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ มีเรื่อง
ใดบ้าง โดยสามารถดูได้ที่  http://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsa-windows-server-certification.aspx 
(Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) 

4 ศึกษาหลักเกณฑ์วิชาสอบ ให้ดูว่าวิชานั้นก าหนดให้ต้องผ่านการสอบวิชาอ่ืนมาก่อนหรือไม่ โดยดูที่ required 
exam จากตัวอย่างในภาพ จะเห็นว่าผู้สอบสามารถเลือก
สอบจากวิชาใดก่อนก็ได้ แต่ แนะน าให้สอบเรียงตามล าดับ
วิชา เพราะจะเริ่มจากวิชา ง่ายไปยาก 

 



 

 

 

 

 

5 ศึกษารายละเอียดวิชาสอบ ผู้สอบสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหัวข้อที่จะท าการทดสอบทักษะความรู้ ในภาพ
เป็นรายละเอียดของวิชา Installing and Configuring Windows Server 2012 รหัส 410 และราคาสอบ 

 

 

 

 

 

 

6 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์กลุ่ม ผู้ดูและระบบ
แห่งประเทศไทย http://www.thaiadmin.org/board/index.php ที่มีการให้ค าแนะน า ประสบการณ์และตอบปัญหา
เกี่ยวกับการสอบจากผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบมาก่อน 

 

ระยะที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do) 

1. การซื้อใบสมัครและสมัครสอบ 
ผู้สมัครต้องท าการสมัครและช าระเงินค่าสอบผ่านเว็บไซต์ โดยสิ่งที่ผู้สมัครต้องมีคือ อีเมล์ของไมโครซอฟท์ เช่น 

Hotmail และบัตรเครดิตเพ่ือใช้ในการช าระเงิน 
  

ชั้นตอนการซื้อใบสมัคร 



1.1 ไปที่ http://bsf01.com/microsoft_vouchers/mcsa_winserver_sqlserver.aspx (ส าหรับ MCSA : 
Windows Server 2012 Certification) เพ่ือซื้อ Voucher หรือใบสมัครสอบ และตรวจสอบวิชาที่จะสอบ แล้วให้
คลิก Buy Now 

 

 

 

 

 

* ข้อดีของการซื้อ Voucher รวมทุกวิชา คือจะได้
ส่วนลดจากราคาปกติ ประหยัดกว่าซื้อแยกทีละวิชา  

* ในช่วงเวลาหนึ่ง ไมโครซอฟท์จะให้ข้อเสนอพิเศษ เช่น Second Shot ท าให้สามารถลงสอบครั้งที่สองได้ 
ส าหรับในกรณีที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน และประหยัดเงินค่าสอบของผู้สมัคร 

1.2 เลือกรายวิชาที่สอบ ใส่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ (Hotmail) ที่อยู่ ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นภาษาอังกฤษ แล้ว
คลิก Purchase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* สถานที่สอบ (Country Where Test Will Be Taken) ให้เลือกเป็น Thailand และสกุลเงิน (Currency) 

เลือก BAHT 
* ควรตรวจสอบข้อมูลที่กรอก โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล อีเมล์ เพราะหากผิดจะแก้ไขได้ยาก เนื่องจากผู้สอบ   

ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ต้องส่งอีเมล์ไปให้ไมโครซอฟท์เป็นผู้แก้ไข  
1.3 ล็อกอินเข้าอีเมล์ที่ใช้สมัคร ผู้สอบจะได้รับรายละเอียดการสั่งซื้อ (Prometric Voucher Confirmation) 

จาก Prometric ซึ่งเป็นศูนย์สอบของไมโครซอฟท์ 

 
 
 
2. การสมัครสอบ 



2.1 ไป ที่ 

www.register.prometric.com คลิก Login 

 

 

 

 

 

 

