
 
 
 

 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางวารุณี    เอกพันธ์   ต าแหน่ง  นักเอกสารสนเทศ 
 กลุ่มบุคลากร   สายวิชาการ     สายสนับสนุนวิชาการ 
 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
๓. วิทยากรในการสัมมนา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 
 
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดสัมมนา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการสัมมนา 
 วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการสัมมนา 
 ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
๗. วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 

๑. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร  

๒. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมการอานการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  

๓. เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัย  

๔. เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาของบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  



๒ 

 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการสัมมนา 
 บทความ (article) เป็นรูปแบบการเขียนประเภทหนึ่ง ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน เนื้อหาน าเสนอจากข้อมูลจริงไม่ใช่เรื่องแต่งหรือคิดขึ้นจาก
จินตนาการ มีลักษณะเป็นข้อเขียนขนาดสั้น ส าหรับ “บทความทางวิชาการ” (academic article) มีผู้ให้
ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน อาจกล่าวได้ว่า “บทความทางวิชาการ” หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการ
วิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือสนับสนุนจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบประกอบด้วยการน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือที่มีของ
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิง
บรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย บทความวิชาการจะมีลักษณะเฉพาะอยู่หลายประการ คือ 

1. ต้องเป็นเรื่องท่ีผู้อ่านส่วนมากก าลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่ก าลังอยากรู้ว่าจะด าเนิน 
ต่อไปอย่างไร หรือมีผลเช่นไร หรือเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือเข้ายุคเข้าสมัย 

2. ต้องมีสาระ มีแก่นสาร อ่านแล้วได้ความรู้หรือความคิดเพ่ิมเติมมิใช่เรื่องเลื่อนลอย เหลวไหล ไร้ 
สาระ 

3. ต้องมีทัศนะ ข้อคิดเห็น ข้อวินิจฉัยของผู้เขียนแทรกอยู่ด้วย 
4. มีวิธีการเขียนที่ชวนให้อ่าน ท าให้เพลิดเพลินและชวนคิด 
5. เนื้อหาสาระและวิธีเขียนเหมาะแก่ผู้อ่านระดับท่ีมีการศึกษา ทั้งนี้เพราะผู้อ่านที่มีการศึกษาน้อย  

มักจะไม่อ่านบทความแต่จะอ่านข่าวสดมากกว่า 
 
ส าหรับ “บทความวิจัย” เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่อง สกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้

เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยให้มีความกระชับและสั้นส าหรับการน าเสนอในวารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระ และ
รูปแบบการจัดพิมพ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประเมิน 
 
องค์ประกอบของบทความ 
 บทความโดยทั่วไปจะมีเนื้อหาที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ 

1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนน า 
2. ส่วนเนื้อหา 
3. ส่วนท้าย 
การเขียนงานวิชาการแต่ละประเภทนั้น จะมีเทคนิคและวิธีการที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยในส่วน 

ของบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ก็จะมีองค์ประกอบต่างกัน ทั้งนี้สามารถสรุปในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัยได้ 
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บทความวิชาการ บทความวิจัย 
ส่วนประกอบตอนต้น/ส่วนน า 

- ชื่อเรื่อง 
- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน 
- บทคัดย่อหรือสาระสังเขป 

 

ส่วนประกอบตอนต้น/ส่วนน า 
- ชื่อเรื่อง 
- ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน 
- บทคัดย่อหรือสาระสังเขป (โดยเน้นเฉพาะ 

ประเด็นข้อค้นพบที่ส าคัญของผลการวิจัย) 
 

ส่วนเนื้อหา 
- ความน า เป็นการเขียนสาระความส าคัญ 

และจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะเขียน ซึ่งจะเป็นการปู 
พ้ืนฐานเข้าสู่เนื้อความของบทความ 

 
- เนื้อความ จะเป็นเขียนรายละเอียดของ 

ประเด็นตามที่ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องไว้ โดยหัวข้อ
อาจแตกต่างกันในบทความวิชาการแต่ละเรื่อง โดย
ผู้เขียนจะเขียนทั้งข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อค้นพบต่างๆ 
และแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนตลอดจนทรรศนะ
ในด้านต่างๆ 

 
- บทสรุป เป็นการสรุปสาระของรายละเอียด 

ในเนื้อหาหรือเสนอเป็นข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะต่อ
เนื้อหา การสรุปจะเน้นประเด็นส าคัญหรือประเด็น
หลักท าให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่วนเนื้อหาได้ 
 

ส่วนเนื้อหา 
- ความน า เป็นการเขียนสาระความเป็นมา 

ของปัญหาการวิจัย 
 

- เนื้อความ เป็นการเขียนองค์ประกอบของ 
การวิจัยตามที่ได้ด าเนินการวิจัย ได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์การวิจัย 
2) สมมติฐานการวิจัย 
3) การทบทวนวรรณกรรม 
4) ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย 

 
- บทสรุป เป็นการอภิปรายผลและข้อเสนอ 

แนะ โดยจะสรุปประเด็นหลักของการวิจัย รวมถึง
อภิปรายผลการวิจัยตามหลักแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช้ 
 

ส่วนประกอบตอนท้าย 
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 

 

ส่วนประกอบตอนท้าย 
- บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง 
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 

 
 
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการสัมมนา 

ไม่มี 
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๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา 
 : - ต่อตนเอง  
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพเผยแพร่
มากยิ่งขึ้น 

 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  
  ๑. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่เขาสูมาตรฐานสากลดานการศึกษาเทียบเทาใน

ระดับตางประเทศ  
๒. สรางและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เจ าหนาที่  และอาจารยที่ มี คุณ ภาพตาม

มาตรฐานสากล  
๓. ไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๔. ไดการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหกับประเทศชาติ  
๕. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัย  

 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากสัมมนา 
 เอกสารประกอบการอบรม 
 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

วุฒิบัตร 
 
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 ไม่มี                
 
 
 
 
 
        
 
                                                                   (ผูร้ายงาน).............................................. 
                  (นางวารุณี  เอกพันธ์) 
                                                                                  นักเอกสารสนเทศ 
               วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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