
 

ระยะขอบบน 3.50 ซม. หรือ 1.38 นิ้ว 

ระยะขอบซ้าย 3.50 ซม. หรือ 1.38 

นิ้ว 

ระยะขอบขวา 3 ซม. หรือ 1.18 นิ้ว 

ระยะขอบล่าง 3 ซม. หรือ 1.18 นิ้ว 

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ 



เอกสาร[ประกอบการสอน/ค าสอน] 
รายวิชา[ชื่อรายวิชา] 

 
 
 
 
 
 
 

[ชื่อ-สกุลผู้แต่ง] ไม่ต้องมีค าน าหน้า 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ[ชื่อคณะ] 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

[(ปี พ.ศ.)] 
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บรรทัดว่างประมาณ 6 บรรทัด 

บรรทัดว่างประมาณ 6 บรรทัด 



เอกสาร[ประกอบการสอน/ค าสอน] 
รายวิชา[ชื่อรายวิชา](ไทย) 

[ชื่อรายวิชา](อังกฤษ) 

 
 
 
 

 
 

[ชื่อ-สกุลผู้แต่ง] ไม่ต้องมีค าน าหน้า 
[วุฒิการศึกษาสูงสุด] 

 
 
 
 

 
คณะ[ชื่อคณะ] 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
[ISBN ถ้ามี] 
[(ปี พ.ศ.)] 
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บรรทัดว่างประมาณ 5 บรรทัด 

บรรทัดว่างประมาณ 5 บรรทัด 



ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา [ชื่อรายวิชา] รหัสวิชา [รหัสวิชา] นี้ ผู้เขียนได้เรียบ
เรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชา ในหมวดวิชา [หมวดวิชา] ของมหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบการสอนนี้ มีเนื้อหาทั้งหมด [จ านวนบท] บท ซึ่ง[ให้เขียนหัวข้อเรื่องใน
แต่ละบท จนครบทุกบท] 

ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนตามสมควร 
หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็น
ต่างๆ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

[ชื่อ-สกุลผู้แต่ง] 
[วัน-เดือน-ปี ที่พิมพ์] 

(ควรตรงกับปก) 
 
 

ตัวหนาขนาด 24 

ตัวปกติขนาด 16 
บรรทัดว่าง 2 บรรทัด 

บรรทัดว่าง 1 บรรทัด เว้น 7 ตัวอักษร 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า.......................................................................................................................................... (1) 
สารบัญ...................................................................................................................................... (...) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี)................................................................................................................... (...) 
สารบัญตาราง (ถ้ามี)................................................................................................................ (...) 
แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา......................................................................................... (...) 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1........................................................................................... 1 
บทที่ 1 [ชื่อบท]................................................................. ........................................................ ... 

[หัวข้อส ำคัญ]................................................................................................................ ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

[หัวข้อส ำคัญ]....................................................... ......................................................... ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

บทสรุปประจ ำบทที่ 1 .............................................................................................................. ... 
ค ำถำมทบทวน/กิจกรรมประจ ำบท........................................................................................... ... 
เอกสำรอ้ำงอิงประจ ำบท........................................................................................................... ... 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2........................................................................................... ... 
บทที่ 2 [ชื่อบท].........................................................................................................................  ... 

[หัวข้อส ำคัญ]................................................................................................................ ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

[หัวข้อส ำคัญ]....................................................... ......................................................... ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

บทสรุปประจ ำบทที่ 2 ..............................................................................................................  ... 
ค ำถำมทบทวน/กิจกรรมประจ ำบท........................................................................................... ... 
เอกสำรอ้ำงอิงประจ ำบท........................................................... ................................................ ... 
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บรรทัดว่ำง 1 บรรทัด 

บรรทัดว่ำง 1 บรรทัด 
ตัวหนำขนำด 16 



 

 หน้า 
 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3........................................................................................... ... 
บทที่ 3 [ชื่อบท].........................................................................................................................  ... 

[หัวข้อส ำคัญ]................................................................................................................ ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

[หัวข้อส ำคัญ]....................................................... ......................................................... ... 
[หัวข้อย่อย]........................................................................................................ ... 

บทสรุปประจ ำบทที่ 3 ..............................................................................................................  ... 
ค ำถำมทบทวน/กิจกรรมประจ ำบท........................................................................................... ... 
เอกสำรอ้ำงอิงประจ ำบท........................................................... ................................................ ... 
บรรณานุกรม............................................................................................................................ ... 
ภาคผนวก (ถ้ามี)................................................................... .................................................... ... 
 