2.2 ส าหรับผู้ที่เคยสอบแล้วให้ Login ได้เลย แต่ผู้ที่ยังไม่เคยสอบให้สร้าง Username ใหม่ก่อน โดยคลิกที่ 
Create a new password 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.3 ใส่ข้อมูลส่วนตัว ส าหรับ Prometric ID ผู้สอบครั้งแรกให้เว้นว่างไว้ แล้วคลิก Submit ด้านล่าง 
2.4 ผู้สอบจะได้รับ e-mail รายละเอียดการสมัครจากทาง Prometric 

 
3. การเลือกวันสอบและศูนย์สอบ 

3.1 ไปที่เว็บไซต์ของ Prometric https://www.register.prometric.com/login.asp แล้วล็อกอินเข้า
ระบบ 

https://www.register.prometric.com/login.asp


3.2 คลิกท่ี LOCATE A TEST CENTER เพ่ือเลือกศูนย์สอบ 
3.3 เลือก ประเทศและวิชาที่สอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* ผู้สอบสามารถลงสอบครั้งละวิชาได้ ไม่จ าเป็นต้องลงทุกวิชาที่ซื้อจาก Voucher พร้อมกันทั้งหมด เพ่ือให้

ผู้สอบมีเวลาเตรียมตัวในการสอบแต่ละวิชาได้เต็มที่ 
3.4 เลือกวันและเวลาสอบ แนะน าว่าควรเผื่อเวลาในการเดินทางไปสอบ เพ่ือให้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อน

เข้าสอบ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.5 ใส่ข้อมูลหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน แล้ว Next 

 

 

 

 

 

 

3.6 ในหน้า Payment Information ให้คลิก Enter Promo Code/Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 ในช่อง Discount Type เลือกเป็น Voucher Number และในช่อง Voucher Number/Promo Code  
ให้เปิดเมล์ที่ได้รับจากการซื้อ Voucher และน าใส่ในช่องนี้ ใส่รหัส CAPTCHA แล้วคลิก Validate 

 

 

 

 



 

3.8 ผู้สอบจะได้รับอีเมล์จาก Prometric ซึ่งจะบอกชื่อวิชา วันเวลา สถานที่สอบ และการช าระเงิน 
 

4. การเตรียมตัวสอบ 
4.1 หาข้อมูลวิชาที่สอบ โดยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ ว่าขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบวัดทักษะ

ความรู้ในเรื่องใดบ้าง 
4.2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกับระบบงานจริง เพ่ือท าความเข้าใจกับการท างานของระบบ เพราะข้อสอบจะ

เป็นแบบประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีในการแก้โจทย์ 
4.3 รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าสอบ โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการเข้าสอบ เพ่ือให้ค าแนะน า

และแนวทางในการวิเคราะห์โจทย์และท าข้อสอบ 
4.4 จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่ มีความรู้ในเรื่องนั้นมา

บรรยายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเติมเต็มเทคนิคในการใช้ระบบงานและการท าข้อสอบ 
4.5 ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์กลุ่มผู้ดูและระบบแห่งประเทศไทย ที่มีผู้เข้ามาสอบถาม

และตอบค าถาม, แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบประกาศนียบัตรอยู่เสมอ 

5. แนวข้อสอบ 
แนวข้อสอบ เราสามารถดูแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ ที่จะอธิบายว่าข้อสอบวิชานั้นวัดทักษะ

ในเรื่องใดบ้าง ตัวอย่างเช่น Exam 70-410 :  Installing and Configuring Windows Server 2012 
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-70-410.aspx  

 ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 
5.1 ข้อสอบแบบมีค าตอบเดียว ข้อสอบแบบนี้จะมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว เช่น  
- ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2012 และต้องการเพิ่ม Hard Disk ขนาด 4 TB คุณต้องใช้ค าสั่งใด 
- คุณต้องตั้งค่าอย่างให้สามารถพิมพ์งานได้แม้ในขณะที่ Print Server มีปัญหา 
- หากคุณต้องการสร้าง Group Policy Object ให้มีผลกับทุก user accounts ใน OU ยกเว้น Sales 
Group ต้องท าอย่างไร 
- คุณต้องท าอย่างไรให้ client computers ใน Active Directory domain สามารถสร้าง record ใน 
primary zone ได้ 
- หากคุณต้องการ uninstall domaim controller ที่มี Windows Server 2012 แบบ Server Core     
ติดตั้งอยู่ ต้องท าอย่างไร 
- ไฟล์ script แบบใด ที่ใช้ promote domain controller 

