โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู
ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู
ผูรับผิดชอบ ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
หลักการและเหตุผล
ในยุคปจจุบันวงการการศึกษาของประเทศไทยไดพัฒนากาวทันกับการศึกษานานาประเทศ ทํา
ใหการเรียนการสอนของประเทศไทยมีการพัฒนาในทุก ๆ ดาน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลาย
แหงพยายามพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งยังไดติดตาม และแสวงหา
มาตรฐานที่เปนสากล ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนของอาจารย นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ทั้งนี้ สถานศึ กษาตองจั ดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูตาง ๆ ที่เกื้อกูล
สงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการอานในทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
เรียน
การจัดการแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายดวยหนังสือ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และกิจกรรมจะชวยเสริมสรางบรรยากาศ
การเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยขึ้นได ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตอไป
ทั้ งนี้ ศู น ย วิ ทยบริ การ สํ า นั ก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทาไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูดังกลาว และมุงเนนในการพัฒนา ปรับปรุง
ห องสมุ ดให เ ป น แหล งเรี ย นรู ที่ทัน สมัย อัน เปน การสงเสริ มและพัฒ นาทั กษะใหเกิดการเรีย นรู เพื่ อ
ใหบริการแกคณาจารย นักศึกษา บุคลากรและผูสนใจทั่วไป โดยจัดทําโครงการบริการวิชาการและ
สงเสริมทักษะการเรียนรูเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการหรือผูสนใจทั่วไป ใหมี
กิจกรรมที่สนองความตองการ และมีบรรยากาศของกิจกรรมที่เปนใจ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
และมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูตรงตามหลักสูตร
2. เพื่อปลูกฝงและสงเสริมการอานการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประโยชนตอสถาบันการศึกษา
1. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่เขาสูมาตรฐานสากลดานการศึกษาเทียบเทาในระดับ
ตางประเทศ
2. สรางนักศึกษา และอาจารยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ไดการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหกับประเทศชาติ

5. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย
รายละเอียดและคาลงทะเบียนแตละหลักสูตร
1. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) หลักสูตรการวิเคราะหขอมูล Data Mining ดวยโปรแกรม MATLAB สําหรับ
ประยุกตใชงานวิจัย
คาลงทะเบียน 7,000 บาท
2) หลักสูตรอบรมการสราง Infographic
คาลงทะเบียน 5,500 บาท
3) หลักสูตรอบรมการออกแบบ Sticker Line เบื้องตน
คาลงทะเบียน 2,500 บาท
4) หลักสูตรอบรมการใช SketchUp เบื้องตน
คาลงทะเบียน 5,000 บาท
2. ดานพัฒนาความรูและสงเสริมทักษะทางวิชาชีพหองสมุด
1) หลักสูตรการจัดหมวดหมูดวยระบบทศนิยมดิวอี้
รุนที่ 1 (สําหรับผูมีความรูพื้นฐานทางดานบรรณารักษศาสตรฯ)
คาลงทะเบียน 3,000 บาท
รุนที่ 2 (สําหรับผูไมมีความรูพื้นฐานทางดานบรรณารักษศาสตรฯ)
คาลงทะเบียน 4,500 บาท
2) หลักสูตรอบรมการลงรายการตามมาตรฐาน RDA
คาลงทะเบียน 1,500 บาท
3) หลักสูตรอบรมสรางแบรนดดวยการเขียน
คาลงทะเบียน 5,000 บาท
ขั้นตอนดําเนินงาน
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําเอกสาร
3. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวม
4. ดําเนินการอบรม
5. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
สถานที่จัดโครงการ
ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การรับรองผล (ใบประกาศนียบัตร)
ผูเขาอบรมทุกทานที่เขารวมการอบรมเปน จํานวน 80% ของระยะเวลาอบรมตอหลักสูตรจะ
ไดรับใบประกาศนียบัตรจากศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แบบตอบรับและกำหนดกำรกำรเข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรและส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
จัดโดย ศูนย์วิทยบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ณ อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์วิทยบริกำร ชั้นลอย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
มีควำมประสงค์เข้ำร่วมอบรม
คำนำหน้ำนำม (นำย/นำงสำว/นำง/อื่น ๆ)........................................ชื่อ-สกุล.............................................................ตำแหน่ง.........................................หน่วยงำน..................................................
โทรศัพท์...............................................โทรสำร...................................................มือถือ.....................................................................E-mail …………………………………………………..…………………………
กรุณำใส่เครื่องหมำย ลงในช่อง  ให้ตรงกับหลักสูตรและรอบเวลำที่ท่ำนสนใจเข้ำร่วมอบรม
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
(7 หลักสูตร)
 1. หลักสูตรการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
 รอบที่ 1 สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ฯ
 รอบที่ 2 สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ฯ
 2. หลักสูตรสร้างแบรนด์ด้วยการเขียน
 3. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วยโปรแกรม MATLAB สาหรับ
ประยุกต์ใช้งานวิจัย
 4. หลักสูตรการออกแบบ Sticker Line เบื้องต้น
 5. หลักสูตรการสร้าง Infographic

