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เขียนคู่มือปฏิบตังิานอยา่งไร ?...ใหป้ระสบความส าเร็จ

1. วางแผนการจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน

เทคนิค
การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 

(WORK MANUAL)

3. การคดัเลือกภาระงานท่ีจะน ามา

เขียนคู่มือ

7. ลงมือเขียนคู่มือการปฏิบติังาน

4. การตั้งช่ือเรื่องคู่มือปฏิบติังาน ส่ือได้
อยา่งชดัเจน

2. การทบทวนภาพรวมหนา้ท่ีของหน่วยงาน
และภาระงานในหนา้ท่ีของตนเองตามค าสัง่

ท่ีไดร้บัมอบหมายงาน

5. การเตรียมขอ้มูลและเอกสารส าหรบั

การเขียนคู่มือการปฏิบติังาน 6. ศึกษาตวัอยา่งการเขียนคู่มือ

การปฏิบติังาน

ส านกังานอธิการบดี

2563

11. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม

10. มีความเป็นปัจจุบนั(Update) 

ไม่ลา้สมยั

9. ใชก้ารเขียน Flowchart 

8. แสดงขั้นตอนกระบวนการปฏิบติังาน

ตั้งแตเ่ริ่มตน้จนส้ินสุดกระบวนการ

12. มีการเรียบเรียงเน้ือหาสาระอยา่งชดัเจน
13. การอา้งอิงขอ้มูลมูลท่ีมาหรือบรรณานุกรม

ครบถว้น

15. เสริมสรา้งก าลงัใจ พลงัใจท่ีดี
14. แลกเปล่ียนเรียนรูก้บัผูมี้ประสบการณต์รง
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                 การผลักดันบคุลากรสายสนับสนุนในการจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน(Work Manual) 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยานัน้ เริม่ตน้โครงการอบรมเผยแพร่ใหก้ับบุคลากร
ผูป้ฏบิัตงิานของมหาวทิยาลัยสายสนับสนุนมาโดยตลอด ปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังคงด าเนนิ
อย่างต่อเนื่องเพื่อใหพ้นักงานสายสนับสนุนไดม้คีู่มอืการปฏบิัตงิานส าหรับการประเมนิเพื่อต่อ
สญัญาและเพือ่ประเมนิเขา้สูร่ะดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

 โดยมหีลกัการและเหตผุล ดงันี ้

 เพือ่ผลักดนัใหบ้คุลากรสายสนับสนุนใหส้ามารถจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานไดส้ าเร็จลลุว่ง 

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมคีวามเขา้ใจและหลักการจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมแีนวทางส าหรับการจัดท าคูม่อืปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้งและมี
คณุภาพ  

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนสามารถเขยีนขัน้ตอนการปฏบิตังิานในรปูแบบ Flowchart ได ้
อยา่งถกูตอ้ง 

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมทีีป่รกึษาแนะน าส าหรับเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน 

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมเีทคนคิและเขา้ใจถงึสาระส าคญัของคูม่อืการปฏบิตังิานที่
จะเสนอขอรับการประเมนิส าหรับการตอ่สญัญาหรอืการประเมนิเขา้สูร่ะดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ 

 เพือ่ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมหีลกัการเขยีนบรรณานุกรม เอกสารอา้งองิ ส าหรับการเขยีน
คูม่อืการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  



เทคนคิการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน (Work Manual) 
 
 1.วางแผนการจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

โดยก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จหรอืความคบืหนา้ในแตล่ะบท เชน่ อาจจะก าหนดจ านวน  
1 บท ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1-2 สปัดาห ์แลว้จัดท าตารางแสดงแผนการด าเนนิการโดยมี
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จทัง้ 5 บท และองประกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยด าเนนิการให ้
เป็นไปตามแผนอยา่งเครง่ครัดและมวีนัิยในตนเอง เพือ่จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานใหส้ าเร็จ
ตามแผนทีว่างไว ้ยกตวัอยา่ง เชน่ 

 

แผนส าหรับเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน 
สปัดาหท์ี ่ สปัดาหท์ี ่ สปัดาหท์ี ่

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
วางแผน/คดิชือ่เรือ่งคูม่อื/
ทบทวนภาระงาน/ศกึษาขอ้มลู 

            

2 จัดท าคูม่อื บทที ่1             
3 จัดท าคูม่อื บทที ่2             
4 จัดท าคูม่อื บทที ่3             
5 จัดท าคูม่อื บทที ่4             
6 จัดท าคูม่อื บทที ่5             

