
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นายอภิชาติ บูสะมัญ ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ  สายสนับสนุนวิชาการ  

๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
รูปแบบ APA ส าหรับวิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R๒R 

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ระหว่างวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ใช้งบพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท 

๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA ส าหรับ
วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R๒R 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๘.๑  การอ้างอิง คือ การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ 

เพ่ือเคารพในจริยธรรมทางวิชาการ และป้องกันการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์  

 ๘.๒  การเลือกแหล่งข้อมูลเพ่ือการอ้างอิงในงานวิชาการ ควรค านึงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล   

ความเป็นปฐมภูมิของข้อมูล และการเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในบริบทที่จะอ้างอิง (ไม่ควรค านึงปีพิมพ์ของ



แหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว) ทั้งนี้  โดยทั่วไป แหล่งข้อมูลที่มีผู้ร่วมวิเคราะห์งานเขียนหลายท่าน ย่อมจะมี 

ความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย เช่น บทความในวารสารวิชาการต่างๆ เป็นต้น  

 ๘.๓  การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา มี ๒ รูปแบบ คือ การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ( In-Text-Citation) 

และการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation)  

 ๘.๔  การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text-Citation) จะใส่เฉพาะข้อมูลชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และ 

เลขหน้าที่อ้างอิง เช่น (ศรีเรือน แก้วกังวาล, ๒๕๔๐, หน้า ๓๔๗) หรือ ศรีเรือน แก้วกังวาล (๒๕๔๐, หน้า ๓๔๗)  

เป็นต้น  

 ๘.๕  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) จ าแนกเป็น ๒ ลักษณะ คือ เชิงอรรถขยายความ

เนื้อหา และเชิงอรรถระบุแหล่งข้อมูล  

 ๘.๖  สมาคมจิตวิทยาสหรัฐอเมริกัน (American Psychological Association) หรือ APA จะใช้การเขียน

อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text-Citation) ทั้ งนี้  ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของการเขียนอ้างอิงไว้หลายข้อ 

ยกตัวอย่างเช่น  

  ๑)  ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล ส่วนผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ทั้งชื่อและนามสกุล เป็นต้น  

  ๒)  ผู้แต่ง ๒ คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ๒ คน ทุกครั้งที่มีการอ้างอิง โดยเชื่อมผู้แต่งชาวไทยคนที่หนึ่งและสอง 

ด้วยค าว่า “และ” ส่วนผู้แต่งชาวต่างชาติ ใช้ค าว่า “and” 

  ๓)  หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ให้ใส่ชื่อบทความ หรือชื่อบทที่ปรากฎในหนังสือ เพียง ๒-๓ ค า ใน

เครื่องหมายอัญประกาศ และปีพิมพ์  

  ๔)  การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไม่ปรากฎปีพิมพ์ ในต าแหน่งปีพิมพ์ให้ใส่อักษรย่อ “n.d.” (no date) 

หรือ ใส่อักษรย่อ “ม.ป.ป.” (ไม่ปรากฎปีพิมพ์) ฯลฯ  

 ๘.๗  การเขียนรายการบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA คือ การแจ้งรายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ถูกน ามา

อ้างอิงในเนื้อหาของผลงานวิชาการ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง (Author) ปีพิมพ์ (Year of publication) ชื่อเรื่อง (Title) 

และข้อมูลการพิมพ์ (Publishing Data) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคืนข้อมูลจากแหล่งฯ ดังกล่าวได ้ 

 ๘.๘  การเขียนรายการบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งข้อมูลที่

น ามาอ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น  

  ๑)  หนังสือ แผ่นผับ จุลสาร และเอกสารทั่วไป มีรูปแบบการเขียนฯ ดังนี้ 

   ชื่อ/นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 

  ๒)  บทความวารสาร มีรูปแบบการเขียนฯ ดังนี้ 

   ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. ฯลฯ 

   



๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 - 

๑๐. ประโยคที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ๑๐.๑  ต่อตนเอง 

   ๑๐.๑.๑ ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิง และรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ 

APA 

   ๑๐.๑.๒  สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปใช้ท ารายงานวิจัยจากงานประจ า (R๒R) เพ่ือ

ใช้ก้าวสู่ต าแหน่งบรรณารักษ์ระดับช านาญการ 

 ๑๐.๒  ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

   สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดหาสารสนเทศจดหมาย

เหตุสวนสุนันทา ด้วยเทคนิคจัดท าประวัติศาสตร์นิพนธ์ต่างๆ ของหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ศูนย์วิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

๑๑. เอกสารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไดรับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรการอ้างอิง และ
การเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA ส าหรับวิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R๒R โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ประภาส พาวินันท์ 

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
  วุฒิบัตรการผ่านการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  หลักสูตรการอ้างอิง และ
การเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA ส าหรับวิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R๒R 

๑๓. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่นๆ  

  - 
 

 
 (ผู้รายงาน)................................................................... 

                    (นายอภิชาติ บูสะมัญ) 
      บรรณารักษ์ 

      วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



 

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
...................................................................... .................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................... .................................. 
 
 
 
 
                                                               (ลงช่ือ)........................................................................... 

        (อาจารย.์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ) 
        รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ 

                                            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

 

 

 


