
 
 
 

เอกสาร[ประกอบการสอน/ค าสอน] 
รายวิชา[ชื่อรายวิชา] 

 
 
 
 
 
 

[ชื่อ-สกุลผู้แต่ง] ไม่ต้องมีค าน าหน้า 

 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย[ชื่อคณะ/วิทยาลัย] 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

[(ปี พ.ศ.)] 
 
 

บรรทัดว่างประมาณ 6 บรรทัด 

ตัวหนาขนาด 24 

บรรทัดว่างประมาณ 6 บรรทัด 

ค าแนะน าในการตั้งค่าหน้ากระดาษ 
1. ก ำหนด layout ในโปรแกรม word  
   เลือกกระดำษขนำด A4 
2. ตั้งระยะขอบบนประมำณ 3 ซม. หรือ 1.15 นิ้ว 
3. ตั้งระยะขอบซ้ำยประมำณ 3 ซม. หรือ 1.15 นิ้ว 
4. ตั้งระยะขอบขวำประมำณ 2.5 ซม. หรือ 1 นิ้ว 
5. ตั้งระยะขอบล่ำงประมำณ 2.5 ซม. หรือ 1 นิ้ว 



 
 

ค าน า 
 

       เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ [รหัสวิชำ] [ชื่อรำยวิชำ] นี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นอย่ำงเป็นระบบ 
ครอบคลุมเนื้อหำสำระรำยวิชำ ในหลักสูตร...........................สำขำวิชำ................................ของมหำวิทยำลัย 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................................  
       ผู้เขียนหวังว่ำเอกสำรประกอบกำรสอนนี้จะมีประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนตำมสมควรหำกท่ำนที่
น ำไปใช้มีข้อเสนอแนะใด กรุณำแจ้งให้ผู้เขียนทรำบด้วย ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นต่ำงๆ และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้ 
 
 

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

(ควรตรงกับปก) 
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บรรทัดว่าง 1 บรรทัด ขนาด 16 เว้น 7 ตัวอักษร 

บรรทัดว่าง 2 บรรทัด 

ตัวปกติขนาด 16 



สารบัญ 
 

หน้า 
 

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

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

บทสรุปประจ ำบทที่ 1 ............................................................................................................................   .....
แบบฝึกหัด/ค ำถำมทบทวน/กิจกรรมท้ำยบท..........................................................................................   ..... 
เอกสำรอ้ำงอิงประจ ำบท.........................................................................................................................   . .... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8.......................................................................................................   .....  
บทที่ 8 [ชื่อบท] ..................................................................................................... ...............................   ..... 

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

บทสรุปประจ ำบทที่ 8 ........................................................................................... .................................   .....
แบบฝึกหัด/ค ำถำมทบทวน/กิจกรรมท้ำยบท..........................................................................................   .....
เอกสำรอ้ำงอิงประจ ำบท............................................................... ..........................................................   ..... 
บรรณานุกรม............................................................................................................................. .............   ..... 
ภาคผนวก (ถ้ามี)............................................................................................................................. ......   ..... 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                 หน้า 
 
1.1 [ระบชุื่อภำพที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 1]................................................................................................   ... 
1.2 [ระบชุื่อภำพที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 1]..................................................................................... ...........   ... 
1.3 [ระบชุื่อภำพที่ 3 ที่ปรำกฏในบทที่ 1]..................................................................................... ...........   ... 
2.1 [ระบชุื่อภำพที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... ...........   ... 
2.2 [ระบชุื่อภำพที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... ...........   ... 
2.3 [ระบชุื่อภำพที่ 3 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... ...........   ... 
3.1 [ระบชุื่อภำพที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 3]..................................................................................... ...........   ... 
3.2 [ระบชุื่อภำพที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 3]..................................................................................... ...........   ... 
3.3 [ระบชุื่อภำพที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 3]..................................................................................... ...........   ... 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                 หน้า 
 
1.1 [ระบชุื่อตำรำงที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
1.2 [ระบชุื่อตำรำงที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
1.3 [ระบชุื่อตำรำงที่ 3 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
2.1 [ระบชุื่อตำรำงที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
2.2 [ระบชุื่อตำรำงที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
2.3 [ระบชุื่อตำรำงที่ 3 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
3.1 [ระบชุื่อตำรำงที่ 1 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]................................................................................... ...........   ... 
3.2 [ระบชุื่อตำรำงที่ 2 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
3.3 [ระบชุื่อตำรำงที่ 3 ที่ปรำกฏในบทที่ 2]..................................................................................... .........   ... 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ [เลขบท] 
[ชื่อบท] 

 

จ านวนชั่วโมงที่สอน [จ านวน]..........................สัปดาห์ที่ [ตัวเลข]....................................... 
 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. [รำยละเอียด]..................................................................................................... ............................ 
2. [รำยละเอียด]............................................................................................................................. .... 
3. [รำยละเอียด]............................................................................................................................ ..... 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
เมื่อผู้เรียนศึกษำบทเรียนนี้แล้วสำมำรถ 

1. [รำยละเอียด]......................................................................................................... .......... 
2. [รำยละเอียด].......................................................................................................... ......... 

