
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชญา  ลีเกษม    ต าแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ 
 กลุ่มบุคลากร    สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
๓. วิทยากรในการอบรม 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์ 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม 

ณ ห้องสื่อโสตทัศน์ ชั้น ๔ ศูนย์วิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม 

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการอบรม 

๒,๐๐๐ บาทถ้วน 
๗. วัตถุประสงค์ของการอบรม 

 ๑. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้หลักการเขียนอ้างอิง  และพัฒนาการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับ 
     วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการอบรม 
 การอ้างอิงคืออะไร การระบุที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัยและการสร้างสรรค์งานวิชาการ 
    ท าไมต้องมีการเขียนอ้างอิง 

• การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 
• เปรียบเทียบแนวคิดกับคนอ่ืน 

 • เพ่ือผู้อ่านตรวจสอบความถูกต้องและศึกษาเพ่ิมเติม 
• ประเมินคุณงานภาพและความตั้งใจ 

  
 
 
 
 



๒ 

 

 
    การอ้างอิงในเนื้อหา In text referencing 
     การอ้างโดยใส่ชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์และเลขหน้าไว้ในวงเล็บแทรกไว้ในเนื้อหา  (อุทุมพร จามรมาน,   
               2532, หน้า 18) 
    (ชื่อสกุล,/ปีพิมพ,์/เลขหน้า) 

(Williams,/1974,/p./25) 
(Williams,/1974,/pp./2-5) 
(Williams,/1974,/pp./2, 5) 

    (ชื่อนามสกุล,/ปีพิมพ,์/เลขหน้า) 
   (ครรชิตมาลัยวงศ,์/2537,/หน้า34) 
           (ครรชิตมาลัยวงศ,์/2537,/หน้า34-39) 
           (ครรชิตมาลัยวงศ,์/2537,/หน้า34, 39) 
     
    การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
  (John Williams, personal communication,May 15, 2012) 

 (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,19 พฤษภาคม2557) 
 (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์,19 พฤษภาคม2557) 

     
    การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกอ้างในเอกสารอ่ืน 

 (Maslow as cited inWilson,1988,pp. 15-18) 
 (Miller อ้างถึงในณรงค์ป้อมบุปผา,2526,หน้า4-6) 
 (กุลธิดา ท้วมสุข อ้างถึงใน อุษณี ศรีสารคาม,2555, หน้า 10) 

     
    การอ้างอิงท้ายเล่ม End of text referencing (บรรณานุกรม) 

หม่องทินอ่อง. (2557).ประวัติศาสตร์พม่า (พิมพ์ครั้งที่ 5).กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตารา  
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
Rojeck, C.(2005).Leisure theory: Principles and practices(2nd ed.). New York: Macmillan. 

      
 
 
 
 
 



๓ 

 

 
    หลักในการเขียนอ้างอิง 
          • ส่วนประกอบ 4 ส่วน 
          • การเรียงล าดับรายการ 
          • เครื่องหมาย : ;, . 

• รูปแบบการเขียน 
• ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ 
• ปีพิมพ์และวันที่ค้นข้อมูล 
• ชื่อเรื่องและรายละเอียด 
• สถานที่พิมพ์หรือจัดเก็บ 

 
    การเขียนอ้างอิงหนังสือ 

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่)./เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. 
Feldman, R. S. (2013). Psychology and your life (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 
เขียน ธีระวิทย์.(2554). ทักษิณกับการ เมืองไทย(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:บ้านพระอาทิตย์. 

      
    บทความในการประชุมวิชาการ 

สายป่าน ปุริวรรณชนะ. (2559). พิธีเลี้ยงผีเจ้านายสายจาปาศักดิ์: สัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงราชสานักลาวใน 
 พิธีกรรม.  
 ในประภาส  พาวินันท์ (บรรณาธิการ),รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิชาการและ   
 ผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10(หน้า 199-218). กรุงเทพฯ:    
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง,คณะมนุษยศาสตร์. 
 (สายป่าน ปุริวรรณชนะ, 2559,หน้า 199) 

 
Nyamboga, C. M., &Prapat Pawinun.(2001). Copyright and right of digital information:  

Challenges to information professionals. InH. K. Kaul & E. Ramma Reddy(Eds.), 
Library and Information Networking: NACLIN 2001(pp.408-420). Delhi: Developing 
Library Network. 

