


โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและ

การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 
ผูรับผิดชอบ  ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
 
หลักการและเหตุผล 

ในยุคปจจุบันวงการการศึกษาของประเทศไทยไดพัฒนากาวทันกับการศึกษานานาประเทศ ทําให 
การเรียนการสอนของประเทศไทยมีการพัฒนาในทุก ๆ ดาน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแหงพยายาม
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังยังไดติดตาม และแสวงหามาตรฐานท่ีเปนสากล 
ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนของอาจารย นักศึกษาและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ตลอดจนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอน  
และจัดกิจกรรมบูรณาการองคความรูตาง ๆ  ท่ีเก้ือกูลสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการอานในทุกกลุม
สาระการเรียนรู เพื ่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียน การจัดการแหลงเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายดวยหนังสือ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และ
กิจกรรมจะชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยข้ึนได ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมสาระการเรียนรูตอไป 

ท้ั งนี้ ศู นย วิ ทยบริ การ สํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ 
สวนสุนันทา ไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูดังกลาว และมุงเนนในการพัฒนา ปรับปรุงหองสมุดให
เปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยอันเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะใหเกิดการเรียนรู เพ่ือใหบริการแกคณาจารย 
นักศึกษา บุคลากรและผูสนใจท่ัวไป โดยจัดทําโครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการหรือผูสนใจท่ัวไป ใหมีกิจกรรมท่ีสนองความตองการ และมีบรรยากาศ
ของกิจกรรมท่ีเปนใจ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูและมีการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็น
ความสําคัญของการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสงเสริมใหบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับความรูความเขาใจในทฤษฎีเก่ียวกับการอางอิงและการเขียนรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ไวในงานเขียน เพ่ือเปนการแสดงจริยธรรมทางวิชาการ และ
เพ่ือใหผู อานงานเขียนสามารถนําไปใชในการสืบคนสารสนเทศ สามารถตรวจสอบความถูกตองหรือศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามความตองการตอไปได 

 
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตรงตามหลักสูตรทางดานการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชพี เพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

๒. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการอานการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 



๓. เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย 
๔. เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 
กลุมเปาหมาย 

คณาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ีและบุคคลท่ัวไป 
 

ประโยชนตอสถาบันการศึกษา  
๑. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีเขาสูมาตรฐานสากลดานการศึกษาเทียบเทาในระดับ

ตางประเทศ 
๒. สรางนักศึกษา เจาหนาท่ี และอาจารยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียน การสอนทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๔. ไดการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ 
๕. เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงาน

วิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงที่สูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ 
วันท่ี ๑  การคนควาและการสืบคนขอมูล 

-  แหลงขอมูลเพ่ือการคนควาในงานวิชาการและงานวิจัย 
-  หลักการเลือกแหลงขอมูลเพ่ือการอางอิงในงานวิชาการ 
-  วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนและอินเทอรเน็ต 

ฝกปฏิบัติการเขียนอางอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
หลักการเขียนอางอิงในงานวิชาการ 
-  การเขียนอางอิงในเนื้อหา 
-  การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) 
-  การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 
การเขียนบรรณานุกรมทายเลม 
-  การเขียนรายการบรรณานุกรม 
-  การลงรายการบรรณานุกรมขอมูลแตละประเภท 
-  การเรียงรายการบรรณานุกรม 
-  ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมทายเลม 

ถายทอดประสบการณการทําผลงานวิชาการ/วิชาชีพ  
-  การทําผลงานวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย) 
-  การทําผลงานทางดานวิชาชีพเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูง ข้ึน ระดับชํานาญการ  

ชํานาญการพิเศษ ฯลฯ 
-  เทคนิคการจัดทําคูมือสําหรับการอางอิงในงานเขียนวิชาการ 
 

  



วันท่ี ๒  ฝกปฏิบัติเทคนิคการสรางการอางอิงและบรรณานุกรมดวย Microsoft word หรือการถาย
โอนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูล 

 ฝกปฏิบัติการจัดการบรรณานุกรมดวย Mendely 
-  การ download โปรแกรม Mendeley 
-  การใชงานโปรแกรม Mendeley สําหรับการอางอิงและการจัดการบรรณานุกรม 
-  ประโยชนของโปรแกรม Mendeley 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ระยะเวลาการอบรมและคาลงทะเบียน 
อบรมวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. คาลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน  
 อบรมวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. คาลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท/คน  
อบรมวันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๒ วัน) เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. คาลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท/คน  
  

หมายเหตุ แตละรอบการอบรมรับจํานวน ๖๐ คน 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน 
๑. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๒. จัดทําเอกสาร 
๓. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวม 
๔. ดําเนินการอบรม 
๕. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

สถานท่ีจัดโครงการ 
หองสื่อโสตทัศนชั้น ๔ ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 
 
การรับรองผล (ใบประกาศนียบัตร) 

ผูเขาอบรมทุกทานท่ีเขารวมการอบรมเปน จํานวน ๘๐% ของระยะเวลาอบรมตอหลักสูตรจะไดรับใบ
ประกาศนียบัตรจากศูนยวิทยบริการ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 



 

กําหนดการ 

โครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  

สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
วันท่ี ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

จัดโดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนยวิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

................................................................................................................................................. 

