
ตัวอย่างปกนอก 

เอกสารประกอบการสอน 
หรือ 

เอกสารค าสอน 

รายวิชา.......................... 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า 

 

 

 

 

 

 

คณะ…………..…………….. 

มหาวิทยาลัย………………….. 

2555 
 

ขนาดตัวอักษรอาจเปน็

ตัวหนาขนาด 24 หรือ 

22 ก็ได้ 

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 20  

ขนาดตัวอักษรอาจ

เป็นตัวหนาขนาด 18  

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 22  

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 18  

 



 

 

 

ตัวอย่างปกใน 

เอกสารประกอบการสอน 
หรือ 

เอกสารค าสอน 

รายวิชา.......................... 

 

 

 

 
ช่ือผู้แต่ง ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า 

คุณวุฒิ (เรยีงตามล าดับจากน้อยไปมาก) 

 

 

 

 

 
คณะ…………………….. 

มหาวิทยาลัย…………………….. 

2555 

 

ขนาดตัวอักษรอาจเปน็

ตัวหนาขนาด 24 หรือ 22  

ก็ได้ 

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 20  

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 18  

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 22 

 

ขนาดตัวอักษรตัวหนา

ขนาด 18  

 



 

 

 

ตัวอย่างสันปก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา….......          ชื่อผู้แต่ง

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



 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าน า 

ค าน า 

 
เอกสารประกอบการสอน รายวิ ชา.... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . รหัสวิ ชา.... .. . .. . .. . .. . .. .นี้   

ได้เรียบเรียงขึน้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชา.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน ของ

อาจารย์ ท่ีมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

เอกสารเล่มนี้  ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้   15  สั ปดาห์  ได้แก่ 

...................(ให้เขียนหัวข้อเร่ืองในการสอนของแตล่ะสัปดาห์ จนครบ 15 สัปดาห์)……………….. 

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

ผู้สอนควรได้ศึกษารายละเอียดแตล่ะหัวข้อเร่ืองท่ีสอนจากเอกสาร หนังสือ ต ารา หรือสื่ออื่น ๆ 

เพ่ิมเตมิอีก หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตาม

สมควร หากท่านท่ีน าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ และขอขอบคุณมา 

ณ โอกาสนี้ 

 

 

        ชื่อผู้แตง่......................... 

                1 สิงหาคม 2555   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน / เดือน / ปี 

ที่พิมพ์ส าเร็จ   

 
 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 

เว้นระยะตัวอักษร  

พิมพ์ตัวอักษรที่ 9 

Font  ขนาด 22" ตัวหนา 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

ระยะห่างเคาะ enter 2 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 3 



 

 

 

ตัวอย่างสารบัญ 

สารบัญ 
  

 

  หน้า 

   

ค าน า                                           (1) 

สารบัญ                                        (3) 

สารบัญภาพ                                  (5) 

สารบัญตาราง                                (7) 

แผนบริหารการสอนประจ ารายวชิา (9) 

ชื่อรายวิชา        รหัสวิชา (10) 

จ านวนหนว่ยกิต (10) 

เวลาเรียน (10) 

ค าอธิบายรายวิชา (11) 

จุดมุ่งหมายรายวิชา (11) 

เนื้อหา (12) 

วิธีสอนและกิจกรรม (15) 

สื่อการเรียนการสอน (15) 

การวัดผลและประเมินผล (16) 

แผนการสอนประจ าสัปดาห์ท่ี 1  1 

หัวข้อเร่ือง 1 

เนื้อหา/รายละเอียด 1 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอน 2 

กิจกรรมการเรียนการสอน 2 

สื่อการสอน 2 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 4 

- ผลการเรียนรู้ 6 

ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 

ระยะ 1.5 น้ิว ระยะ 1 น้ิว 
Font  ขนาด 22" ตัวหนา 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 



 

 

 

(4) 

 
 

 