7 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง/จัดท า 
ค าน า/สารบญั/เอกสารอา้งองิ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การทบทวนภาพรวมหนา้ทีข่องหน่วยงาน และภาระงาน 
    ในหนา้ทีข่องตนเองตามค าสัง่ทีไ่ดร้ับมอบหมายงาน  
 

ภาพรวมหนา้ทีข่องหน่วยงานของทา่นมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตังิานเกีย่วกบัอะไรบา้ง 
ยกตวัอยา่ง เชน่ 

 
 

หนา้ทีร่บัผดิชอบงานดา้นพสัด ุ

 
1. ดแูลและบรหิารงานดา้นพัสดแุละจัดซือ้จัดจา้ง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสด ุพ.ศ.2560 ใหเ้ป็นไปอยา่งประหยดั 
คุม้คา่ และมปีระสทิธภิาพ  
 
2. จัดท าเอกสารเกีย่วกบักระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง สง่มอบ ตรวจรับพัสด ุและจัดท ารายงานผล
เกีย่วกบัการจัดซือ้จัดจา้ง 
 
3. การขออนุมตัจัิดซือ้จัดจา้ง จัดท าสญัญาจัดซือ้จัดจา้ง และการขออนุมตัเิบกิจา่ย 
 
4. การควบคมุดแูลพัสด ุการจ าหน่ายพัสด ุการยมื-คนืครภุณัฑ ์ลงทะเบยีนครภุณัฑแ์ละการ
ตรวจนับวสัด-ุครภุณัฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้ง  
 
5.ควบคมุและดแูลการบรหิารจัดการเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดซือ้จัดจา้ง 
 
6. จัดซือ้จัดจา้งและบรหิารงบประมาณ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
ในการเบกิจา่ยงบประมาณประจ าปี 
 
7.ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคับบญัชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งการบรหิารงานหน่วยงานของทา่นเป็นอยา่งไร  
ยกตวัอยา่ง เชน่ 

 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การคดัเลอืกภาระงานทีจ่ะน ามาเขยีนคูม่อื 
 

การคดัเลอืกภาระงานเป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ โดยผูเ้ขยีนจะตอ้งคัดเลอืก 1 งาน ทีต่นเอง
เชีย่วชาญในงานนัน้ และน ามาอธบิายถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพือ่ใหผู้ศ้กึษาคูม่อืของ
เราแลว้สามารถท างานนัน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เป็นขัน้เป็นตอน ตัง้แตเ่ริม่ตน้ จนจบ
กระบวนการ โดยใหค้ดัเลอืกจากค าสัง่การมอบหมายหนา้ทีค่วามรับผดิชอบภายใน
หน่วยงานของทา่นเอง ยกตวัอยา่งการเลอืกภาระงาน เชน่ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



4. การตัง้ชือ่เรือ่งคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

การตัง้ชือ่เรือ่งคูม่อืการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม จะตอ้งสือ่ใหเ้ห็น และบง่ชีว้า่เป็นคูม่อื
เกีย่วกบัอะไร เหมาะส าหรับใครทีจ่ะศกึษาคูม่อืในเรือ่งนี ้ยกตวัอยา่ง เชน่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การเตรยีมขอ้มลูและเอกสารส าหรบัการเขยีนคูม่อืการ
ปฏบิตังิาน 
 

เริม่ตน้ดว้ยการศกึษาคน้ควา้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ มาตรฐานที่
เกีย่วขอ้งกบัการจัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานนัน้ เป็นสิง่ส าคญัอกีเชน่กนั การปฏบิตังิาน
โดยทัว่ไปจะมกีฎระเบยีบไมว่า่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรอืเอกชน จะตอ้งมกีฎระเบยีบและวธิี
ปฏบิตัเิพือ่ควบคมุการท างานใหถ้กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ ในการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน
จะตอ้งมเีอกสารทีต่อ้งน ามาศกึษา เชน่ มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง กฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ ค าสัง่ตา่ง รวมถงึหนังสอืเวยีนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ศกึษาคน้ควา้ เขา้รับการอบรม
หลกัสตูรการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานหรอืเทคนคิการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานวา่ตอ้งมสี ิง่
ใดบา้งทีจ่ะตอ้งน ามาใสป่ระกอบเพือ่อธบิายในคูม่อืการปฏบิตังิานของตนเอง  
ยกตวัอยา่ง เชน่  
 

 
 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. ศกึษาตวัอยา่งการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

ศกึษาคน้ควา้ตวัอยา่งการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานทีม่คีณุภาพอยา่งนอ้ย 3-5 เรือ่ง เพือ่
น ามาเป็นแนวทางประกอบการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน  ยกตวัอยา่ง เชน่ 
 

      
 

 

     



 
 

7. ลงมอืเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 

การเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานทีด่ ีถกูตอ้งครบถว้น มปีระสทิธภิาพ จะตอ้งมหีลกัเกณฑ ์      
โครงรา่ง รปูแบบ และมสีว่นประกอบของหวัขอ้หลกัทีส่ าคญัในแตล่ะบท ดงันี ้ 
 

ปกนอก 
ปกใน 
ค าน า  
สารบญั 
 
บทที ่1  บทน า  
         -ความเป็นมาและ ความส าคญั 
         -วตัถปุระสงค ์ 
         -ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดรั้บ 
         -ขอบเขต 
         -นยิามศพัทเ์ฉพาะ/ค าจ ากดัความ 
 
บทที ่2 โครงสรา้ง บทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
         -โครงสรา้งการบรหิารจัดการ 
         -บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 

 
บทที ่3 หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน 
          -หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตังิาน 
          - ขอ้ควรระวงัทีค่วรค านงึในการปฏบิตังิาน 

 
บทที ่4 เทคนคิในการปฏบิตังิาน 
          -กจิกรรม/แผนปฏบิตังิาน 
         -เทคนคิการปฏบิตังิาน 
         -วธิกีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 
บทที ่5 ปญัหาอปุสรรคและแนวทางในการแกไ้ข 
         -ปัญหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 
         -แนวทางแกไ้ข 
        -ขอ้เสนอแนะและพัฒนา 

บรรณานกุรม 

ภาคผนวก(ถา้ม)ี 

ประวตัผิูเ้ขยีน 

 

 

 



แนวทางการเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน 
 

คู่มอืการปฏบิัตงิาน (Work Manual) หมายถงึ เอกสารทีแ่ต่ละหน่วยงานสรา้งขึน้มาเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏบิัตงิาน ของหน่วยงานนัน้และใชเ้ป็นคูม่อืสาหรับศกึษาการปฏบิัตงิานของ
บุคลากรในหน่วยงานอกีทัง้ยังสามารถ ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับระเบยีบ วธิแีละเทคโนโลยีที่
เปลีย่นไปในอนาคต ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึสิน้สดุกระบวนการปฏบิัตงิาน โดยระบขุัน้ตอน รายละเอยีด
ของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัตงิาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวขอ้งในการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏบิตังิานในปัจจบุนั 
 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท าคูม่อืปฏบิตังิาน 
1. เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
2. ผูป้ฏบิตังิานทราบวา่ควรปฏบิตังิานอยา่งไร เมือ่ใด กบัใคร 
3. ผูป้ฏบิตังิานทราบและเขา้ใจวา่ควรท าอะไรกอ่นและหลงั 
4. เป็นเครือ่งมอืในการฝึกอบรม 
5. ใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการท างาน 
6. บคุลากรสามารถท างานแทนกนัได ้
7. ลดขอ้ผดิพลาดจากการท างานทีไ่มเ่ป็นระบบ 
 

ลกัษณะของคูม่อืปฏบิตังิานทีด่ ี
1. เป็นประโยชนใ์นการท างานและการฝึกอบรม 
2. เหมาะสมกบัหน่วยงานและผูใ้ชง้านแตล่ะกลุม่ 
3. มคีวามน่าสนใจ น่าตดิตาม 
4. มคีวามเป็นปัจจบุนั(Update) ไมล่า้สมยั 
5. มตีวัอยา่งประกอบ 

 
แนวคดิในการจดัท าคูม่อืการปฏบิตังิาน 

1. ใหว้เิคราะหภ์ารกจิหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ วา่มงีานอะไรบา้ง (งานหลกั/งานรอง/ 
งานสนับสนุน) 

2. จัดอนัดบั – คดัเลอืกกระบวนงาน เพือ่น าไปด าเนนิการจัดการความรู ้
3. ทบทวนสภาพปัจจบุนัของงาน 

• เป้าหมายงาน 
• ความตอ้งการของผูรั้บผลงาน (Stakeholder) 
• ปัญหา ความเสีย่งแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

4. ออกแบบแผนผังกระบวนการปฏบิตังิาน 
5. จัดท าตวัชีว้ดั ระบบการตดิตามและประเมนิผล 
6. จัดท าเป็นคูม่อืการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยา่งมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 



 



 
 

มาตรฐานการก าหนดต าแหนง่ ตามประกาศ ก.พ.อ. 21 กนัยายน 2553 
สามารถดาวน์โหลด  ได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

http://person.bsru.ac.th/10officeother.php 

 



