
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ช่ือ-สกุล จุฑารัตน์  โสธรจิตต ์    ต ำแหน่ง  บรรณารักษ ์  
  กลุ่มบุคลำกร    สายวชิาการ    สายสนบัสนุนวชิาการ 
๒. หลกัสูตรหรือเร่ืองทีเ่ข้ำร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 

  โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการ การอา้งอิงและ
การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA 
๓. วทิยำกรในกำรประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตร์  
อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบรรณารัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ๔. สถำบันหรือหน่วยงำนที่จัดสัมมนำ 

            ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ณ ห้องสัมมนาส่ือ
โสตทศัน์ ชั้น ๔ (Conference Room ๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศูนยว์ิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สุนนัทา 
  ๕. ระยะเวลำทีเ่ข้ำรับกำรสัมมนำ 

วนัท่ี ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   ๖.  งบประมำณทีใ่ช้ในกำรสัมมนำ 

๒,๐๐๐ บาท (สองพนับาทถว้น) 
๗. วตัถุประสงค์ของกำรสัมมนำ 
        ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตรงตามหลกัสูตรทางดา้นการอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA  
         ๒ .เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป 
         ๓ .เพื่อพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายภายในมหาวทิยาลยั 
         ๔. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ของบุคลากรทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
 ๘. สรุปเนือ้หำสำระของกำรสัมมนำ 
        การอา้งอิงตือการระบุท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้วจิยัและการสร้างสรรคง์านวชืาการ 
        ท  าไมตอ้งอา้งอิง เปรียบเทียบแนวคิดกบัคนอ่ืน  เพื่อผอ่็านตรวจสอบความถูกตอ้งและศึกษาเพิ่มเติม  
ประเมินคุณงานภาพและความคั้งใจ 
         APA  บณัฑิตวทิยาลยัใชห้ลกัการอา้งอิงของสมาคมจิตวทิยาอเมริกนั 



๒ 

 

        การอางอิงในเน้ือหา = In text referencing การอา้งอิงโดยใส่ช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และเลขหนา้ไวใ้นวงเล็บ
แทรกในเน้ือหา ตวัอยา่ง (อุทุมพร  จามรมาน, 2532, หนา้ 18) 
        การอา้งอืงจากการสัมภาษณ์ ตวัอยา่ง (ยพุืน เตชะมณี, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 พฤษภาคม 2557) 
       การอา้งอิงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในเอกสารอ่ืน ตวัอยา่ง (กุลธิดา  ทว้มสุข อา้งถึงใน อุษณี ศรีสารคาม 2555ม 
หนา้ 10) 
          การอา้งอิงทา้ยเล่ม = End of text referencing (บรรณานุกรม) ตวัอยา่ง หม่องทินอ่อง, (2557), 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
          หลกัในการเขียนอา้งอิง  ส่วนประกอบ 4 ส่วน  การเรียงล าดบัรายการ  เคร่ืองหมาย : ; , . รูปแบบการ
เขียน  ตวัอยา่งหนงัสือ  เขียน  ธีระวทิย.์ (2554). ทกัษิณกบัการเมืองไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ : บา้สน
พระอาทิตย.์ 
          หน่วยงานนิติบุคคล  กรมวชิาการ. (2531). การสร้างยอดนกัอ่าน. กรุงเทพฯ : ผูแ้ต่ง  (กรมวชิาการ, 
2531, หนา้ 7) 
              บรรณาธิการเป็นผูรั้บผดิชอบแทนผูแ้ต่ง  ตวัอยา่ง นฤพนธ์  ดว้งวเิศษ (บรรณาธิการ). (2557). ชาติ
พนัธ์ุกบัเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยาสิรินธร.  (นฤพนธ์  ดว้งเศษ, 2557, หนา้ 4) 
              รายงานการวิจยั ตวัอยา่ง  ประภาส  พาวนินัท.์ (2561). รายงานวิจยัเร่ืองแนวทางารจดัหอ้งสมุดใน
หอ้งเรียนเพื่อปลูกฝังวฒันธรรมการอ่าน อยา่งย ัง่ยนืของนกัเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
อีสาน. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, สถาบนัวจิยัและพฒันา  (ประภาส  พาวนินัท์, 2561, หนา้ 5 ) 
              บทความในวารสาร  ตวัอยา่ง จินดา  ศรีรัตนสมบุญ. (2559+). วรรณกรรมเยาวชนภาษาเยอรมนั อิล
เซอหนีออกจากบา้น : แนวรบแห่งวาทกรรมวา่ดว้ยการอบรมเล่ียงดูลูก. วารสารรามค าแหง ฉบบั
มนุษยศาสตร์, 35(2), 1-20.   (จินดา  ศรีรัตนสมบุญ, 2559, หนา้ 1). 
            นิตยสาร  ตวัอยา่ง  กนธี  อยูส่วสัด์ิ. (2559, d6,4kryoTN 24), ทศันาส่ิงดีๆ ท่ี “นราธิวาส”  ท่ีอยูข่อง
คนดี. หญิงไทย, 41, 24-30.      (กนธี  อยูส่นวสัด์ิ, 2559, หนา้ 24) 
            หนงัสือพืมพ ์  ตวัอยา่ง  ดอกละแบง. (2549, มกราคม 26). ปีน้ีน ้าเตม็อ่างนาปรังไปฉลุย. ไทยรัฐ, 
หนา้ 7.    (ดอกสะแบง, 2549, หนา้ 7) 
            วทิยานิพนธ์  ตวัอยา่ง นิตยา   บวัชยั. (2539). ภาพลกัษณ์ของบรรณารักษบ์ริการตองค าถามและช่วย
การคน้ควา้. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  (นิตยา  บวัชยั, 2539, หนา้ 7) 
อินเทอร์เน็ต  ตวัอยา่ง อคัริมา  สู่มมาตย.์ (2553). Plagiarism  การโจรกรรมทางวชิาการ. ตน้เม่ือ 19 
พฤษภาคม 2556, จาก  
๙.  ปัญหำอุปสรรคในกำรสัมมนำ  
             ไม่มี 
๑๐. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกำรสัมมนำ 

ต่อตนเอง  



๓ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


