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คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานนั้นและใช้เป็นคู่มือส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกทั้งยังสามารถ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธี และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปในอนาคต  

องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะบอกเล่าให้ทราบถึงกระบวนงานว่า “ใคร?” 

ต้อง  “ท าอะไร?”  “ท าท่ีไหน?”  “ท าเม่ือไร?” และ “ท าไม?”  

     •   บทที ่1 บทน า 

     •   บทที ่2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    •   บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

    •   บทที ่4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

     •   บทที ่5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

• ความเป็นมา เขียนอธิบายถึงภูมิหลัง อันเป็นที่มาของเรื่องที่ก าลังเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ว่า

เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร? มีความเป็นมาอย่างไร ? มีความส าคัญอย่างไร? มีเหตุผล และ ความจ าเป็นอะไร ? งาน

ที่เราก าลังปฏิบัติอยู่นี้มีความส าคัญกับมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่สังกัดอย่างไร ?  ถึงต้องมาเขียนเป็นคู่มือ

การปฏิบัติงานเล่มนี้(กรณีท่ีไม่เคยมีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานมาก่อน) ถ้าในกรณีท่ีหน่วยงานเคยมีคู่มือการ

ปฏิบัติงานมาแล้ว ท าไม ? จึงต้องมาเขียนเป็นคู่มือเล่มนี้อีก ซึ่งผู้เขียนต้องอธิบายว่าอาจเป็นเนื่องเพราะ กฎ 

ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เก่ียวกับคู่มือเล่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 

 

คู่มือวิเคราะห์อัตราก าลัง คณะพยาบาลศาสตร์ 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตัวอย่างการเขียน 



มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาตามความ

ต้องการของประเทศ  การบริหารงานในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์

ระดับสูงที่มีบทบาทในการชี้น า ร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐและงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยในการจ้างบุคลากรในการปฏิบัติงาน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ภายใต้

งบประมาณท่ีจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับบรรจุบุคลากรในอัตราต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการก าหนดกรอบของต าแหน่งที่พึงมีในมหาวิทยาลัย  อันดับ

เงินเดือนของต าแหน่ง  และจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัย  โดยให้มีความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของ ก.พ.อ. และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีภารกิจ 4 ภารกิจ คือ การผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ จะเห็น

ได้ว่าภารกิจที่มีความส าคัญในล าดับแรกท่ีจะต้องด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่ากับทรัพยากร 

คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ด าเนินการให้เกิดดังกล่าวคือ คณาจารย์ ที่ท าหน้าที่

ในการเรียนการสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์อัตราก าลังจึงเป็นสิ่งส าคัญของนักบุคลากรและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการ

ประสานงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรบุคคลขององค์กร  ดังนั้น  หน่วยการเจ้าหน้าที่และงานนโยบายและแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นความส าคัญและมีการจัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การ

วิเคราะห์ดังกล่าวมีความถูกต้องและแม่นย า รวมถึงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

• วัตถุประสงค์   วัตถุประสงค์ ถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ(คู่มือการปฏิบัติงาน)เพราะจะท าให้ผู้อ่านหรือน าไปเอกสารไปใช้ทราบว่าต้องการท าอะไรในงานชิ้นนี้  
และจะน าไปสู่การพิจารณาตัดสินว่าควรจะท าหรือไม่ท างานนี้ดี ดังนั้น ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานจึงควรใส่ใจที่
จะเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและกระชับที่สุดเท่าที่จะท าได้   



 
       แนวทางการเขียนวัตถุประสงค์ ในการเขียนวัตถุประสงค์มีหลักการดังนี้ 
1. มีความชัดเจน  
2. มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในวัตถุประสงค์แต่ละข้อและไม่มีความซับซ้อน  
3. ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องใช้ประโยคบอกเล่า 
4. สามารถหาค าตอบจากคู่มือปฏิบัติการได้ 
5. ต้องสอดคล้องกับเรื่องท่ีเขียนคู่มือปฏิบัติการ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายผู้สอน คณะพยาบาล -ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน                  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• ขอบเขตของการท าจัดท าคูมือ    

เป็นการเขียนที่อธิบายให้ผู้น าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ได้ทราบถึงขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงาน

นี้ว่าครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอนใด? ถึงขั้นตอนใด ? ของหน่วยงานใด? เกี่ยวข้องกับใคร ? ที่ใด ? และเมื่อใด ? 

ตลอดจนครอบคลุมถึง กฎ ระเบียบ มติที่ประชุม ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน อะไร? 

