
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการใช้ภาษาไทยในงานเขียนงานวิชาการ ฯ 

ด้วยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดโครงการ การใช้ภาษาไทยในงาน

เขียนงานวิชาการ การอ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูล ประจ าปี

งบประมาณ 2560  เพ่ือให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น และศิษย์

เก่าของสาขาวิชา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้  ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทย

ในงานเขียนผลงานวิชาการ การอ้างอ ิง   การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้น

ฐานข้อมูล ส าหรับการท าผลงานวิชาการ การท าต ารา เอกสารประกอบการสอน การท า

วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย ในวันที่ 17  และ 18 มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ ห้อง 302 ช้ัน 3  

ส านักงานบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ รอดเหตุภัย 

ทั้ งนี้    ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ฟรีอาหารกลางวัน   

และอาหารว่าง  

ติดต่อสมัคร ได้ที่ อ.ไพโรจน์  แก้วเขียว   0818418274 หรือกรอก

แบบแจ้งความจ านง ส่งมาที่  อีเมล    phairot@webmail.npru.ac.th

ภายในวันที่  16 มิถุนายน  2560  รับจ านวน 50  ท่านเท่านั้น.... 
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แบบแจ้งความจ านง เข้าร่วมอบรม/สัมมนาโครงการ การใช้ภาษาไทยในงานเขียนวิชาการ  
การอ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างวันที่ 17-18  มิถุนายน  2560 

ณ ห้อง 302   ชั้น 3  ส านักงานบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนา 
จังหวัดนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

ชื่อ -นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................ 
ต าแหน่ง (ระบุ).................................................................................................... ......................... 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา........................................................................................................ ................. 
สถานที่ติดต่อ/ที่ท างาน.......................................................................................เลขที่........................... 
หมู่ที่.................ซอย.......................................................ถนน................................................................ . 
ต าบล/แขวง..............................................................อ าเภอ/เขต............................................................ 
จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................... 
เบอร์มือถือ...............................................................เบอร์ท่ีท างาน......................................................... 
โทรสาร......................................................อีเมล....................................................... .............................. 
 
   มีความประสงค์เข้าเข้าร่วมอบรม/สัมมนาโครงการ การใช้ภาษาไทยในงานเขียน
วิชาการ การอ้างอิง  การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูล  ระหว่างวันที่ 17-18  มิถุนายน  
2560  ณ ห้อง 302 ชั้น 3  ส านักงานบัณฑิตศึกษา อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
    ลงชื่อ............................................................(ผู้สมัคร) 
     ................./............................./2560  
 
 
หมายเหตุ  :   กรุณาส่งโทรสารมาที่  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐66    
                  หรือส าเนาส่งมาทางอีเมล  phairot@webmail.npru.ac.th 
 หรือ ติดต่อ อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว  081  8418274  
 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 โทร. ๐ ๓๔๒๖ 9300  ต่อ 3734-5   
 ภายในวันท่ี 15  มิถุนายน  2560   
 และขอความอนุเคราะห์ น าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาพร้อมไฟล์งาน
วิชาการด้วย  
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเขียน 
ผลงานวิชาการ  งานวิจัย และพัฒนาห้องสมุด  

(การใช้ภาษาไทยในงานเขียนงานวิชาการ การอ้างอิงการเขียนบรรณานุกรม  
และการสืบค้นฐานข้อมูล)  

ระหว่าง วันที่ 17  และ 18 มิถุนายน  2560 ณ ห้อง 302  ชั้น 3   
ส านักงานบัณฑิตศึกษา   อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
--------------------------------------------------------- 

 
วันที่  17  มิถุนายน  2560    
 
08.00 – 08.๓0 น. - ลงทะเบียน และประธานสาขากล่าวต้อนรับและแนะน าวิทยากร 
08.30 – 12.00 น. - การใช้และปัญหาการใช้ภาษาในงานเขียนเชิงวิชาการ 
    - การใช้ประโยค  การย่อหน้า การใช้ค าย่อ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
      การใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ  
      วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ช านาญ  รอดเหตุภัย 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. -  การพิมพ์ และการจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์และงานวิจัย   
       วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์เบญจรัตน์  สีทองสุก อาจารย์นุชรี  บุญ
ศรีงาม  
 
วันที่  18  มิถุนายน  2560    
 
08.00 – 08.๓0 น. - ลงทะเบียน  
08.30 – 09.00 น. - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  
09.00 – 12.00 น. - เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 
      (วิทยากรโดย อาจารย์ธารา  จันทร์อนุ)  
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. - การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
15.00 – 16.30 น. - ฝึกปฏิบัติการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
          วิทยากรโดย อ.ไพโรจน์  แก้วเขียว  อาจารย์นิพา  ผลสงเคราะห์ 
 
หมายเหตุ: ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


