
 
การก าหนดภาระงานของบุคลากรต าแหน่งทางวิชาการ รอบการประเมิน 1/2560  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1.หลักเกณฑ์นวัตกรรมการสอนของบุคลากรต าแหน่งวิชาการ  
นวัตกรรมการสอน หมายถึง 
เป็นเทคนิค แนวทาง วิธีการ กระบวนการหรือเครื่องมือการ
สอนใหม่ท่ีช่วยส่งเสริมการเรยีนรู้ อาจจะเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากของเดิมที่มีอยู่ โดยบุคลากรและคณะ/หน่วยงานท า
ข้อตกลงภาระงานท่ีชัดเจนเรื่องนวัตกรรมการสอนในแต่ละ
รอบการประเมินการปฏิบตัิงาน ตามประกาศ ม.อ. เรื่อง 
เกณฑภ์าระงานสอนด้านนวัตกรรมของบุคลากรต าแหน่ง
วิชาการ พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

ภาระงานตามข้อตกลง (1 รายการ/ปี) 

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบของนวัตกรรมการสอน  

1. มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning - มีการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 1 รายการ 
เช่น 1 กิจกรรม/1 หน่วยการเรยีนรู้ เป็นต้น และ 
- มีการเขียนอธิบายกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning พร้อมท้ังแสดงรายละเอียดผลจากการน าไปใช้ 
และ 
- มีการแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เช่น มคอ. 
โครงการ ภาพถ่าย วีดิทัศน ์facebook เป็นต้น และ 
- มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรม
การสอน 

2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 
(Authentic teaching design) และการวดั ประเมินผลที่
สอดคล้องกับ Learning Outcome (LO) 

 - มีการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบใหม่ (Authentic 
teaching design) และการวัด ประเมินผลที่สอดคล้องกับ 
Learning Outcome (LO) 1 รายวิชา และ 
- มีการระบรุูปแบบการวดัผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู ้Learning Outcome ตาม มคอ.2 และ มคอ.3 และ 
- มีการระบุพ้ืนท่ีการจัดการเรยีนการสอนแบบใหม่ พร้อมทั้งแสดง
รายละเอียดผลการเรียนรู้ Learning Outcome (LO) ที่เน้นให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ตามสภาพจริง สามารถประยุกต์ข้อมลูความรู้
ประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณจ์ริง เช่น ลงพ้ืนท่ีหรือชุมชนหรือ
ลงปฏิบัตสิหกิจวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นต้น และ 
- มีการแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เช่น มคอ. 
โครงการ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ เป็นตน้ และ 
- มกีารกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรม
การสอน 

3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์อื่น หรือ
ประยุกต์การวิจัยเข้ากับบทเรยีนหรือมีผลงานของนักศึกษา
หรือของอาจารย์ที่เกิดจากการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ 
รวมถึงผลงานท่ีใช้เทคโนโลย ี

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์อื่น 1 รายการ หรือ 
- มีการประยุกต์การวจิัยเข้ากับบทเรียน 1 รายการ หรือ 
- มีการผลิตผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารย์ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหมร่วมถึงผลงานท่ีใช้เทคโนโลยี 1 
รายการ และ 
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 - ทั้ง 3 รายการข้างต้น มีการเขียนอธิบายกระบวนการการจดัการ

เรียนการสอน พร้อมท้ังแสดงรายละเอียดผลของการน าไปใช้ และ 
- มีการแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เช่น มคอ. 
โครงการ ภาพถ่าย วีดิทัศน์ CAI (1 หน่วยการเรียนรู้)  Class 
Start หรือ Virtual Classroom (ครบตาม มคอ.3) เป็นต้น และ 
- มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรม
การสอน 

4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย์ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหมไ่ดร้บัรางวัลระดับชาติ 

- มีผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารย์ที่เกดิจากการเรียนการ
สอนแบบใหม่ได้รับรางวัลระดับชาติ 1 รายการ และ 
- มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ 
- มีการแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน ระบุช่ือและ
รายละเอียดโครงการ ประเภทผลงาน ระดับรางวลั ช่ือรางวัล 
หน่วยงานท่ีจัด ความเป็นเจ้าของผลงาน เป็นต้น และ 
- มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรม
การสอน 

5. มผีลงานของนักศึกษาหรือของอาจารย์ที่เกิดจากการจดัการ
เรียนการสอนแบบใหมไ่ดร้ับรางวลัระดับนานาชาต ิ

- มีผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารย์ที่เกดิจากการเรียนการ
สอนแบบใหม่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รายการ และ 
- มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดอย่างน้อย 3 ประเทศ และ 
- มกีารแสดงเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน ระบุช่ือและ
รายละเอียดโครงการ ประเภทผลงาน ระดับรางวลั ช่ือรางวัล 
หน่วยงานท่ีจัด ความเป็นเจ้าของผลงาน เป็นต้น และ 
- มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรม
การสอน 

หมายเหตุ  1. นวัตกรรมการสอนทุกรูปแบบทีน่ าไปใช้ในการเรียนการสอนจะต้องเขียนอธิบายกระบวนการน าไปใช้ในการ 
                       จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเขียนแสดงผลของการน าไปใช้ด้วย 

2. ให้นับ 1 นวัตกรรม ต่อ 1 รายการ (เลือกที่สอดคล้องกับรูปแบบนวัตกรรมใดมากท่ีสดุ) เช่น 1 รายการ  
สอดคล้องกับสอนแบบ Active Learning มากกว่ารูปแบบนวัตกรรมอื่นก็ให้นับเพียง 1 นวัตกรรม และหาก 
ต้องการนับรูปแบบนวัตกรรมอ่ืนก็ให้น ารายการใหม่มานับ  
3. มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มรายงานนวัตกรรมการสอน 
4. มีการส่งเอกสารหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน 
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2. การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ล าดับ ผู้บริหาร ร้อยละของภาระ

งานบริหาร 
ร้อยละของภาระ

งานวิชาการ 
1 - อธิการบดี 100 0 
2 - รองอธิการบดี 

- คณบดี ผู้อ านวยการศูนย/์สถาบนั/ส านักท่ีเทียบเท่า 
90 10 

3 - ผู้ช่วยอธิการบด ี
- รองคณบด ีรองผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านักท่ีเทียบเท่า 
- หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และต าแหน่งอื่นๆ ที่มีภาระงานบรหิารที่
เทียบเท่า 
- ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 

40 60 

4 - รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าแผนกวิชา และต าแหน่งอื่นๆ มี
ภาระงานบริหารทีเ่ทียบเท่า 

30 70 

5 ผู้ประสานงานหลักสตูร หัวหน้าโปรแกรม ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการศูนย์/
ส านักท่ีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา และต าแหน่ง
บริหารอื่นๆ ที่ยังไมไ่ด้ก าหนดในข้างต้น 

คิดเป็นช่ัวโมงการ
ท างานในภาระงาน
อื่น = 0.022 LU 

ตามเกณฑ ์

 
3.การนับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ 

ภาระงาน หัวข้อประเมิน 
ภาระงานขั้นต่ า 

กลุ่มผู้ท่ีอายุงาน 
ไม่เกิน 5 ปี 

กลุ่มผู้ท่ีอายุงานมากกว่า 5 ปี 
เน้นการสอน เน้นการวิจัย 

วิจัยและ 
ผลงานวิชาการอื่นๆ 

ข้อ 2 ผลงานวิชาการ (ต่อปี) 
2.1 บทความวิจัย หรือ 

1 รายการ 
(เกณฑ์ ก.พ.อ.) 

1 รายการ 
(เกณฑ์ ก.พ.อ.) 

1 รายการ 
(เกณฑ์ ก.พ.อ.) 

