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แบบรายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับวิทยานิพนธ์และการทาํวิจัย R๒R 
หน่วยงาน ศนูย์วิทยบริการ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นายพีรพล แก้วอําไพ   ตําแหน่ง บรรณารักษ์ 
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมอบรม 
      อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับวิทยานิพนธ์และการทํา
วิจัย R๒R 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์  

๔. สถาบันหรือหน่วยงานท่ีจัดอบรม 
 ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม 
 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๖. งบประมาณท่ีใช้ในการเข้าร่วมอบรม 
 ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

๗. วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมอบรม 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 ๓. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัย 

๔. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเข้าร่วมอบรม 
 การเขียนอ้างอิงเป็นส่วนหน่ึงของงานวิชาการทุกประเภท ทุกคร้ังที่มีการนําแนวคิด ความรู้ รูปภาพ 
แผนภูมิ และสาระอ่ืน ๆ มาประกอบการเขียนจะต้องเขียนแหล่งที่มาของข้อมูล เพราะการอ้างอิงแสดงให้เห็น
พ้ืนความรู้และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้เขียน  การพัฒนาสื่อที่ใช้นําเสนอความรู้และความคิดของมนุษย์
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ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ในสมัยก่อนมนุษย์ได้บันทึกข้อมูลด้วยลายลักษณ์ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามลําดับการอ้างอิงยังคงอยู่กับการสร้างสรรค์งาน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบที่มาของข้อมูล เพ่ือให้เกียรติและเคารพแก่เจ้าของต้นฉบับ และ
หลีกเลี่ยงปัญหาการขโมยความคิดและความรู้ของผู้อ่ืน  
 การอ้างอิงแหล่งข้อมูลมีหลายรูปแบบ สมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ
ได้พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลขึ้นมาสําหรับนักวิชาการและนักศึกษาของ
สถาบัน และรูปแบบดังกล่าวอาจจะมีสถาบันอ่ืน ๆ ได้นําไปใช้และกลายเป็นมาตรฐานในการอ้างอิงที่ใช้กัน
แพร่หลายต่อไป มีการฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA ตามหลักการเขียนอ้างอิงใน
งานวิชาการ ซึ่งมีรูปแบบการอ้างอิง 2 ลักษณะ คือ 
 ๑) การเขียนอ้างอิงในเน้ือหา เป็นการอ้างอิงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง โดยการระบุเลขหน้าของข้อมูลที่
นํามาใช้อย่างชัดเจน โดยการใส่รายการอ้างอิงในเน้ือหา ได้ ๒ วิธี คือ 
     ๑.๑) การเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-Text Citation) หรือการอ้างอิงแบบในวงเล็บ 

เป็นการอ้างโดยใส่ช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าไว้ในวงเล็บแทรกไว้ในเนื้อหา 
ตัวอย่าง   (อุทุมพร จามรมาน, 2532, หน้า 18) 
   (Williams, 1974, p. 25)  

  (Williams, 1974, pp. 2-5)  
  (Williams, 1974, pp. 2, 5)  

การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
 ตัวอย่าง  (John Williams, personal communication, May 15, 2012) 
     (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 พฤษภาคม 2557)  

  (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 19 พฤษภาคม 2557)  

การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกอ้างในเอกสารอ่ืน 
ตัวอย่าง  (Maslow as cited in Wilson, 1988, pp. 15-18) 
  (Miller อ้างถึงใน ณรงค์ ป้อมบุปผา, 2526, หน้า 4-6)  
          (กุลธิดา ท้วมสุข อ้างถึงใน อุษณี ศรีสารคาม, 2555, หน้า 10) 

     ๑.๒) การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) เป็นการอ้างอิงด้วยข้อความไว้ท้าย
หน้ากระดาษ โดยการใส่หมายเลขไว้ ๒ แห่ง เป็นคู่ ๆ เรียงตามลําดับกันไป โดยแห่งแรกใส่ไว้ท้ายคํา ข้อความ 
หรือแนวคิดที่คัดลอกมาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ และอีกแห่งหน่ึงใส่หมายเลข
เดียวกันไว้ในรายการเชิงอรรถที่อยู่ส่วนข้างล่างของแต่ละหน้าที่อ้างถึง ทั้งน้ีการอ้างอิงแบบเชิงอรรถมักใช้ใน
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒) การอ้างอิงตอนท้ายเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแหล่งข้อมูลที่นํามาประกอบการ
ค้นคว้า จึงได้นํารายการดังกล่าวมาเรียบเรียงไว้ตอนท้ายของบทความ หรืองานวิจัยอีกครั้ง วิธีใส่รายการ
อ้างอิงตอนท้ายเอกสาร ได้แก่ รายการอ้างอิงท้ายเอกสาร (endnote reference) รายการอ้างอิง (reference 
list) และบรรณานุกรม (bibliography) 
 ได้ทราบหลักการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่ม การเขียนรายการบรรณานุกรม การลงรายการ
บรรณานุกรมข้อมูลแต่ละประเภท การเรียงรายการบรรณานุกรม ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมท้ายเล่มและ 
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ได้ทราบเทคนิควิธีการสร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วย Microsoft word หรือการถ่ายโอนข้อมูล
บรรณานุกรมจากฐานข้อมูลวิธีการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภท
ของแหล่งข้อมลูที่นํามาประกอบการอ้างอิง ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอต่อไปน้ี 

หนังสือ แผ่นพับ จุลสาร และเอกสารทั่วไป 
 

 

 

 
รายงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
บทความในวารสาร/นิตยสาร 

 
 
 
 

หนังสือพิมพ์ 
 
 

 
วิทยานิพนธ์ 
 
 

 
 

๙. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่มี 
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