จำนวนวัน
อบรม

วัน เดือน ปีที่อบรม

เวลำ ที่อบรม

อัตรำค่ำลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้ำอบรม

2 วัน
3 วัน
2 วัน
3 วัน

10-11 มี.ค.59
23-25 มี.ค.59
17-18 มี.ค.59
1-3 มิ.ย.59

9.00-16.00 น.
9.00-16.00 น.
9.00-16.00 น.
9.00-16.00 น.

3,000 บาท/คน
4,500 บาท/คน
5,000 บาท/คน
7,000 บาท/คน

40 คน
40 คน
20 คน
20 คน

1 วัน
3 วัน

10 มิ.ย.59
15-17 มิ.ย.59

9.00-17.00 น.
9.00-16.00 น.

2,500 บาท/คน
5,500 บาท/คน
(ชาระเงินล่วงหน้า 15 วัน
รับส่วนลด 500 บาท)
1,500 บาท/คน
5,000 บาท/คน

20 คน
20 คน

 6. หลักสูตรการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
1 วัน
21 มิ.ย.59
9.00-16.00 น.
20 คน
 7. หลักสูตรอบรมการใช้ SketchUp เบื้องต้น
2 วัน
23-24 มิ.ย.59
9.00-16.00 น.
40 คน
กำรลงทะเบียนและชำระค่ำลงทะเบียน
1. ทำงโทรสำร : ส่งใบตอบรับได้ที่ 02-1601248
2. ทำง e-mail : ส่งใบตอบรับได้ที่ library@ssru.ac.th
3. ทำงออนไลน์ กรอกลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.library.ssru.ac.th/
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-37825-5 ในนาม นายศุภโยธิน ณ สงขลา และ น.ส. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ
และ น.ส.พิ จิ ต รา จอมศรี พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานการโอนเงิ น ที่ ห มายเลขโทรสาร 02 -1601248 หรื อ ทางเมล์ library@ssru.ac.th ติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ โทรศั พ ท์
02-1601155, 02-1601249
กำรออกใบเสร็จ ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบเสร็จในวันลงทะเบียนหน้างาน
หมำยเหตุ
- หากหลักสูตรใดมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามจานวนที่กาหนด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรจะรวมเป็นค่าอาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ อาหารว่างวันละ 2 มือ้ (เช้า-บ่าย) เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 2559
โดย ศูนย์วิทยบริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียดและค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วยโปรแกรม MATLAB สาหรับประยุกต์ใช้งานวิจัย
รายละเอียดหลักสูตร
- ส่วนประกอบของโปรแกรม MATLAB, การจัดการแฟ้มและสารบบ
- อะเรย์และตัวดาเนินการอะเรย์, อะเรย์หลายมิติ
- ความสัมพันธ์และตัวดาเนินการเชิงตรรกะ, เซ็ต บิต และเลขฐาน
- การควบคุมทิศทางการทางานของโปรแกรม
- การเขียนสคริปต์ m-flies, การเขียนฟังก์ชัน m-files
- การแก้จุดบกพร่องของโปรแกรม
กราฟิกส์และการประมวลผลภาพ
- การสร้างกราฟสองมิติและสามมิติ
- การประมวลผลภาพเบื้องต้น
- การสกัดส่วนทีส่ าคัญจากภาพ
วิธีและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- การแก้สมการไม่เชิงเส้น
- การแก้สมการเชิงเส้น
- การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง
- การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
เหมืองข้อมูล
- แนะนาเหมืองข้อมูลและข้อมูลในเหมืองข้อมูล การนาเสนอความรู้ที่ได้จากเหมืองข้อมูล, การจัดกลุ่มข้อมูล
- การจาแนกข้อมูล
โครงข่ายประสาทเทียม
- แนะนาโครงข่ายประสาทเทียม
- การจาแนกข้อมูลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
**อบรมวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท (รับจานวน 20 คน)
2) หลักสูตรอบรมการออกแบบ Sticker Line เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร
สอนการวาดภาพ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนกระทั่งสามารถออกแบบดีไซต์ได้ด้วยตนเอง ผู้ไม่มีพื้นฐานในการวาดก็
สามารถทาได้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคเช้า : วิธีการออกแบบตัวการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์
- เรียนรู้พื้นฐานการสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ออกแบบตัวการ์ตูนอย่างไรให้โดดเด่น
ภาคบ่าย : วิธีการนาตัวการ์ตูนที่ออกแบบลงไปใน Line และวางขาย ใน Line Creators Market
- การสมัคร Line Creators Market การสมัคร Paypal การส่งจดหมาย ยืนยันตัวตนไปที่ประเทศญี่ปุ่น
- การนาตัวการตูนลงโปรแกรม Line Creator Market เพื่อรอการ Reviwe และขาย ขั้นตอนการรับเงิน
วิทยากรโดย อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ รัชนะปกิจ
**อบรมวันที่ 10 มิ.ย.59 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รับจานวน 20 คน)
3) หลักสูตรอบรมการสร้าง Infographic
รายละเอียดหลักสูตร
• Infographics คืออะไร
• การสร้าง Infographics ให้มีประสิทธิภาพ และดึงดูดความสนใจ