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๘.๓๐-๘.๕๐ น.  ลงทะเบียน 
๘.๕๐-๙.๐๐ น.  กลาวตอนรับและมอบเกียรติบัตรแกผูเขาอบรม  
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรลิักษณ เกตุฉาย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยายและฝกปฏบัิติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงานวิชาการ/  

 วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
   การคนควาและการสืบคนขอมลู 

- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควาในงานวิชาการและงานวิจัย 
- หลักการเลือกแหลงขอมูลเพ่ือการอางอิงในงานวิชาการ 
- วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนและอินเทอรเน็ต 

๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น.  บรรยายและฝกปฏิบัติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงานวิชาการ/ 

 วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน (ตอ) 
หลักการเขียนอางอิงในงานวิชาการ 
การเขียนอางอิงในเน้ือหา 

 -  การเขียนอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-Text Citation) 
 -  การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) 

การเขียนบรรณานุกรมทายเลม 
 -  การเขียนรายการบรรณานุกรม 
 -  การลงรายการบรรณานุกรมขอมูลแตละประเภท 
 -  การเรียงรายการบรรณานุกรม 
 -  ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมทายเลม 

ถายทอดประสบการณการทําผลงานวิชาการ/วิชาชีพ  
 -  การทําผลงานวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย) 
 -  การทําผลงานทางดานวิชาชีพเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ฯลฯ 
 -  เทคนิคการจัดทําคูมือสําหรับการอางอิงในงานเขียนวิชาการ 
   วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  

 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ฝกปฏิบัติเทคนิคการสรางการอางอิงและบรรณานุกรมดวย Microsoft word หรือการถายโอนขอมูล

บรรณานุกรมจากฐานขอมูล 
ฝกปฏิบัติการจดัการบรรณานุกรมดวย Mendely 

- การ download โปรแกรม Mendeley 
- การใชงานโปรแกรม Mendeley สําหรับการอางอิงและการจัดการบรรณานุกรม 
- ประโยชนของโปรแกรม Mendeley 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อาจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑๖.๐๐ น.  ปดการอบรม 
 

หมายเหตุ ชวงเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง  ชวงเวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 
 
 

แบบตอบรับการเขารวมโครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏบิัตกิาร การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  

สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือตําแหนงที่สูงข้ึน 
จัดโดย ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 

คํานําหนานาม (นาย/นางสาว/นาง/อ่ืน ๆ)................................................ชื่อ-สกุล...................................................................
ตําแหนง.............................................................หนวยงาน........................................................................................................
โทรศัพท...............................................โทรสาร...................................................มือถือ.............................................................. 
E-mail …………………………………………………..……………… 
 
 

กรุณาใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง  ใหตรงกับหลักสตูรและรอบเวลาที่ทานสนใจเขารวมอบรม 
 

มีความประสงคเขารวมอบรมโครงการบริการวิชาการและสงเสริมทักษะการเรียนรู หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตําแหนงที่สูงข้ึน 

 
การลงทะเบียนและชําระคาลงทะเบียน 

๑. ทางโทรสาร :  สงใบตอบรับไดที่  ๐๒-๑๖๐๑๒๔๘ 
๒. ทาง e-mail :  สงใบตอบรับไดที่  library@ssru.ac.th 
๓. ทางออนไลน ลงทะเบียนออนไลนไดที่  http://www.library.ssru.ac.th/ 

 ชําระคาลงทะเบียนไดที่เคานเตอรบริการตอบคําถาม ศูนยวิทยบริการ (ชั้นลอย) สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา หรือติดตอชําระคาลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐๒-๑๖๐๑๑๕๕, 
๐๒-๑๖๐๑๒๔๘ หรือทางอีเมล library@ssru.ac.th 
 
 

โปรดระบุประเภทอาหาร  (  ) ปกติ (  ) มังสวิรัติ    (  ) อิสลาม 
 
 

การออกใบเสร็จ    ผูเขาอบรมจะไดรับใบเสร็จในวันลงทะเบยีนหนางาน 
 
 

หมายเหตุ 
  - หากหลักสูตรใดมีผูเขารวมอบรมไมครบตามจํานวนที่กําหนด ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม โดยจะแจงใหทราบลวงหนา 
  - คาลงทะเบียนของหลักสูตรจะรวมเปนคาอาหารกลางวนัละ ๑ มื้อ อาหารวางวันละ ๒ มื้อ (เชา-บาย) เอกสารประกอบ 
การอบรม และประกาศนียบัตร 

วัน เดือน ปที่อบรม 
จํานวนวัน

อบรม 
เวลา ที่อบรม อัตราคาลงทะเบียน จํานวนผูเขาอบรม 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑ วัน ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท/คน ๖๐ คน 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๑ วัน ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท/คน ๖๐ คน 
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒ วัน ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ๓,๐๐๐ บาท/คน ๖๐ คน 

  