บรรทัดว่ำง 1 บรรทัด 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
 

1.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 1].............................................................................. ... 
1.2 [ระบุชื่อภาพที่ 2 ที่ปรากฏในบทที่ 1].............................................................................. ... 
1.3 [ระบุชื่อภาพที่ 3 ที่ปรากฏในบทที่ 1].............................................................................. ... 
1.4 [ระบุชื่อภาพที่ 4 ที่ปรากฏในบทที่ 1].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
2.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 2].............................................................................. ... 
2.2 [ระบุชื่อภาพที่ 2 ที่ปรากฏในบทที่ 2]................................................................... ........... ... 
2.3 [ระบุชื่อภาพที่ 3 ที่ปรากฏในบทที่ 2].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
3.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 3].............................................................................. ... 
3.2 [ระบุชื่อภาพที่ 2 ที่ปรากฏในบทที่ 3].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
4.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 4]........................................................... ................... ... 
4.2 [ระบุชื่อภาพที่ 2 ที่ปรากฏในบทที่ 4]................................................................... ........... ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
5.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 5].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
6.1 [ระบุชื่อภาพที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 6].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
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บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 

ตัวหนาขนาด 16 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า 
 

2.1 [ระบุชื่อตารางที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 2].............................................................................. ... 
2.2 [ระบุชื่อตารางที่ 2 ที่ปรากฏในบทที่ 2].............................................................................. ... 
2.3 [ระบุชื่อตารางที่ 3 ที่ปรากฏในบทที่ 2].............................................................................. ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
4.1 [ระบุชื่อตารางที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 4].............................................................................. ... 
4.2 [ระบุชื่อตารางที่ 1 ที่ปรากฏในบทที่ 4]................................................................... ........... ... 

--------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------ 
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บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 

ตัวหนาขนาด 16 



แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา (ตามแบบ มคอ.3) 
 

รายวิชา [ชื่อภาษาไทย]…………………………………………รหัสวิชา [รหัสวิชา]………………………………..   
[ชื่อภาษาอังกฤษ]…………………………………..จ านวนหน่วยกิต-ชั่วโมง [หน่วยกิต]…………….. 

 

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

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

จุดมุ่งหมายรายวิชา (เหมอืนรายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3) 
1. [รายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3]………………………………………………………………………. 
2. [รายละเอียดของรายวิชาใน มคอ.3]………………………………………………………………………. 

 

เนื้อหา  
 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 1 [จ านวน] ชั่วโมง 

[หัวข้อหลัก]………………………………………………………………......... 
[หัวข้อรอง (ถ้ามี)]…………………………………………………  

 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 2         [จ านวน] ชั่วโมง 
[หัวข้อหลัก]………………………………………………………………......... 

[หัวข้อรอง (ถ้ามี)]…………………………………………………  
 แผนการสอนประจ าสัปดาห์ที่ 3         [จ านวน] ชั่วโมง 

[หัวข้อหลัก]………………………………………………………………......... 
[หัวข้อรอง (ถ้ามี)]…………………………………………………  

 ----------------------------------------------ฯลฯ--------------------------------------------------------- 
 

วิธีสอนและกิจกรรม (ตามแบบ มคอ.3) 
 [วิธีสอนและกิจกรรม]………………………………………………………………….…………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...ฯลฯ 
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บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 
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สื่อการเรียนการสอน (ตามแบบ มคอ.3) 
1. [สื่อการเรียนการสอน]………………………………………………………………………………………. 
2. [สื่อการเรียนการสอน].……………………………………………………………………………………… 
3. [สื่อการเรียนการสอน]………………………………………………………………………………………. 
----------------------------------------------ฯลฯ----------------------------------------------------- 

 

การวัดผลและการประเมินผล (ตามแบบ มคอ.3) 
1. การวัดผล 

1.1 คะแนนระหว่างภาครวม           ร้อยละ [ตัวเลข] 
1.1.1 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 
1.1.2 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 
1.1.3 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 

1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม 
1.2.1 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 
1.2.2 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 
1.2.3 [คะแนนย่อย]…………………………..         ร้อยละ [ตัวเลข] 

