
 

 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล นางสาววีรวรรณ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง  บรรณารักษ์     

 กลุ่มบุคลากร    สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับวิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R” 
 

๓. วิทยากรในการสัมมนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดสัมมนา 

 ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการสัมมนา 

 ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น ๔ อาคารศูนย์วิทยบริการ 
 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการสัมมนา 

 ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท 
 

๗. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

๗.๑ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร  

๗.๒ เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  



๒ 

 

๗.๓ เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัย 

๗.๔ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการสัมมนา 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับ

วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R” วิทยากรโดย ดร.ประภาส พาวินันท์ สามารถสรุปไดด้ังนี้ 

หลักการอ้างอิงข้อมูลในงานวิชาการ (APA) 

 ใช้ประกอบการค้นคว้าวิจัย  ในการน าข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ และความคิดของผู้อ่ืนมาใช้ใน

การสร้างสรรค์หรืองานวิชาการโดยไม่ได้แจ้งเจ้าของงานเขียนต้นฉบับหรือชี้แจงให้ผู้อ่านได้ทราบแหล่งที่มา

ของข้อมูล ถือเป็นการขโมยความรู้หรือความคิดของผู้อ่ืน นอกจากจะท าให้ท างานวิชาการขาดความน่าเชื่อถือ

และผิดจริยธรรมทางวิชาการแล้ว อาจจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ (plagiarism) ได้ด้วย 

 ความส าคัญของการอ้างอิง 

 การเขียนอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการทุกประเภท ทุกครั้งที่มีการน าแนวคิด ความรู้ 

รูปภาพ แผนภูมิ และสาระอ่ืน ๆ มาประกอบการเขียนจะต้องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะการอ้างอิง

แสดงให้เห็นพ้ืนความรู้และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้เขียน  การพัฒนาสื่อที่ใช้น าเสนอความรู้และความคิด

ของมนุษย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในสมัยก่อนมนุษย์ได้บันทึกข้อมูลด้วยลายลักษณ์ต่อมาได้

เปลี่ยนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามล าดับการอ้างอิงยังคงอยู่กับการ

สร้างสรรค์งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบที่มาของข้อมูล เพ่ือให้เกียรติและเคารพแก่เจ้าของ

ต้นฉบับ และหลีกเลี่ยงปัญหาการขโมยความคิดและความรู้ของผู้อ่ืน การอ้างอิงแหล่งข้อมูลมีหลายรูปแบบ 

สมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการได้พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การอ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูลขึ้นมาส าหรับนักวิชาการและนักศึกษาของสถาบัน และรูปแบบดังกล่าวอาจจะมีสถาบัน

อ่ืน ๆ ได้น าไปใช้และกลายเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงที่ใช้กันแพร่หลายต่อไป  

 หลักการอ้างอิงข้อมูล 

 การอ้างอิงแหล่งข้อมูลในงานวิชาของสถาบันการศึกษาหรือสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ มีรูปแบบการ

อ้างอิง ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑. การอ้างอิงในเนื้อหา ซึ่งเป็นการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โดยการระบุเลขหน้าของ

ข้อมูลที่น ามาใช้อย่างชัดเจน โดยการใส่รายการอ้างอิงในเนื้อหา ได้ ๒ วิธี การอ้างอิงแบบในวงเล็บ 

(parenthetical and author-date reference) และการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (footnote reference)  



๓ 

 

 ๒. การอ้างอิงตอนท้ายเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลที่น ามา

ประกอบการค้นคว้า จึงได้น ารายการดังกล่าวมาเรียบเรียงไว้ตอนท้ายของบทความ หรืองานวิจัยอีกครั้ง วิธีใส่

รายการอ้างอิงตอนท้ายเอกสารได้แก่ รายการโน้ตอ้างอิงท้ายเอกสาร (endnote reference) รายการ

เอกสารอ้างอิง (reference list) และบรรณานุกรม (bibliography)  

 ส่วนประกอบของรายการอ้างอิง 

 การอ้างอิงต้องให้รายละเอียดที่จ าเป็นส าหรับผู้อ่าน เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลที่

ปรากฏในแต่ละรายการอ้างอิงแตกต่างกันตามประเภทของแหล่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั่วไปที่

ปรากฏมีดังนี้ 

 ๑. ผู้แต่ง (author) หรือผู้เป็นเจ้าของผลงานอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียวหรือหลายคน 

รวมทั้งผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานนิติบุคคล  

 ๒. ชื่อเรื่อง (title) หรือชื่องานเขียน เช่น ชื่อหนังสือและครั้งที่พิมพ์ ชื่อบทในหนังสือ บทความ

ในวารสารและหนังสือพิมพ์ ชื่อหน้าเว็บเพ็จ เป็นต้น 

 ๓. ปีพิมพ์หรือปีที่เผยแพร่งานเขียน (year of publication) การให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัน

เดือนปีที่พิมพ์เผยแพร่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งข้อมูล เช่น ปีที่พิมพ์ของหนังสือ เดือนปีที่พิมพ์

วารสาร วันเดือนปีของหนังสือพิมพ์ วันเดือนปีที่เผยแพร่หรือปรับปรุงงานเขียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็น

ต้น 

 ๔. สถานที่พิมพ์ (place published) และส านักพิมพ์ โดยระบุชื่อเมืองหรือ/และรัฐส านักพิมพ์ 

หรือหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลตั้งอยู่ หรือชื่อเมืองที่จัดการประชุม เป็นต้น 

 หลักการลงรายการอ้างอิง 

 การลงรายการอ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ได้ยึดคู่มือของสมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมริกัน ฉบับพิมพ์

ครั้งที่ ๕ และเพ่ือให้เหมาะกับการลงรายการเอกสารภาษาไทย จึงได้น าเอารูปแบบการลงรายการอ้างอิงของ

นักวิชาการไทยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาต่ างๆ แล้วมา

ประกอบการก าหนดรูปแบบให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นการอ้างอิงในเนื้อหาแบบในวงเล็บ และการ

อ้างอิงท้ายเอกสาร 

 การอ้างอิงในเนื้อหาแบบในวงเล็บ 

 การอ้างอิงในเนื้อหาของสมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมริกัน (American Psychological 

Association: APA) ได้ใช้การอ้างอิงแบบในวงเล็บ (parenthetical reference) โดยใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง ปีที่

พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏในรายการอ้างอิงตอนท้ายของเอกสาร 



๔ 

 

 การเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 

 การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มตามรูปแบบของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APA) จะให้

ความส าคัญแหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการค้นคว้าจริง ๆ เท่านั้น ดังนั้นเอกสารหรือแหล่งข้อมูลทุกรายการที่ได้

อ้างอิงไว้ในเนื้อหาจะถูกรวบรวมและเรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ในตอนท้ายเล่ม ที่เรียกว่า 

“เอกสารอ้างอิง” หรือ “REFERENCES” หรือ “บรรณานุกรม” หรือ “BIBLIOGRAPHY” โดยให้รายละเอียด

แหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์เพียงพอส าหรับช่วยผู้อ่านค้นหาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสะดวก  
 

๙. ปัญหาอุปสรรคในการสัมมนา 

 -     
 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 

 : - ต่อตนเอง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 

: - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเขียน

รายการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับการท าวิจัย R๒R เพ่ิมมากข้ึน  
 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากสัมมนา 

- เอกสารเรื่อง การเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ 
 

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