  (Nyamboga &Prapat Pawinun, 2001, pp.408) 
     
 
 
 



๔ 

 

 
    รายงานวิจัย  

ประภาส พาวินันท์. (2560).รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรม 
 การอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้.กรุงเทพฯ:  

        มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สถาบันวิจัยและพัฒนา. 
(ประภาส พาวินันท์, 2560, หน้า 7) 

     
    การเขียนอ้างอิงบทความวารสาร 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
จินดา ศรีรัตนสมบุญ. (2559).วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน อิลเซอหนีออกจากบ้าน: แนวรบแห่ง 

วาทกรรม ว่าด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูก. วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์, 35(2),  1-20. 
      (จินดา ศรีรัตนสมบุญ, 2559, หน้า1) 

          บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ และสมฤทัย ณ น่าน.(2557).เราควรเรียกเงาะป่าในภาคใต้ของไทยว่า  
          เงาะซาไกหรือ. วารสารรามค าแหง ฉบับมนุษยศาสตร์,33(2), 71-88. 

           (บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ และสมฤทัย ณ น่าน,2557,หน้า 71) 
 
    นิตยสาร 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์, เดือน)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปีที,่/เลขหน้า. 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์, เดือน วันที่)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,ปีที,่/เลขหน้า. 
จริยา ชูช่วย. (2556, พฤศจิกายน). มะละแหม่งมีมากกว่ามะเมียะ. อนุสาร อสท,54,70-81. 
กนธี  อยู่สวัสดิ์. (2559, กุมภาพันธ์ 24).ทัศนาสิ่งดีๆ ที่ “นราธิวาส” ที่อยู่ของคนดี.หญิงไทย, 41, 
24-30. 

     
    หนังสือพิมพ ์

Kingston, J.(2005, December 23).East Timor’s search for justice. Bangkok Post,p.12. 
    (Kingston, 2005, p. 12) 
ครูบุกท าเนียบแน่จุตรนต์เตือนสติอย่าใช้วิธีรุนแรง. (2548, พฤศจิกายน8).ไทยรัฐ,หน้า1, 17. 

 
    วิทยานิพนธ์ 

นิตยา  บัวชัย.(2539).ภาพลักษณ์ของบรรณารักษ์บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า.วิทยานิพนธ์   
           ครุศาสตรมหาบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

    (นิตยาบัวชัย,2539, หน้า 7) 
     



๕ 

 

 
    Nyamboga, C. M.(2003).Impact of information technologyon university libraries   
    in Kenya.  

              Unpublished doctoral dissertation, Bangalore University, Karnataka, India. 
      (Nyamboga, 2003, p. 9) 
 
    อินเทอร์เน็ต 

ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความจากอินเทอร์เน็ต./ค้นเมื่อวัน เดือน ปีที่ค้นข้อมูล,/จากURL  
    หรือตาแหน่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
    อัคริมา สุ่มมาตย์.(2553).Plagiarism การโจรกรรมทางวิชาการ.ค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2556,จาก 

     http://www.library.kku.ac.th/kmlib/?p=1674 
 
    บทความวารสารจากอินเทอร์เน็ต 

Prapat Pawinun, & Kemparaju, T. D.(2004).The information literacy program:A case of   
              digitallibraries [Electronic version].SRELS Journal of Information Management, 41(1),   
               67-78. 

     ธีระ รุ่งธีระ. (2552).การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย  
     [สื่ออิเล็กทรอนิกส์].วารสารสงขลานครินทร์,13, 857-869. 