 

 

ขอบเขตของคู่มือ 

วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณ ะพยาบาล ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยค านวณจากการจัดโครงสร้างและการจัดระบบงานของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการจัดแบ่ง

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

2. บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 

• โครงสร้าง ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือการปฏิบัติงาน ทราบ

ถึงโครงสร้างของหน่วยงานต้นสังกัดที่ตนปฏิบัติอยู่ อันจะเป็นการบอกให้ทราบว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ใช้ใน

ตัวอย่างการเขียน 

ตัวอย่างการเขียน 



การปฏิบัติงานของต าแหน่งอะไร? สังกัดหน่วยไหน? งาน หรือฝ่ายอะไร ? กอง หรือส านักงานอะไร ? ฯลฯ โดย

เขียนแยกเป็นโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานและโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  

 โครงสร้างของงาน (Organization chart) 
 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart) 
 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 
การเขียนโครงสร้างของงาน (Organization chart) 

   โครงสร้างของงาน (Organization chart) ลักษณะการเขียนจะระบุเป็นชื่อของ “หน่วยงาน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการเขียน 



การเขียนโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart 

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ( Administration chart) ลักษณะการเขียนจะระบุเป็นชื่อของ 

“ต าแหน่งงาน”  

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนโครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 

 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity chart) ลักษณะการเขียนจะระบุเป็นชื่อของ “ผู้ด ารงต าแหน่ง” 

 

 

 

ตัวอย่างการเขียน 

ตัวอย่างการเขียน 



• หน้าที่ของหน่วยงาน ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือ

การปฏิบัติงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีอยู่ในคู่มือการปฏิบัติ 

งานนี้ ซึ่งจะประกอบด้วย  

 ภาระหน้าที่หลักของหน่วยงานที่สังกัด 
 ภาระหน้าที่หลักของงานที่สังกัด 
 ภาระหน้าที่รับผิดชอบของต าแหน่ง 

การเขียนภาระหน้าที่หลักของหน่วยงาน ที่สังกัด 

หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้  มีภาระหน้าที่หลักอะไร? รับผิดชอบอะไร? ให้

เขียนโดยคร่าวๆ อาจเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นร้อยแก้วก็ได้ 

 

 

               

การเขียนภาระหน้าที่หลักของงาน ที่สังกัด 

งาน ที่สังกัดของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้  มีภาระหน้าที่หลักอะไร? รับผิดชอบอะไร? ให้เขียนโดย

คร่าวๆ อาจเป็นข้อๆ หรือเขียนเป็นร้อยแก้วก็ได้ 

ตัวอย่างการเขียน 



 

 

 

  

 

 

 

 

การเขียนบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ ต าแหน่ง 

ภาระงาน ตามต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

อะไร? โดยเขียนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นตั้งแต่ต้นจนงานส าเร็จ 

 

            

         3.บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงานต้องเขียนอธิบายชี้แจงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือ 

การปฏิบัติงานทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงาน เล่มที่เขียนว่าเกี่ยวข้องกับกฎ  

ตัวอย่างการเขียน 

ตัวอย่างการเขียน 



ระเบียบ  มติที่ประชุม ค าสั่ง ข้อบังคับ  ประกาศ หนังสือเวียน ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน  สูตร  และ วิธีการ

ค านวณ ที่ต้องใช้หรือเก่ียวข้องในคู่มือการปฏิบัติงานนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นฉบับ  ตัวประกาศมหาวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

        ผูเ้ขียนคู่มือการปฏิบตังิาน ต้องเขียนอธิบายชีแ้จงให้ผู้ศึกษา/ผู้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานทราบถึงข้ันตอน

ของการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมขอต าแหน่งงานในคู่มือการปฏิบัติงาน   

       ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเปน็การอธิบายถึงขัน้ตอนการท างานอยา่งละเอียดว่า... ท าอะไร?   ท าที่ไหน?  ท า

อย่างไร?  ท าเมื่อไร?   ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้น าคู่มือไปใช้มองเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และงานโดเขียนออกมาในรูป Flow chart ท าให้เกิดความเข้าใจง่าย มีการสื่อความหมายที่ดี โดยไม่ลงลึกใน

รายละเอียด 

            

 

          

 

 

 

ตัวอย่างการเขียนเป็นส านวนใหม่ 



(โดยให้มีรูปภาพประกอบในแต่ละข้ันตอน) ระบุท่ีมาของภาพ 

5. บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

• ปัญหาและอุปสรรค 

• แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 

• แนวทางพัฒนางานหรือปรุงงาน 

ในบทนี้ผู้เขียนควรน าเสนอปัญหา อุปสรรค และการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ศึกษาค้นคว้า/ผู้น า 

คู่มือไปใช้ เล็งเห็นถึงปัญหา อุปสรรค การจัดท า การน าไปใช้ และการแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้

ด าเนินการใช้คู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ การที่จะเขียนปัญหาในบทที่ 5 นี้ให้ได้มากๆ ต้องเขียน/บอกถึงปัญหา

ตามข้ันตอนต่างๆ ของการปฏิบัติงานที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หรือ 3 ว่าในแต่ละข้ันตอน 

             - มีปัญหาอะไร?  และเม่ือพบปัญหาแล้ว  

             - ได้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอะไร? และ 

             - ท าอย่างไร?  