 
5.2 ข้อสอบที่ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ ข้อสอบแบบนี้จะยากกว่ากว่าแบบแรก เพราะต้องเลือกค าตอบให้

ถูกทั้งหมด ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้คะแนน เช่น  
- ถ้าคุณต้องการจะติดตั้ง GUI ให้กับ Server Core คุณต้องใช้ค าสั่งใดบ้าง เลือกมาสองข้อ 
- คุณต้องใช้ตั้งค่า packaged apps อย่างไร เพ่ือป้องกันผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมจาก Windows Store 

application 
- ถ้าคุณต้องการทราบรายชื่อผู้ใช้งานที่สามารถอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่า 100 MB ต้องใช้ค าสั่งใด 

 
5.3 ข้อสอบแบบเรียงล าดับ ข้อสอบแบบนี้จะยากที่สุด เพราะนอกจากจะต้องเลือกค าตอบที่ถูกต้อง และยัง

ต้องเรียงล าดับค าตอบให้ถูกต้องด้วย เช่น  

http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-70-410.aspx


- หากคุณต้องการก าหนด IPV6 address prefix ให้ Network Adapter แต่ละตัว ต้องท าอย่างไร ให้เลือก
ค าตอบพร้อมเรียงล าดับให้ถูกต้อง 

- ถ้าคุณต้องการตั้งค่า pass-through disk ส าหรับเครื่องที่เป็น virtual machine คุณต้องท าอย่างไร 
- ถ้าคุณต้องการย้าย backup GPO ของ domain controller ใน domaim controller อย่างไรจึงจะใช้

เวลาน้อยที่สุด 
- ถ้าคุณต้องการอธิบายให้ administrator ฟัง เรื่อง Always Offline Mode ควรใช้ค าอธิบายตามข้อใด 

เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ 
- ถ้าคุณต้องการเปิดใช้ Single-root I/O virtualization ต้องท าอย่างไร  

 
 
 
 
6. การสอบ  

ผู้สอบต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และรอเรียกเข้า
ห้องสอบ ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ มีเวลาท าข้อสอบประมาณ 2 โมง โดยแต่ละหลักสูตรจะมีวิชาที่ต้องสอบดังนี้ 
 6.1 หลักสูตร MCSA: Windows 8 สอบ 2 วิชา 
 - Configuring Windows 8  
 - Managing and Maintaining Windows 8 

 6.2 หลักสูตร MCSA: Windows Server 2012 สอบ 3 วิชา 

 - Installing and Configuring Windows Server 2012 
 - Administering Windows Server 2012 
 - Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 

6.3 หลักสูตร MCSE: Server Infrastructure ต้องผ่านการสอบ MCSA: Windows Server 2012 และสอบ
เพ่ิม 2 วิชา 
 - Designing and Implementing a Server Infrastructure 
 - Implementing an Advanced Server Infrastructure 

 
ระยะที่ 3 ตรวจสอบ (Check) 

1. ตรวจสอบผลสอบ 
ผู้สอบจะทราบผลการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ และได้รับรายงานผลคะแนน (Score Report) 

แสดงรายละเอียดการสอบและคะแนนที่ได้ทั้งผู้ที่สอบผ่านและสอบตก โดยผู้สอบต้องได้คะแนน 700 คะแนนขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน เมื่อผู้สอบผ่านครบทุกวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Certificate) 