 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
1. [รำยละเอียด]....................................................................................... ............................ 
2. [รำยละเอียด]....................................................................................... ............................ 
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บทที่ [เลขบท] 
[ชื่อบท] 

 
[ควำมน ำ]................................................................................................................ ........................... 

............................................................................................................................. ............................................ 
 
หัวข้อเนื้อหา 

[รำยละเอียด].......................................................................................................... ............................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
หัวข้อเนื้อหา 

[รำยละเอียด].......................................................................................................... ............................ 
......................................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
บทสรุปประจ าบท 

[รำยละเอียด]............................................................................................................................. ......... 
.............................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
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แบบฝึกหัด/ค าถามทบทวน/กิจกรรมทา้ยบท 
 

1. [รำยละเอียด]..................................................................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 

2. [รำยละเอียด]............................................................................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ............................................ 

3. [รำยละเอียด]........................................................................................................................ ......... 
..................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
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เอกสารอ้างองิประจ าบท (ถ้ามี) 
 

[ชื่อผู้แต่ง]./( [ปีที่พิมพ์])./ [...........................................ชื่อเรื่อง...................................]./พมิพ์ครั้งที่[ตัวเลข]. 
/////// [สถำนที]่:/ [ส ำนักพิมพ์] 
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บรรณานุกรม 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./ [...........................................ชื่อเรื่อง................................... ]./พมิพ์ครั้งที่ [ตัวเลข]. 
/////// [สถำนที]่:/ [ส ำนักพิมพ์] 

 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./ [...........................................ชื่อเรื่อง...................................]./สบืค้น/[วัน เดือนปี]. 
 จำก/[ที่อยู่เว็บไซต์] 

 
 
 
 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[............ชื่อเรื่องหัวข้อ..............]./[............ชื่อวารสาร..............]./[หน้า - หน้า]./ 
 doi:/[หมำยเลขหนังสือวำรสำร] 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[............ชื่อเรื่องหัวข้อ..............]./[............ชื่อวารสาร..............]./[หน้า - หน้า]./ 
 สืบค้น [วัน เดือน ปี]./ จำก [ที่อยู่เว็บไซต์] 

 
 
 
 
[ชื่อผู้แต่ง]./([ปีที่พิมพ์])./[............ชื่อเรื่อง [ประเภทสื่อ]..............]./สืบค้น [วัน เดือน ปี]./ จำก [ที่อยู่
เว็บไซต์] 
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รายการหนังสืออ้างอิง จากทุกบทในหนังสือ 

รายการอ้างอิงจากวารสาร/สื่อต่อเนื่องอ่ืนๆ 

ข้อความสื่อสารในสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมให้ใช้ตาม APA Style 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
(ถ้ำมี) 
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สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ PowerPoint 
(ไม่บังคับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดให้ 4-8 สไลด์ 
ใน 1 หน้ำกระดำษ 

 



แนวทางการประเมินผลการสอนและหลักเกณฑ์ 
 

 ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอนว่ำผู้ขอมีควำมสำมำรถในกำร
สอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชำที่สอน ตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะวิชำ ที่สอนโดยใช้แนวทำงในกำร
ประเมินตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้ 
 1. มีกำรวำงแผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ โดยก ำหนดจุดมุ่งหมำยของกำรสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์กำรสอนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ โดยเสนอ
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (ค ำนิยำมรูปแบบกำรเผยแพร่และ
ลักษณะคุณภำพดังตำรำงแนบท้ำย) ซึ่งมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำ อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและกฎหมำย 
 2. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อกำรสอนที่ทันสมัยต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดควำมสนใจและติดตำมกำรสอนตลอดเวลำ เช่น ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ยกตัวอย่ำงประกอบ สอดแทรก
ประสบกำรณ์จริง ใช้ค ำถำมเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค ำถำมให้เข้ำใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิทัล (Digital interactive media)  
 3. มีควำมสำมำรถที่จะสอนให้ผู้เรียนสำมำรถเสำะแสวงหำควำมรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วยควำมมีวิจำรณญำณ รู้ว่ำแหล่งควำมรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สำมำรถเป็นผู้เรียนรู้อย่ำ งต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (lifelong learner)  
 4. มีควำมสำมำรถสอนให้ผู้เรียนรู้จัดคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้อย่ำงมีเหตุผลในวิชำที่สอน 
 5. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนมองเห็นควำมสัมพันธ์ของวิชำที่เรียนกับวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 6. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมควำมเหมำะสม 
 7. มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อกำรสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital 
interactive media) ที่ทันสมัยและเหมำะสมเป็นอย่ำงดี สำมำรถจ ำลองสถำนกำรณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้ำร่วมอย่ำงกระตือรือร้น 
 8. มีควำมสำมำรถที่จะสอดแทรกเทคนิคกำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรร่วมงำน (interpersonal skill) 
ควำมสำมำรถในกำรแสดงออก กำรแก้ปัญหำ กำรปรับ (adaptability) และรับควำมคิดเห็น 
 9. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนในวิชำที่สอน 
 กรณีท่ีสภำสถำบันพิจำรณำเห็นว่ำ สถำบันมีระบบกำรประเมินผลกำรสอน ของคณำจำรย์ประจ ำปี
ที่ครอบคลุมประเด็นต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้นอย่ำงเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และเชื่อถือได้คณะกรรมกำร
อำจให้ใช้ระบบกำรประเมินผลกำรสอนดังกล่ำวนั้นแทนแนวทำงกำรประเมิน ผลกำรสอนตำมที่
คณะกรรมกำรก ำหนดได้ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรอำจก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ 
โดยจัดท ำเป็นประกำศให้เป็นที่ทรำบทั่วกันก่อนกำรประเมิน 
 