2.2 อนุสิทธิบัตร/สิทธิบตัร หรือ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

2.3 การใช้ประโยชน์ หรือ 1 รายการ 1 รายการ - 

2.4 หนังสือ / ต ารา หรือ 1 รายการ 1 รายการ - 

2.5 งานสร้างสรรค ์ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

หมายเหตุ  
ก าหนดให้บันทึกข้อตกลงภาระงานผลงานวิชาการ 1 รายการ/ปี  ดงันี้ 

1. การนับผลงานตีพิมพ์ในรอบการประเมิน 1/2560 ให้นับรวมไดเ้ฉพาะกรณไีดร้ับหนังสือยืนยันการตพีิมพ์ลงวารสาร โดย
ต้องระบุช่ือวารสาร ปีท่ี ฉบับท่ี และอยู่ในช่วงรอบประเมินท่ี 2560 ถึง 2561 คือ 1/2560 (ส.ค.2559-ม.ค.2560) 2/2560 (ก.พ.
2560-ก.ค.2560) และ 2561 (ส.ค.2560-ก.ค.2561) เท่านั้น 

2. หนังสือ ต ารา ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิ  
3. การใช้ประโยชน์ ต้องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และเสนอเรื่องผ่านคณะฯก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง  
4. งานสร้างสรรค์ให้ยึด ตามประกาศ ม.อ. เรื่อง การก าหนดกฎเกณฑ์งานสร้างสรรค์ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2559 
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4. ภาระงานอื่นที่คณะ/หน่วยงานก าหนด ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภาระงานอืน่ๆ  

ภาระงาน รายการ 
ภาระงานขั้นต่ า 

LU 

ภาระงานอื่นที่คณะ/หน่วยงานก าหนด 
จ านวน 0.3 LU ต่อปี 

ภาระงานผู้บริหาร 
- รองคณบด ีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขา และต าแหน่ง
อื่นๆ ที่มีภาระงานบริหารที่เทียบเท่า 
- รองหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าแผนกวิชา 
และต าแหน่งอื่นๆ มีภาระงานบรหิารที่เทียบเท่า 

 
4 LU ต่อรอบประเมิน 

 
2 LU ต่อรอบประเมิน 

 
ภาระงานอื่นที่คณะ/หน่วยงานก าหนด 
จ านวน 0.3 LU ต่อปี 

ข้อ 1 ภาระงานอ่ืนๆ การเข้าร่วม 
1.1 โครงการประชุมคณาจารย์คณะ  
1.2 โครงการมนุษยศาสตร์วิชาการ  
1.3 กิจกรรม ม.อ.วิชาการ  
1.4 โครงการ/กิจกรรมของภาควิชาหรือคณะหรือ
มหาวิทยาลยัตามภารกจิอื่นๆ 

 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 

 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ จ านวน 
0.3 LU ต่อป ี

ข้อ 2 ท านุบ ารุงศิลปะฯ การเข้าร่วม 
2.1 โครงการท าบุญวันสถาปนาคณะ 
2.2 โครงการถวายเทียนพรรษา  
2.3 โครงการละศีลอด  
2.4 โครงการงานวันปีใหม ่ 
2.5 โครงการแข่งกีฬาประจ าคณะ  
2.6 โครงการทอดกฐินของมหาวิทยาลัย  
2.7 โครงการเกษียณอายุฯ 
2.8 โครงการท าบุญ 9 วัดเพื่ออุทิศฯ 
2.9 โครงการบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 
ครบรอบ 50 วัน 
2.10 โครงการบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 
ครบรอบ 100 วัน 
2.11 โครงการ Huso Gift For life ร่วมใจบริจาคโลหิต 
2.12 โครงการท าฝายกั้นน้ า 
2.13 โครงการคณุทองแดง 
2.14 โครงการ/กิจกรรมของภาควชิาหรือคณะ หรือ
มหาวิทยาลยัตามภารกจิอื่นๆ 