    หมายเหตุ  แผนการสอนประจ าสัปดาห์ เขียนให้ครบ 15 สัปดาห์ท่ีมีการเรียนการสอน 

 หน้า 

- วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 8 

- สัดส่วนของการประเมิน 10 

- เนื้อหาท่ีจะสอน (ตลอดสัปดาห์) 10 

สรุป (เนื้อหาท้ายสัปดาห์) 15 

ค าถามทบทวน / แบบฝึกหัด 16 

เอกสารอ้างอิง (ใช้ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์) 17 

แผนการสอนประจ าสัปดาห์ท่ี 2      21 

หัวข้อเร่ือง 21 

เนื้อหา/รายละเอียด 21 

จ านวนชั่วโมงท่ีสอน 23 

กิจกรรมการเรียนการสอน 23 

สื่อการสอน 25 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 26 

- ผลการเรียนรู้ 26 

- วิธีประเมินผลการเรียนรู้ 30 

- สัดส่วนของการประเมิน 31 

- เนื้อหาท่ีจะสอน (ตลอดสัปดาห์) 32 

สรุป (เนื้อหาท้ายสัปดาห์) 34 

ค าถามทบทวน / แบบฝึกหัด 35 

เอกสารอ้างอิง (ใช้ประกอบการสอนในแต่ละสัปดาห์) 36 

ฯลฯ  

ภาคผนวก  (เอกสารเพ่ิมเตมิรายละเอียดของเอกสารประกอบการสอน) 90 

บรรณานุกรม  120 

ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 



 

 

 

 

ตัวอย่างสารบัญภาพ 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่               หน้า 

 
1.1 ...............................................................................................  4 

1.2 ...............................................................................................   9 

1.3 ...............................................................................................  12 

1.4 ...............................................................................................  21 

2.1 ...............................................................................................  41 

4.1 ...............................................................................................  95 

4.2 ...............................................................................................   96 

5.1 ...............................................................................................  112 

7.1 ...............................................................................................  180 

7.2 ...............................................................................................  181 

9.1 ...............................................................................................  227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 

ระยะ 1.5 น้ิว 
ระยะ 1 น้ิว ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

Font  ขนาด 22 ตัวหนา 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

Font  ขนาด 18 ตัวหนา 



 

 

 

ตัวอย่างสารบัญตาราง 

สารบัญตาราง 

 

 

ตารางที่               หน้า 

 
2.1 ...............................................................................................  40 

2.2 ...............................................................................................  45 

4.1 ...............................................................................................  85 

4.2 ...............................................................................................  97 

6.1 ...............................................................................................  135 

6.2 ...............................................................................................  137 

8.1 ...............................................................................................  138 

9.1 ...............................................................................................  225 

9.2 ...............................................................................................  235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะขอบบน 1.5 น้ิว 

ระยะ 1.5 น้ิว ระยะ 1 น้ิว ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

ระยะห่างเคาะ enter 1 ครั้ง เริ่มพิมพ์ครั้งที่ 2 

Font  ขนาด 22 ตัวหนา 

Font  ขนาด 18 ตัวหนา 



 

 

 

ตัวอย่าง 

แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา (ตาม มคอ.3) 
 

รายวชิา (ชื่อวิชาภาษาไทย)............................................................รหัสวชิา

............................   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)............................................................. ...... 

จ านวนหน่วยกิต – ช่ัวโมง  [เช่น 3 (3-0-6) ]  

เวลาเรียน คิด 15 สัปดาห์ (3 x 15) = 45 ชม./ภาคเรียน               ……………..ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง =  6 x 15 = 90 ชม./ภาคเรียน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 [ น ามาจากหลักสูตร ลอกมาให้ครบ (เพ่ิมหรือขาดไม่ได้) ] ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
1. ...................................................................................................................... ......  

2. ...................................................................................................................... ...... 

3. ...................................................................................................................... ...... 

4. ...................................................................................................................... ...... 

5. ...................................................................................................................... ...... 

ฯลฯ 

เนื้อหา 
แผนการสอนประจ าสัปดาห์ท่ี 1  บทน า                ................... 

 หัวข้อหลัก............................... 

     หัวข้อรอง.........(ถ้ามี)..........................  ………… 

 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ท่ี 2   .................            ....................  