แนวทางการเขยีน Flowchart  
 

Flowchart คอื การใชส้ญัลกัษณต์า่งๆ ในการเขยีนแผนผังการ
ท างาน เพือ่ใหเ้ห็นถงึลักษณะ และความสมัพันธก์อ่นหลังของแตล่ะ
ขัน้ตอนในกระบวนการท างาน ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนจบกระบวนการ 

 
สญัลกัษณพ์ืน้ฐานทีใ่ช ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หลกัการเขยีน Flowchart 
 

1. ทศิทางของผังงานจะเริม่จากบนลงลา่ง และจากซา้ยไปขวาและควรเขยีนเครือ่งหมายลกูศรก ากบั
ทศิทางไวด้ว้ย 
2. ภาพสญัลกัษณ์ 1 ภาพ แทน ค าสัง่ 1 ค าสัง่ 
3. หลกีเลีย่งการขดีโยงไปมาในทศิทางตดักนั ถา้จ าเป็นตอ้งโยงถงึกนั ควรใชเ้ครือ่งหมายจดุ
ตอ่เนือ่งแทน 
4. มคี าอธบิายในภาพ เขยีนเพยีงสัน้ ๆ เขา้ใจงา่ย 
5. ผังงานใดงานหนึง่จะมจีดุเริม่ตน้และจดุจบทีเ่ดยีว เทา่นัน้ 

 

ค าแนะน า 
การเขยีน Flowchart  ใหด้ าเนนิการเขยีนดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู Microsoft Visio 

เมือ่เสร็จแลว้จงึ Copy มาวางใน Microsoft Word 
  

  

 
 

 ไมว่า่จะผังองคก์ร ผังหน่วยงาน ผังการปฏบิตัหินา้ที ่ 
ผังขัน้ตอนคูม่อืการปฏบิตังิาน ก็เป็นเรือ่งงา่ยๆ  

 



 

หลกัการและเทคนคิส าคญั 
ส าหรบัการเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานทีด่ ี

 
การเขยีนคูม่อืการปฏบิตังิานทีด่ ีส าหรับผูท้ีต่อ้งเสนอขอรับการประเมนิเพือ่ตอ่สญัญาจา้ง 

หรอืเพือ่เสนอขอเขา้สูร่ะดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ จะตอ้งมหีลกัการและเทคนคิการเขยีนคูม่อืการ
ปฏบิตังิานทีด่ ีไดแ้ก ่ชือ่เรือ่ง เนือ้หารายละเอยีดทีค่รบถว้น การอา้งองิทีม่าของขอ้มลู และจ าเป็น
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏบิตังิานทีต่นเองไดป้ฏบิตัอิยูห่รอืด ารงต าแหน่งอยูใ่นปัจจบุนั 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการผูป้ระเมนิคูม่อืการปฏบิตังิานไดป้ระเมนิคณุภาพไดอ้ยา่งครบถว้นตามแบบ
ประเมนิ  
 

เกณฑก์ารประเมนิคูม่อืการปฏบิตังิานในต าแหน่งตา่งๆจะตอ้งค านงึถงึสิง่ตอ่ไปนี ้
 
 1. การประเมนิคณุภาพคูม่อืการปฏบิตังิาน จะแบง่คะแนนคณุภาพ ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้ 

 คณุภาพระดบัปรับปรงุ   = มคีะแนนต า่กวา่ 60 คะแนน 
 คณุภาพระดบัพอใช ้  = มคีะแนนระหวา่ง 60 - 69 คะแนน 
 คณุภาพระดบัด ี  = มคีะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน 
 คณุภาพระดบัดมีาก  = มคีะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน 
 คณุภาพระดบัดเีดน่  = มคีะแนนระหวา่ง 90 - 100 คะแนน 

 

2. หวัขอ้หลกัการประเมนิส าคญัทีผู่เ้ขยีนคูม่อืการปฏบิตังิาน จ าเป็นจะตอ้งมรีายละเอยีดภายใน
คูม่อืการปฏบิตังิาน ทีจ่ะขอรับการประเมนิเขา้สูใ่นระดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้หรอืเพือ่การตอ่สญัญา
ตามระเบยีบของมหาวทิยาลยัฯ จะตอ้งมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 คูม่อืการปฏบิตังิานจะตอ้งมกีารแสดงขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตังิานตัง้แตเ่ริม่ตน้
จนสิน้สดุอยา่งเป็นระบบ 

 คูม่อืการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมบรูณ์ ถกูตอ้ง และมเีนือ้หารายละเอยีดทีท่นัสมยั
ทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนั  

 คูม่อืการปฏบิตังิานทีม่กีารเรยีบเรยีงเนือ้หาสาระทีม่คีวามชดัเจน  
 คูม่อืการปฏบิตังิานมกีารอา้งองิขอ้มลูทีม่าหรอืบรรณานุกรมไวอ้ยา่งครบถว้น 
 คูม่อืการปฏบิตังิานสามารถน าไปปฏบิตัหิรอืพัฒนางานในหนา้ทีไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนการอ้างอิง 
1. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากหนังสือ 
  ชื่อผู้เขียน,/ชื่อเรื่อง,/ชื่อชุดและล ำดับที่(ถ้ำมี),/ครั้งที่พิมพ์(กรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง),/จ ำนวนเล่ม 
(กรณีมีหลำยเล่มจบ)/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปีพิมพ์),/หน้ำหรือจ ำนวนหน้ำที่อ้ำงถึง. 