 
2. การประเมินผลการสอบ 

รายงานผลคะแนน (Score Report) จะแสดงคะแนนและระดับทักษะความสามารถของผู้สอบในด้านต่างๆ 
ซึ่งจะท าให้ผู้สอบทราบว่าต้องมีการฝึกฝนในด้านเพิ่มเติม โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบ เพ่ือจะได้เตรียมพร้อม
ส าหรับการสอบครั้งต่อไป 

 
 3. การปรับปรุงพัฒนา 



  3.1 ส าหรับผู้ที่สอบผ่าน 
  เมื่อทราบคะแนนระดับทักษะความสามารถแล้ว ให้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในทักษะที่ขาดความช านาญ 
เพ่ือเติมเต็มความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สอบเพ่ือจะได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเตรียมพร้อมส าหรับการสอบในระดับที่สูงขึ้น 

  

3.2 ส าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน 
ให้ผู้สอบวิเคราะห์สาเหตุว่าเกิดจากสิ่งใด เช่น 
- เวลาในการเตรียมตัวสอบ ผู้สอบมีเวลาในการเตรียมตัวสอบเพียงพอหรือไม่ 
- การศึกษาหาข้อมูล เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ท าให้เนื้อหาในการสอบมีการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เราจึงควรติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 
- การฝึกปฏิบัติกับระบบงานจริง เนื่องจากเนื้อหาการสอบจะเป็นการประยุกต์ ใช้ความรู้จากการปฏิบัติงาน

จริง ถ้าผู้สอบไม่มีพ้ืนฐานเพียงพอ จะไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้องได้ 
- การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ทักษะด้านการอ่านและการแปล

พอสมควร ผู้สอบจึงต้องศึกษาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและจดจ าค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เราท าความเข้าใจข้อสอบได้ดีขึ้น และมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อสอบมากขึ้น 

- การเลือกวันสอบและศูนย์สอบ ควรเลือกสอบในช่วงที่ไม่มีภาระงานเร่งด่วน และศูนย์สอบสามารถเดินทาง
ได้สะดวก เพ่ือที่ผู้สอบได้มีสมาธิกับการสอบได้อย่างเต็มที่ 

ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Action) 

1. น าความรู้ไปใช้ในการออกแบบและติดตั้ง Server ของมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับงาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประหยัดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 

2. น าไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัย 

3. น าไปใช้ในการถ่ายทอดให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ใน
การเรียนการปฏิบัติงานต่อไป  
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างคุณค่า 

1. ประโยชน์ที่ผู้สอบได้รับ 

1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
1.2. สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง 
1.3. ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

2. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 

บุคลากรที่สอบผ่านสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เป็นวิทยากรอบรมนักศึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครในการสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสากล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารผลักดันให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เข้ารับการทดสอบ 
 2. การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ การศึกษาข้อมูลล่วงหน้า การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฏิบัติงานกับ
ระบบจริง เพ่ือสร้างทักษะและความม่ันใจให้กับผู้สอบ 
 3. ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Certificate) ของมหาวิทยาลัย จะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ 



ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 1. ปัญหาและอุปสรรค 

  1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการขาดทักษะภาษาอังกฤษในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Certificate) 
  1.2 ค่าใช้จ่ายสูงในการเข้ารับการทดสอบ 

 2. แนวทางแก้ไข 

2.1 ส่งให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือหรือวิดีโอ
สื่อการสอนต่างประเทศ และจัดอบรมภาษาอังกฤษ 

2.2 วางแผนการสอบล่วงหน้า เพ่ือให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการที่เข้าสอบได้มีเวลาเตรียมศึกษา
ข้อมูลและงบประมาณไว้ใช้ในการสอบ 

 

ความท้าทายต่อไป 

 1. ส่งเสริมให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์สอบผ่านการรับรองวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Certificate) ทุกคน 
 2. ส่งเสริมให้ผู้ที่สอบผ่านแล้วสามารถสอบผ่านในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับการสอบและสอบผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลเป็นการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน 

 

(ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows Server 2012 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