 หัวข้อหลัก............................... 

  หัวข้อรอง.........(ถ้ามี)..........................  

ฯลฯ 

ให้เป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ใส่จ านวนช่ัวโมง 

ใส่จ านวนช่ัวโมง 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 



 

 

 

วิธีสอนและกิจกรรม (ตาม มคอ.3) 
 ...............(วธีิสอนคือ กระบวนการท่ีจะท าให้วตัถุประสงค์บรรลุผลอย่างสมบูรณ์)............... 

............................. (กิจกรรมคือ กระบวนการในการปฏิบัติต่างๆ ของการเรียนการสอนซึ่งเป็น

ส่วนส าคัญท่ีสุดท่ีจะดูว่าเป็นครูมืออาชีพหรือไม่)...................................................................... 

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

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

ฯลฯ 
 

สื่อการเรยีนการสอน (ตาม มคอ.3) 
1. ............................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................ 

ฯลฯ 
 

การวัดและประเมินผล (ตาม มคอ.3) 

1. การวัดผล  (คือการก าหนดตัวเลขหรือคะแนนดบิ) 

  1.1 คะแนนระหว่างภาครวม     ร้อยละ  60 

   1.1.1 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 

   1.1.2 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 

   1.1.3 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 

   1.1.4 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 

  1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม    ร้อยละ  40 

   1.2.1 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 

   1.2.2 ……………………………….   ร้อยละ …………….. 
 



 

 

 

2. การประเมินผล (คือ การพิจารณาตัดสนิคุณภาพการเรียนการสอนโดยเอาการ

วัดผลมาเป็นเคร่ืองมือ) 

  แบบอิงเกณฑ์ 

ระดับคะแนน ค่าร้อยละ ค่าระดับคะแนน 

A 90-100 4.00 

  B+ 85-89 3.50 

B 75-84 3.00 

  C+ 70-74 2.50 

C 60-69 2.00 

  D+ 55-59 1.50 

D 50-54 1.00 

E 0-49 0.00 

 

   แบบอิงกลุ่มต้องใช้คะแนน T-Score ผู้แต่งจัดท าเอกสารประกอบการสอน /

เอกสารค าสอน สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด

รายวชิา (ตาม มคอ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวอย่าง 

แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 
 

หัวข้อเร่ือง ……………………………....................................... 

 

รายละเอียด 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………ฯลฯ 

 

จ านวนชั่วโมงที่สอน …………………… 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

1. .…………………………………………………………………..………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. .…………………………………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. .…………………………………………………………………..………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ฯลฯ 

 

 

(เว้น 1 บรรทัด) 

ไม่ใส่เลขหน้าแต่นับหน้า 

(เว้น 1 บรรทัด) 

(เว้น 1 บรรทัด) 

(เว้น 1 บรรทัด) 



 

 

 

ส่ือการสอน 

1. .…………………………………………………………………..………………………………………………  

2. .…………………………………………………………………..………………………………………………  

3. .…………………………………………………………………..………………………………………………  

ฯลฯ 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ผลการเรยีนรู้  

1.1 ………................................................................................................. 

1.2 ………................................................................................................. 

1.3 ………................................................................................................. 

ฯลฯ 

  2. วิธีการประเมินผลการเรยีนรู้ 

2.1 ………................................................................................................. 

2.2 ………................................................................................................. 

  3. สัดส่วนของการประเมิน  

3.1 (ประเมินตามหัวข้อท่ี 1)………...………………………………………… 

3.2 (ประเมินตามหัวข้อท่ี 2)………...………………………………………… 

3.3 (ประเมินตามหัวข้อท่ี 3)………...………………………………………… 

 

เนื้อหาที่จะสอน 
 ...................................................................................................................... 

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

หมายเหตุ  แผนการสอนประจ าสัปดาห์ท่ี 2-15 ให้ด าเนนิการตามแบบแผนการสอน 

ประจ าสัปดาห์ท่ี 1 และเป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)   

(เว้น 1 บรรทัด) 

(เว้น 1 บรรทัด) 