1.1 ตัวอย่ำงผู้แต่งคนเดียว  
  จตุรนต์ ถิระวัฒน์, เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายทะเล, หน้ำ 14.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, 
กฎหมายอวกาศ, หน้ำ 17.  
  Jonathan A. Walz, The Contiguous Zone, p. 38.; Jonathan A. Walz, Territorial Sea, 
pp. 40-43.  

1.2 ตัวอย่ำงผู้แต่งหลำยคน  
  บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายมหาชน, หน้ำ 25.; Jonathan A. Walz, The Contiguous 
Zone, p. 38.; จตุรนต์ ถิระวัฒน์, กฎหมายอวกาศ, หน้ำ 17. 
 
2. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากหนังสือที่มีผู้แปล  
  ชื่อผู้เขียน,/ชื่อเรื่อง,/แปลโดย ชื่อผู้แปล,/ชื่อชุดและล ำดับที่(ถ้ำมี),/ครั้งที่พิมพ์ (ในกรณีพิมพ์มำกกว่ำ 
1 ครั้ง),/จ ำนวนเล่ม (กรณีหลำยเล่มจบ),/เล่มที ่(ถ้ำมีหลำยเล่มจบ)/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,/ปี
ที่ตีพิมพ์),/เลขหน้ำ. 

ตัวอย่ำง 
  จอร์ชแน้ช, แดน วอลดอร์ฟม และโรเบิร์ต อี ไพรซ์, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง, แปลโดย อัปสร 
ทรัยอัน และคนอื่นๆ (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, 2518), หน้ำ 19.  
  ซำมูแอล บี กร็อตฟอร์ต, ต าราพิชัยสงครามของซุนจู้และเง่าคี้, แปลโดย พิชัย วำสนำส่ง 
(กรุงเทพมหำนคร: พระนคร, 2521), หน้ำ 24.  
  Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge, trans. A.M. Sheridan Smith 
(London: Tavistock Publication, 1972), p. 68. 
 
3. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทความในวารสาร 
  ชื่อผู้เขียนบทควำม,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที/่(เดือนปีที่พิมพ์):/เลขหน้ำ. 

ตัวอย่ำง 
  จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงกำร และทวี สวนมำลี, “ควำมสำมำรถในด้ำนกำรเงินของเทศบำล: กรณีของ
เทศบำลนครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหำนคร ,” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 16 (เมษำยน 
2519): 239.  
  วริยำ ล้ำเลิศ, “ประโยชน์ของกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิของ Creative Commons ในระบบลิขสิทธิ์,” 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4, 36 (ธันวำคม 2550): 135.  
  Kittypoom Neamhom, “The Development of International Law on the Status of the 
Individual: A Study on Humanitarian and International Criminal Law,” Nitipat NIDA Journal 
(June 2012): 127-128, 130.  



  Thanat Khoman, “The Consequence for Southeast Asia of Events in Indo-China,” 
Journal of Social Sciences 13 (January 1976): 19. 
 
4. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทความในหนังสือ 
  ชื่อผู้เขียน,/“ชื่อบทควำม,”/ในหรือ in/ชื่อหนังสือ/รวบรวมโดย/ชื่อผู้รวบรวม,/ชื่อชุด,/(ถ้ำมี) ครั้งที่
พิมพ์(กรณีพิมพ์มำกกว่ำ 1 ครั้ง),/จ ำนวนเล่ม(กรณีมีหลำยเล่มจบ)/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีพิมพ์),/เลข
หน้ำ. 

ตัวอย่ำง  
  โสภณ รัตนำกร, “หมำยเหตุคดีตำมฎีกำที ่2405/2516,” ใน แนวฎีกาวิธีพิจารณาความแพ่ง 2516-
2527 พร้อมหมายเหตุท้ายฎีกา ข้อวินิจฉัยและข้อสังเกต (กรุงเทพมหำนคร: ฝ่ำยวิชำกำรกลุ่มเนติธรรม, 
2527), หน้ำ 21-22.  
  กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตกและวิวัฒนำกำรภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2,” ใน 
อารยะธรรมตะวันตก, กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณธิกำร (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์คัมภีร์, 2519), 
หน้ำ 335. 
 
5. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์ 
  ชื่อผู้เขียน,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน เดือน ปี):/เลขหน้ำ. 

ตัวอย่ำง  
เสกสรร กิตติทวีสิน, “หลังสู้ฟ้ำ-หน้ำสู้ดิน,” มติชน (17 ตุลำคม 2555): 6.  
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช, “ข้ำวไกลนำ,” สยามรัฐ (12 มกรำคม 2527): 3.  
“Behind that Nobel Prize,” Nation Review (12 December 1976): 6.  

  Eric Savareid, “What’s Right with Sight and Sound Journalism,” Saturday Review (2 
October 1975): 20. 
 
6. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทความในสารานุกรม 
  ชื่อผู้เขียน,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อสารานุกรม/เล่มที/่(ปีพิมพ์),/เลขหน้ำ 
 
ตัวอย่ำง  
  โกวิท ตั้งตรงจิต, “ม้ำเต็กเลำ,” สารานุกรมสามก๊ก เล่มท่ี1, (2552), หน้ำ 300.  
  เจริญ อินทรเกษตร, “ฐำนันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516), หน้ำ
6914-6916.  
  Eileen M. Trauth, “Information Resource Management,” Encyclopaedia of Library 
and Information Science 43 (1988), pp. 93-112.  
  Robert K. Lane and Daniel A. Livingstone, “Lakes and Lake Systems,” Encyclopaedia 
Britannica (Macromeadia) 10 (1974), p. 613. 
 
7. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ ์ 



  ชื่อผู้เขียน,/ชื่อวิทยานิพนธ์,/(ระดับปริญญำ/ชื่อคณะ/ชื่อมหำวิทยำลัย,/ปีพิมพ์),/เลขหน้ำ. 

ตัวอย่ำง 
  เกียรติพร อ ำไพ, ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย : ศึกษา
กรณีน้ ามันเถื่อน (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540), หน้ำ 
99.  
  ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์, กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่ง
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2548), หน้ำ 98-99.  
  Tanatthep Tianprasit, Geographical Indications: Protections and Problems in 
Thailand (Master’s Thesis, Queen Mary, University of London, 2008), p. 9. 
 
8. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
  ชื่อผู้เขียนบทวิจำรณ์,/วิจำรณ์เรื่อง/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์,/โดย หรือ by/ชื่อผู้แต่งหนังสือท่ีถูกวิจำรณ์,/
ชื่อวารสาร/เล่มที่ของวำรสำร/(เดือน/ปีพิมพ์):/หน้ำในบทวิจำรณ์ที่ต้องกำรอ้ำงอิงโดยเฉพำะ. 

ตัวอย่ำง  
  เกศินี หงสนันท์, วิจำรณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล, โดย สวัสดิ์ สุคนธรังสี. วารสารพัฒนา
บริหารศาสตร์ 14 (กรกฎำคม 2517): 379-381. 
 
9. ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ 
  สัมภำษณ์ บรรเจิด สิงคะเนติ, คณบดีคณะนิติศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 1 กันยำยน 2554.  
 
ตัวอย่ำง 
  สัมภำษณ์ วิโรจน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรศูนย์ดวงตำสภำกำชำดไทย, ศูนย์ดวงตำสภำกำชำดไทย, 
2 มิถุนำยน 2539.  

Interview with Wariya Lamlerd, Deputy Dean, School of Law, National Institute of 
Development Administration, 4 February 2011. 

 
10. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากรายงานการประชุมทางวิชาการ 
  ชื่อผู้น ำเสนอบทควำม,/“ชื่อบทควำมที่น ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร,”/ ใน หรือ In/ชื่อการประชุม
ทางวิชาการ,/วัน เดือน ปีที่จัดประชุม,/สถำนที่จัดประชุม,/เลขหน้ำเอกสำรที่อ้ำงอิง. 

ตัวอย่ำง  
  วิทย์ วิศทเวทย์, “จริยธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญำ,” ใน รายงานการสัมมนาจริยธรรม
ในสังคมไทยปัจจุบัน, วันที่ 28-29 เมษำยน 2522, ณ สถำนบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย จังหวัดปทุมธำนี, หน้ำ 
103-112. 
 



11. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากเอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ และเอกสารอ่ืนๆ 
  นิคม จันทรวิทูร, “กำรกระจำยรำยได้และแรงงำน,” เอกสำรในกำรสัมมนำเรื่องสถานการณ์
เศรษฐกิจในรอบปี 2519 และแนวโน้มในอนาคตปี 2520 เสนอที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 24 กุมภำพันธ์ 
2520. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้ำ 13.  
  David I. Bandbidge, Computer Law (New York: New York University, nd.) (Unpublished 
Manuscript), p. 13. 
 
12. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากเอกสารในระบบสารนิเทศสากล (Internet) 
  บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 
(กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2555), หน้ำ 288-291, ค้นวันที่ 1 สิงหำคม 2556 จำก 
http://www.NY.com.texttextnumber1  
  David I. Brainbridge, Computer Law (New York: New York University Press, 1996), p. 
28, Retrieved May 16, 2013, from http://www.NY.com.texttextnumber1 
 
13. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากค าพิพากษาของศาล ค าสั่งของคณะกรรมการต่าง ๆ และกฎหมาย 
กำรอ้ำงค ำพิพำกษำของศำลยุติธรรมนั้น ให้พิมพ์โดยใส่เลขท่ีของค ำพิพำกษำศำล พร้อมทั้งตัวย่อของผู้ที่จัดท ำ  

1. ตัวอย่ำงกำรอ้ำงค ำพิพำกษำของศำลไทย 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 4544/2531 (เนติ), หน้ำ 2680  
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 879/2508 (ส่งเสริม), หน้ำ 1318  
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี 5/2500 (มธ.), หน้ำ 1 

2. ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิงค ำพิพำกษำของศำลต่ำงประเทศ  
ชื่อคู่ควำม/(ศำลที่ท ำกำรตัดสิน,/ปีที่ท ำกำรตัดสิน)  
Ex :  Richardson v. Bridges (United States District Court, 2010) 
 
14. การเขียนอ้างอิงกฎหมาย 
  ในกำรเขียนและอ้ำงอิงชื่อกฎหมำย ให้จัดพิมพ์โดยกำรอ้ำงมำตรำ/แห่ง/ชื่อกฎหมำย โดยชื่อกฎหมำย
ให้พิมพ์ตัวเต็ม อำท ิมำตรำ 4 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ หรือมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติธุรกิจ
น ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 เป็นต้น ในกำรพิมพ์ห้ำมพิมพ์โดยกำรใช้ตัวย่อโดยเด็ดขำด อำทิ ป.พ.พ. 
ป.อ. ป.วิ.พ. พรบ. หรือ ม. เป็นต้น 
 
15. การเขียนเชิงอรรถเมื่อมีการอ้างเอกสารเดิมซ้ า 

1. กรณีท่ีไม่มีเอกสำรอื่นมำคั่น 
  กรณีที่ไม่มีเอกสำรอ่ืนมำคั่นกำรอ้ำงอิงให้พิมพ์ค ำว่ำ Ibid ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษและ เพิ่งอ้าง
ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย โดยใช้ตัวเอียงซึ่งค ำว่ำ ibid หรือ เพ่ิงอ้าง จะใช้ในกรณีไม่มีเชิงอรรถอ่ืนมำคั่น แต่
อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำกำรอ้ำงเอกสำรเรื่องเดียวกันนั้นมำจำกหน้ำของเอกสำรที่ต่ำงหน้ำกันให้ท ำกำรระบุเลขหน้ำ
ของเอกสำรนั้นด้วย 
 
 

http://www.ny.com.texttextnumber1/


2. กรณีท่ีมีเอกสำรอื่นมำคั่น 
กรณีที่มีเอกสำรอ่ืนมำคั่นกำรอ้ำงอิงให้พิมพ์ค ำว่ำ Supra note ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษและ 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที ่ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย โดยใช้ตัวเอียง จะใช้ในกรณีกำรอ้ำงอิงเอกสำรมำก่อนแล้ว แต่
มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรอื่นมำคั่น 

 
16. รูปแบบการเขียนอ้างอิงจากการอ้างเอกสารที่ปรากฏอยู่ในเอกสารอ่ืน 
  สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ, ต านานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ หอ
พุทธสาสนสังคหะ และหอสมุดส าหรับพระนคร (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนำกร, 2459), หน้ำ 110., อ้ำงถึง
ใน แม้มำส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแห่งชาติ (พระนคร: กรมศิลปำกร, 2509), หน้ำ 38.  
  Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, trans. A.M. Sheridan Smith 
(London: Tavistock Publication, 1972), p. 68., quoted in Duncan Matthews, Globalizing 
Intellectual Property Rights (New York: Routledge, 2002), p. 67. 