• เครื่องมือในการสร้าง infographics
• การนา Infographics มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ
**อบรมวันที่ 15-17 มิ.ย. 59 เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท (รับจานวน 20 คน)
4) หลักสูตรอบรมการใช้ SketchUp เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร
- เรียนรู้หลักการพื้นฐานในการสร้างโมเดลสามมิติและการใช้เครื่องมือ Large Tool Set
- การจัดการและการใช้งานเครื่องมือ (Tool) ในโปรแกรม SketchUP อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรม SketchUp หรือผู้เริ่มต้นใช้งาน SketchUp
ที่ต้องใช้คาสั่งทั้งหมดเป็น
วิทยากรโดย คุณสุธิพงษ์ สงกรานต์ ตาแหน่ง CEO บริษัท บ้านสเกตช์อัพ จากัด
**อบรมวันที่ 23-24 มิ.ย.59 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (รับจานวน 40 คน)

2. ด้านพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพห้องสมุด
1) หลักสูตรการจัดหมวดหมู่ด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
รายละเอียดหลักสูตร
หลักการจัดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้
- การแบ่งหมู่แยกตามหมวดต่าง ๆ
วันที่อบรม
รอบที่ 1 อบรมวันที่ 10-11 มี.ค.59 (สาหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ฯ)
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รับจานวน 40 คน)
รอบที่ 2 อบรมวันที่ 23-25 มี.ค.59 (สาหรับผู้ที่ไม่มีพนื้ ฐานทางด้านบรรณารักษศาสตร์ฯ) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
(รับจานวน 40 คน)
วิทยากรโดย รศ.พวา พันธุ์เมฆา
2) หลักสูตรอบรมสร้างแบรนด์ด้วยการเขียน
รายละเอียดหลักสูตร
งานเขียนจะทาให้คุณสามารถสร้างแบรนด์ของตนเองโดยผ่านการเขียนในโลกออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณ
ได้เกินคาด
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
1. เทคนิคการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
2. เทคนิคการเขียน Content ให้โดนใจ
3. การเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์
4. เทคนิคการนาเสนอขั้นเทพ
5. กลยุทธ์จับเสือมือเปล่า ทาธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุน
วิทยากรโดย อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเขียน
**อบรมวันที่ 17-18 มี.ค.59 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (รับจานวน 20 คน)
3) หลักสูตรอบรมการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
รายละเอียดหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐานการลงรายการ RDA ความแตกต่างจากการลงรายการ AACR2 เดิม
วิทยากรโดย คุณนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ รองผู้อานวยการสานักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
**อบรมวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (รับจานวน 20 คน)
หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตรจะรวมเป็นค่าอาหารกลางวัน ๆ ละ 1 มื้อ อาหารว่างวันละ 2 มื้อ
(เช้า-บ่าย) เอกสารประกอบการอบรม และประกาศนียบัตร

