
 
 

 

 

 

 

แบบรายงานการเขารวมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  

หนวยงาน ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ช่ือ-สกุล  นางสาวณัชชญา  ลีเกษม       ตําแหนง   นักเอกสารสนเทศ 

 กลุมบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมอบรม 

      อบรมเชิงปฏิบัติการ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  

๓. วิทยากรในการบรรยาย 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท  

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดอบรม 

 ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารวมอบรม 

 วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หองสื่อโสตทัศนชั้น ๔ ศูนยวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖. งบประมาณท่ีใชในการเขารวมอบรม 

 คาลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) 

๗. วัตถุประสงคของการเขารวมอบรม 

 ๑. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตรงตามหลักสูตร 
 ๒. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการอานการเรียนรูดวยตนเอง 
 ๓. เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายภายในมหาวิทยาลัย 

 
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเขารวมอบรม 

 ไดทราบถึงการคนควาและการสืบคนขอมูลวามาจากแหลงใดบาง และความนาเชื่อถือของขอมูลมีมาก
นอยเพียงใด ไดทราบแหลงขอมูลเพ่ือการคนควาในงานวิชาการและงานวิจัย ซ่ึงตองเปนแหลงขอมูลท่ีมีความ
ทันสมัย นาเชื่อถือ ถูกตอง  ไดทราบหลักการเลือกแหลงขอมูลเพ่ือการอางอิงในงานวิชาการ และไดเรียนรู
วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนและอินเทอรเน็ต 



 
 

 มีการฝกปฏิบัติการเขียนอางอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA ตามหลักการเขียนอางอิงในงาน
วิชาการ ซ่ึงมีรูปแบบการอางอิง 2 ลักษณะ คือ 
 ๑) การเขียนอางอิงในเนื้อหา เปนการอางอิงขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง โดยการระบุเลขหนาของขอมูลท่ี
นํามาใชอยางชัดเจน โดยการใสรายการอางอิงในเนื้อหา ได ๒ วิธี คือ 
     ๑.๑) การเขียนอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-Text Citation) หรือการอางอิงแบบในวงเล็บ 

เปนการอางโดยใสชื่อผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนาไวในวงเล็บแทรกไวในเนื้อหา 
ตัวอยาง   (อุทุมพร จามรมาน, 2532, หนา 18) 
   (Williams, 1974, p. 25)  

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

การอางอิงจากการสัมภาษณ 
 ตัวอยาง  (John Williams, personal communication, May 15, 2012) 
     (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณสวนบุคคล, 19 พฤษภาคม 2557)  

  (ยุพิน เตชะมณี, การสัมภาษณทางโทรศัพท, 19 พฤษภาคม 2557)  

การอางอิงขอมูลท่ีถูกอางในเอกสารอ่ืน 
ตัวอยาง  (Maslow as cited in Wilson, 1988, pp. 15-18) 
  (Miller อางถึงใน ณรงค ปอมบุปผา, 2526, หนา 4-6)  

          (กุลธิดา ทวมสุข อางถึงใน อุษณี ศรีสารคาม, 2555, หนา 10) 

     ๑.๒) การเขียนอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote Citation) เปนการอางอิงดวยขอความไวทาย
หนากระดาษ โดยการใสหมายเลขไว ๒ แหง เปนคู ๆ เรียงตามลําดับกันไป โดยแหงแรกใสไวทายคํา ขอความ 
หรือแนวคิดท่ีคัดลอกมาใชในการเขียนวิทยานิพนธ หรือ การคนควาอิสระ และอีกแหงหนึ่งใสหมายเลข
เดียวกันไวในรายการเชิงอรรถท่ีอยูสวนขางลางของแตละหนาท่ีอางถึง ท้ังนี้การอางอิงแบบเชิงอรรถมักใชใน
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ๒) การอางอิงตอนทายเอกสาร เพ่ือแสดงรายละเอียดท่ีสมบูรณของแหลงขอมูลท่ีนํามาประกอบการ
คนควา จึงไดนํารายการดังกลาวมาเรียบเรียงไวตอนทายของบทความ หรืองานวิจัยอีกครั้ง วิธีใสรายการ
อางอิงตอนทายเอกสาร ไดแก รายการอางอิงทายเอกสาร (endnote reference) รายการอางอิง (reference 
list) และบรรณานุกรม (bibliography) 
 ไดทราบหลักการเขียนบรรณานุกรมทายเลม การเขียนรายการบรรณานุกรม การลงรายการ
บรรณานุกรมขอมูลแตละประเภท การเรียงรายการบรรณานุกรม ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมทายเลมและ 
ไดทราบเทคนิควิธีการสรางการอางอิงและบรรณานุกรมดวย Microsoft word หรือการถายโอนขอมูล

บรรณานุกรมจากฐานขอมูลวิธีการเขียนรายการเอกสารอางอิงทายเลมมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับประเภท

ของแหลงขอมูลท่ีนํามาประกอบการอางอิง ดังรายละเอียดท่ีจะนําเสนอตอไปนี้ 

หนังสือ แผนพับ จุลสาร และเอกสารท่ัวไป 
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รายงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
บทความในวารสาร/นิตยสาร 

 
 
 
 

หนังสือพิมพ 
 
 

 
วิทยานิพนธ 
 
 

 
 

๙. ปญหาอุปสรรคในการเขารวมอบรม 

 ไมมี 

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

 :-ตอตนเอง 

๑. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA เพ่ือใชในการ

เขียนวิทยานิพนธและการทําวิจัย R๒R ใหดียิ่งข้ึน 

๒. เห็นความสําคัญของการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สําหรับวิทยานิพนธและ

การทําวิจัย ในฐานะผูสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู 

 :- ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 ๑.    เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหมหาวิทยาลัย 

 

 ๒.    ไดรับการยิมรับวามหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ตัวอยาง    ประภาส พาวินันท. (2557). รายงานวิจัยเรื่องการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมเพ่ือเสริมสรางความ

สนใจและพฤติกรรมการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดบุรีรัมย: 

กรณีศึกษาชาติพันธุไทยกลาง ลาวอีสาน เขมรถ่ินไทย สวย และไทยโคราช. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณะมนุษยศาสตร. 

 

ตัวอยาง    จินดา ศรีรัตนสมบุญ. (2559).วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมัน อิลเซอหนีออกจากบาน: แนวรบแหง

วาทกรรมวาดวยการอบรมเลี้ยงดูลูก. วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร, 35(2), 1-20. 

 

 ตัวอยาง    ดอกสะแบง. (2549, มกราคม 26). ปนี้ น้ําเต็มอางนาปรังไปฉลุย. ไทยรัฐ, หนา 7. 

 

 

 

ตัวอยาง    นิตยา บัวชัย. (2539). ภาพลักษณของบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา.วิทยานิพนธ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

 

 



 
 

 

 


	หนังสือ แผ่นพับ จุลสาร และเอกสารทั่วไป