 
.................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนบรรณานุกรม 
 

1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ 
ชื่อผู้เขียน.//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่หรือจ ำนวนเล่ม (ถ้ำมี).//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ำมี) หรือ ชื่อชุดหนังสือและล ำดับที่  
  (ถ้ำมี).//สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีพิมพ์. 

ตัวอย่ำง  
ขจร สุขพำนิช. ฐานันดรไพร่. กรุงเทพมหำนคร: ภำควิชำประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประสำนมิตร, 2519.  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. รวมบทความวิชาการด้านเศรษฐกิจและ 
  สังคม. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2519.  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, คณะรัฐศำสตร์, ภำควิชำกำรปกครอง. รายงานการสัมมนาเรื่องปัญหาของ 
  รัฐวิสาหกิจไทย. กรุงเทพมหำนคร: ภำควิชำกำรปกครองคณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
2518. 

 
2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือที่มีผู้แปล 
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//แปลโดย/ผู้แปล.//สถำนที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์,/ปีพิมพ์.  

ตัวอย่ำง  
แน็ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟม แดน; และ ไรซ์, โรเบิร์ต อี. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง แปลโดยอัปสร ทรัยอัน  
  และคนอื่นๆ. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, 2518.  
Foucault, Michel. The Archeology of Knowledge. Translated by A. M. Sheridan Smith.  
  London: Tavistoch Publications, 1972. 
 
3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในวารสาร 
ผู้เขียนบทควำม.//ชื่อบทควำม.//ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที/่(เดือน/ปี):/เลขหน้ำเริ่มต้น-หน้ำสิ้นสุดของ 
  บทควำมในวำรสำร. 

ตัวอย่ำง 
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงกำร และ ทวี สวนมำลี . ควำมสำมำรถในด้ำนกำรเงินของเทศบำล: กรณีของเทศบำล 

นครกรุงเทพก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหำนคร. วำรสำรพัฒนบริหำรศำสตร์ 16 (เมษำยน  
2519): 253-284. 

ธเนศ อำภรณ์สุวรรณ. ข้อสังเกตเก่ียวกับกำรศึกษำประวัติศำสตร์เศรษฐกิจของไทย. วำรสำรมนุษยศำสตร์ 2  
  (2518): 35-48. 
Stevenson, HowestW., et al. Longittudinal Study of Individual Differences in Cognitive  
 Development and Scholastic Achievement. Journal of Educational Psychology 68  
 (August 1976): 377-400. 
 
 



4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือ 
สุมิตร คุณำนุกร. กำรวำงแผนกำรสอน. ใน ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ (บรรณำธิกำร). คู่มืออาจารย์ด้านการเรียน 
 การสอน. กรุงเทพมหำนคร: หน่วยพัฒนำคณำจำรย์ ฝ่ำยวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2520.  
  หน้ำ 58-69. 
 
5. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทความในหนังสือพิมพ์ 
ชื่อผู้เขียนบทควำม (ถ้ำมี).//ชื่อบทควำม.//ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้ำ.  

ตัวอย่ำง 
คึกฤทธิ์ ปรำโมช, ม.ร.ว. ข้ำวไกลนำ. สยามรัฐ (12 มกรำคม 2519): 3.  
Behind that Noble Prize. Nation Review (12 December 1976): 6. 
 
6. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมบทความในสารานุกรม 
ผู้เขียนบทควำม.//ชื่อบทควำม.//ชื่อสารานุกรม/เล่มที่/(ปีพิมพ์).//เลขเริ่มต้น-หน้ำสิ้นสุดของบทควำมใน 
  สำรำนุกรม. 

ตัวอย่ำง 
เจริญ  อินทรเกษตร. ฐำนันดร. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 11 (2515-2516). หน้ำ 6912-6930. 
 
7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์ 
ผู้เขียนวิทยำนิพนธ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยำนิพนธ์/ชื่อสำขำวิชำหรือภำควิชำ/คณะ/ชื่อมหำวิทยำลัย,  
  /ปีพิมพ์. 

ตัวอย่ำง 
เกียรติพร อ ำไพ. ปัญหาการออกและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย: ศึกษากรณี 
  น้ ามันเถื่อน. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540.  
ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์. กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่งกระทบต่อ 
  สิทธิเสรีภาพของบุคคล. วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,  
  2548. 
 
Napaporn Kaewnimitchai. An Analysis of College Student Culture in Thai Higher  
  Education Institutions. Doctoral Dissertation, Graduate School, Chulalongkorn  
  University, 1996. 
 
8. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
ผู้เขียนบทวิจำรณ์.//วิจำรณ์เรื่อง/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์.//โดย/ชื่อผู้แต่งหนังสือท่ีถูกวิจำรณ์.//ชื่อวารสาร/ 
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