 

2. การประเมินผล  
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 สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้ ตามที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (ตามแบบ มคอ.3) 

 

บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ [เลขบท] 
[ชื่อบท] 

 

 จ านวนชั่งโมงที่สอน [จ านวน]………………………สัปดาห์ที่ [ตัวเลข]……………………....   
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. [รายละเอียด]……………………………………………………………………………………………….… 
2. [รายละเอียด]……………………………………………………………….………………………………… 
3. [รายละเอียด]……………………………………………………………….………………………………… 
-----------------------------------------------ฯลฯ-------------------------------------------------- 

 

ค าส าคัญ 1. [รายละเอียด]………………………………………………….……………………………..…………….… 
2. [รายละเอียด]…………………………………………….……………………………………..……….…… 
------------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------- 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรม 

เมื่อผู้เรียนศึกษาบนเรียนนี้แล้วสามารถ 
 1. [รายละเอียด]………………………………………………….……………………………..…………….… 

2. [รายละเอียด]…………………………………………….……………………………………..……….…… 
------------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------- 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. [รายละเอียด]………………………………………………….……………………………..…………….… 
2. [รายละเอียด]…………………………………………….……………………………………..……….…… 
------------------------------------------------ฯลฯ------------------------------------------------- 
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บทที่ [เลขบท] 
[ชื่อบท] 

 
 [ความน า]………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. .................................  
 

หัวข้อเนื้อหา 
[รายละเอียด]………………………………………………………………………………………………..……….

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

 

หัวข้อเนื้อหา 
[รายละเอียด]………………………………………………………………………………………………..……….

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

 

บทสรุปประจ าบท 
[รายละเอียด]………………………………………………………………………………………………..……….

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวหนาขนาด 24 

บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 

ตัวหนาขนาด 16 

ตัวหนาขนาด 16 

ตัวหนาขนาด 16 

ตัวหนาขนาด 16 
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~ 13 ~ 
 

     เนื้อหาการเรียนรู้ (น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint)  

 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา 
 

ก าหนดให้ 2 PowerPoint 
ใน 1 หน้ากระดาษ 



 

 

~ 14 ~ 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 15 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 16 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 17 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 18 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 19 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 20 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 21 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 22 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

 

~ 23 ~ 
 

 
 

 

ตัวอย่างส่วนเนื้อหา (ต่อ) 
 



 

ค าถามทบทวน  
 

1. [รายละเอียด]……………………………………………………………….………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. [รายละเอียด]……………………………………………………………….…………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

3. [รายละเอียด]……………………………………………………………….…………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

-------------------------------------------------------------ฯลฯ---------------------------------------------------- 
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เอกสารอ้างองิประจ าบท  
 

[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[..............................ชื่อเรื่อง...... ....................]./พิมพ์ครั้งที่  [ตัวเลข]. 
/ / / / / / /[สถานที่]:/[ส านักพิมพ์] 
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ตัวขนาด 16 

เว้น 7 ตัวอักษร 



บรรณานุกรม  
 

[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[..............................ชื่อเรื่อง..........................] ./พิมพ์ครั้งที่ [ตัวเลข]. 
/ / / / / / /[สถานที่]:/[ส านักพิมพ์] 
 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[...................................ชื่อเรื่อง................................] ./สืบค้น/[วัน เดือน ปี]. 

จาก/[ที่อยู่เว็บไซต์] 
 
 
 
 
 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[...........ชื่อเรื่องหัวข้อ............]./[........ชื่อวารสาร...........]./[หน้า - หน้า]./

doi:/[หมายเลขหนังสือวารสาร] 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[...........ชื่อเรื่องหัวข้อ............]./[........ชื่อวารสาร...........]./[หน้า - หน้า]./

สืบค้น [วัน เดือน ปี]./จาก [ที่อยู่เว็บไซต์] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[...........ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]............]./ สืบค้น [วัน เดือน ปี]./จาก [ที่อยู่

เว็บไซต์] 
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บรรทัดว่าง 1 บรรทัด 
ตัวขนาด 16 

เว้น 7 ตัวอักษร 

หนังสือ หนังสืออ้างอิง และบทในหนังสือ 

อ้างอิงจากวารสาร/สื่อต่อเนื่องอ่ืน ๆ 

ข้อความสื่อสารในสังคมออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
(ถ้ามี)  
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