             - ผลเป็นอย่างไร ?  

 

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะห์เพื่อหาอัตราก าลังที่เหมาะสมทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนจะต้องค านึงพึงเกณฑ์มาตรฐานที่

หน่วยงานกลางก าหนด ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์อัตราก าลังดังกล่าว   พบว่าใน

การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในเร่ืองนี้ มักจะประสบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และมีวิธีการแก้ไขปัญหา/

อุปสรรคนั้น ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

        มีหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยไม่มีคู่มือใน

การปฏิบัติงานเฉพาะเร่ือง หรือเฉพาะทางไว้ที่

หน่วยงานของตนเอง เมื่อหน่วยงานรับบุคลากรมา

ใหม่หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานนั้นแทนก็จะ

เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน  

 

-  สนับสนุนให้มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้ผู้

มีความรู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน เนื่องจากคู่มือ

การปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการ

ท างานที่มีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการที่มี

รายละเอียดระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการ

ท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีความซับซ้อน มี

ตัวอย่างการเขียน 



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

หลายขั้นตอน เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือคนหลายคน 

หน่วยงานจึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้บุคลากรมีคู่มือการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ปฏิบัติแทน/ผู้มา

ใหม่ใช้ในการอ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดหรือป้องกัน

การผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

2.  ข้อมูลไม่มีความถูกต้อง 

        หากข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ ไม่มีความถูกต้อง 

และไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้ ซึ่งอาจจะเกิดผลเสียหายต่อบุคลากรใน

หน่วยงานได้ 

 

-  บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับข้อมูลต่างๆ จะต้อง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมีการเก็บข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน  เพราะข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลา  

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         เนื่องจากข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการ

น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเสนอต่อ

ผู้บริหารในการตัดสินใจ ซึ่งหากไม่สามารถรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ได้ครบถ้วน อาจส่งผลถึงการเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้บริหารมีความผิดพลาดหรือ

เกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องได้ 

 

-   ก าหนดแหล่งข้อมูลและวันเก็บข้อมูล   ภาระงาน

สอนของอาจารย์ที่ค านวณได้ระหว่างสองหน่วยงานมี

ความแตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก 

 - ที่มาของแหล่งข้อมูลมาจากคนละแหล่ง 

กล่าวคือระดับคณะจะเก็บข้อมูลจากงานบริการ

การศึกษาของคณะ ส่วนกองแผน 

งานเก็บข้อมูลจากส านักทะเบียนและประมวลผล 

 - วันที่เก็บข้อมูลไม่ตรงกัน 

4. ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์น้อย 

        ในบางหน่วยงานแม้จะไม่มีการรับบุคลากร

ใหม่เข้ามา หากบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติอยู่ไม่มี

 

-   ส่งเสริมให้ บุคลากรพัฒนาสมรรถนะ ฝึกอบรม 



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ประสบการณ์ในด้านวิเคราะห์อัตราก าลัง ก็จะมี

ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก      

เพราะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น 

 

 

จากปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่ได้กล่าวข้างต้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น  ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในเร่ืองต่อไปนี้ 

 (1) การศึกษาดูงาน  การที่จะท าให้คนรู้งานสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การสอนงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ด้วยกันเอง การส่งให้ผู้ปฏิบัติงานไปเข้ารับการฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน 

 (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์อัตราก าลังระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย เช่น ระดับคณะกับคณะ หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จะช่วยให้ บุคลากรได้เรียนรู้จากผู้ที่

ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะสามารถน ามาดัดแปลงให้เข้ากับหน่วยงาน 

5.2  ข้อเสนอแนะในการน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การน าคู่มือการวิเคราะห์อัตราก าลังไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น หลังจากนี้ไปอาจมีข้อมูลที่

เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน  ควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ๆ หรือตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการ

ประกาศใช้ในปัจจุบัน   

• บรรณานุกรม 

การอ้างอิงระบบชื่อ-ปี สามารถเขียนได้ 2 แบบคือ 
 
  เขียนอ้างไว้หน้าข้อความ  มีรูปแบบการเขียนเป็น 

 
 ชื่อผู้แต่ง(ปีที่พิมพ์) .................................................. 
      
 เขียนอ้างไว้ท้ายข้อความ  มีรูปแบบการเขียนเป็น 

 
 ..................................................(ชื่อผู้แต่ง,ปีที่พิมพ์) 



 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการเขียน 
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