     
    หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ทีมข่าวภูมิภาค.(2553, มกราคม14).รุขอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกว่า200 ไร่.ไทยรัฐออนไลน์.สืบค้น 
     จาก  http://www.thairath.co.th/content/region/58641 (ทีมข่าวภูมิภาค,2553) 

 
    จดหมายข่าวออนไลน์ 

New hours start on February 7th. (2006, February).Check It out, 16(2).Retrieved       
     March 22, 2006, from http://www.spokanelibrary.org/about/CIO/CIO_Feb2006.pdf 

               (“New hours start on February 7th”, 2006) 
 
    อินเทอร์เน็ต (ใหม่) 

ชื่อ นามสกุล./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความจากอินเทอร์เน็ต./สืบค้นจากURL หรือตาแหน่งข้อมูลบน 
               อินเทอร์เน็ต 
               Surname, F. M./(Year)./Title./Retrievedfrom URL หรือต าแหน่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
 

http://www.thairath.co.th/content/region/58641


๖ 

 

 
               อัคริมา สุ่มมาตย์.(2553,มีนาคม 20).Plagiarism การโจรกรรมทางวิชาการ.สืบค้นจาก  
               http://www.library.kku.ac.th/kmlib/?p=1674 
               (อัคริมา สุ่มมาตย์,2553) 
                ธีระ รุ่งธีระ. (2552).การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย.วารสารสงขลา  
               นครินทร์,13, 857-869.สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php  
               (ธีระ รุ่งธีระ, 2552, หน้า 866) 
 
    หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

ทีมข่าวภูมิภาค.(2553, มกราคม14).รุขอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกว่า200 ไร่.ไทยรัฐออนไลน์.สืบค้น 
     จาก http://www.thairath.co.th/ content/region/58641  (ทีมข่าวภูมิภาค,2553) 

    
    จดหมายข่าวออนไลน์ 

New hours start on February 7th. (2006, February).Check It out, 16(2).Retrieved  
     from http://www.spokanelibrary.org/ about/CIO/CIO_Feb2006.pdf 

               (“New hours start on February 7th”, 2006) 
 

    ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ค าสั่งประกาศหนังสือสั่งการ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันเจ้าของเอกสาร./(ปี,/เดือน/วันที่)./ชื่อค าสั่งหรือ 

    ชื่อเอกสาร,/เลขที่เอกสาร (ถ้ามี). 
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.(2552, มีนาคม23).ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหงเรื่องการกาหนดชื่อการ 

     เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้สอน(ครั้งที่1) ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2551.      
     (มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2552) 
 
    สื่อและเอกสารโบราณ 

ชื่อผู้สร้าง(ถ้ามี)./(ปีที่สร้าง)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทของเอกสาร]./ลักษณะเส้นหรือรายละเอียดของเอกสาร 
     (ถ้ามี)./ชื่อหน่วยงานที่จัดเก็บหรือเป็นเจ้าของ,/เลขที่เอกสาร. 

กฎกระทรวงกลาโหมให้แก่พระยานครศรี ธรรมราชจ.ศ. 1173 [กระดาษเพลา].(จ.ศ. 1173).อักษรไทย,  
     ภาษาไทย, เส้นดินสอ.หอสมุดแห่งชาติ, เลขที1่5 หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2. 
 
    การเรียงรายการเอกสารอ้างอิง 

• การแยกรายการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• เรียงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ตามแบบพจนานุกรม 

https://www.tci-thaijo.org/index.php


๗ 

 

 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการอบรม 
  ไม่มี 
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
 ต่อตนเอง 
          ๑. ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้หลักการเขียนอ้างอิง  และพัฒนาการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับ 

วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R 

 ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  
๑. น าความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องปฏิบัติ และสามารถน าเอกสาร 

ประกอบการอบรมในครั้งนี้มาเผยแพร่แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากอบรม 
มีเอกสารประกอบ เรื่องหลักการอ้างอิงข้อมูลในงานวิชาการ (APA) 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ได้รับวุฒิบัตร 

 

 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
        
 
 

(ผู้รายงาน).....................................................
        (นางสาวณัชชญา  ลีเกษม) 

                         วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 ......................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ)...................................................... 
                                                (อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  นิลวรรณ) 

(ต าแหน่งรองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการฯ)
           วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 