 
 

*อ้ำงอิงจำกเอกสำรแนบท้ำยระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย มำตรฐำนหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง
คณำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2560 
 



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

แบบท่ี 1 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นิยำม ผลงำนทำงวิชำกำรที่เป็นเอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรประเมินผลกำรสอน

วิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรของสถำบันที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำและ
วิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบจัดเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้สอนในกำรใช้
ประกอบกำรสอน 

รูปแบบ เป็นเอกสำรหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในวิชำที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนกำร
สอน หัวข้อบรรยำย (มีรำยละเอียดประกอบพอสมควร) และอำจมีสิ่งต่ำงๆ 
ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รำยชื่อบทควำมหรือหนังสืออ่ำนประกอบ บท
เรียบเรียงคัดย่อเอกสำรที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภำพเคลื่อนไหว (video) ภำพเลื่อน (slide) สื่อกำรสอนออนไลน์ หรือสื่อ
ปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลอ่ืนๆ ซึ่งมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำอย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย 

กำรเผยแพร ่ อำจเป็นเอกสำรที่ท ำเป็นรูปเล่มหรือถ่ำยส ำเนำเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืนๆ 
อำทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่งในหลักสูตรของ
สถำบันมำแล้ว 

ลักษณะคุณภำพ อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันที่จะก ำหนดเป็นข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ต่อ) 
 

แบบท่ี 2 ระดับรองศาสตราจารย์ 
นิยำม ผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้สอนวิชำใดวิชำหนึ่งตำมหลักสูตรของสถำบันที่

สะท้อนให้เห็นเนื้อหำวิชำที่สอนและวิธีกำรสอนอย่ำงเป็นระบบโดยอำจ
พัฒนำขึ้นจำกเอกสำรประกอบกำรสอนจนมีควำมสมบูรณ์กว่ำเอกสำร
ประกอบกำรสอน จัดเป็นเครื่องมือส ำคัญของผู้เรียนที่น ำไปศึกษำด้วย
ตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจำกกำรเรียนในวิชำนั้นๆ  

รูปแบบ เป็นเอกสำรรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชำที่ตนสอนประกอบด้วย 
แผนกำรสอน หัวข้อบรรยำย (มีรำยละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่ง
ต่ำงๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รำยชื่อบทควำมหรือหนังสืออ่ำนประกอบบท
เรียบเรียงคัดย่อเอกสำรที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภำพเคลื่อนไหว (video) ภำพเลื่อน (slide) สื่อออนไลน์ สื่อปฏิสัมพันธ์
แบบดิจิทัล ตัวอย่ำงหรือกรณีศึกษำที่ใช้ประกอบกำรอธิบำยภำพ แบบฝึก
ปฏิบัติ รวมทั้งกำรอ้ำงอิงเพ่ือขยำยควำมที่มำของสำระและข้อมูล และ
บรรณำนุกรมทีท่ันสมัยและถูกต้องตำมกฎหมำย 

กำรเผยแพร ่ ต้องได้รับกำรจัดท ำเป็นรูปเล่มด้วยกำรพิมพ์ หรือถ่ำยส ำเนำเย็บเล่มหรือสื่อ
อ่ืนๆ ที่แสดงหลักฐำนว่ำได้เผยแพร่โดยใช้ “ค ำสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชำ
นั้นๆ มำแล้ว 

ลักษณะคุณภำพ อยู่ในดุลยพินิจของสภำสถำบันที่จะก ำหนดเป็นข้อบังคับ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