 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 

 
0.04 LU ต่อคร้ัง 

 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 
0.04 LU ต่อคร้ัง 

 
หมายเหตุ (ถ้ามี) กรณีการด าเนินโครงการมากกว่า 1 วัน ให้เพิ่มวันละ 0.01 LU แต่ไมเ่กิน 0.06 LU ต่อโครงการ 
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5. เร่ืองอ่ืนๆ  

ภาระงาน รายการ 
ภาระงานขั้นต่ า 

LU 

เร่ืองอ่ืนๆ - บรรณาธิการวารสารทั่วไป 
- ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ/ทั่วไป 
- กองบรรณาธิการ/ฝ่ายจัดการวารทางสารวิชาการ/
ทั่วไป 
- ค าประพันธ์ท่ีเผยแพร่ในหน่วยงาน/สิ่งพิมพ์ 
- บทสัมภาษณ์ รายงาน สรุปข่าว บทความทั่วไป 
และสกู๊ปข่าวท่ีเผยแพร่ในสิ่งตีพิมพ์ (มีเอกสารหลักฐาน
แสดง) 
- บทความกึ่งวิชาการที่เผยแพรส่ื่อระดับชาต ิ(มีเอกสาร
หลักฐานแสดง) 
-บทความวิชาการในฐาน TCI กลุม่ 1 
-บทความวิชาการในฐาน TCI กลุม่ 2 
-บทความวิชาการในฐาน Scopus 
-บทความวิชาการในฐานนานาชาติอื่นๆที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
-บทความที่น าเสนอในที่ประชุมระดับชาต ิ
-บทความที่น าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาต ิ
- เอกสารประกอบการสอนที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- เอกสารค าสอนที่ผ่านการประเมนิจากผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อ
ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- การแปลหนังสือหรือต าราที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- พิธีกร ผู้ด าเนินรายการวิทย/ุโทรทัศน์ ผู้วิจารณ์ในการ
ประชุม อบรม สัมมนา เสวนาทางวิชาการหรือกิจกรรม
ทางวิชาการอื่น ๆ (มีหนังสือค าสั่ง) 

0.133 LU ต่อ เล่ม 
0.099 LU ต่อ เล่ม 
0.067 LU ต่อ เล่ม 

 
0.067 LU ต่อ ค าประพันธ์ 

0.067 LU ต่อ บทความ 
 
 

1.0 LU ต่อ บทความ 
 

     4 LU ต่อ บทความ 
3 LU ต่อ บทความ 
6 LU ต่อ บทความ 
5 LU ต่อ บทความ 

 
1.5 LU ต่อ บทความ 
2.0 LU ต่อ บทความ 

1.0 LU ต่อ เล่ม 
 

2.0 LU ต่อ เล่ม 
 

2.7 LU ต่อ เล่ม 
 

0.020 LU ต่อ ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ เอกสารค าสอน ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคณุวุฒิเพือ่ใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ (หมายเหตุ หากกรอกและ
นับได้ในระบบ HRMIS ให้ตัดข้อน้ีออก) 

/- กรอกมูลตาม… 
- กรอกข้อมูลตามเกณฑ์ขั้นต่ า ตามประกาศ ม.อ. เรื่อง การก าหนดภาระงานบุคลากรต าแหน่งวิชาการ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมแนบหลักฐานอย่างชัดเจน 
- ให้บันทึกข้อมูลหลักฐานในช่องอ้างอิงหลักฐานตามความจริง โดยให้เก็บหลักฐานและส่งหลักฐานแนบการประเมินทุกครั้ง 

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้มีแฟ้มเก็บเอกสารของอาจารย์ทุกท่านไว้ท่ีภาควิชา โดยแยกตามภาระงาน 
- การกรอกข้อมูลภาระงานใน ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (กรอก LU) ให้กรอกข้อมูลภาระงานตามความเป็นจริงที่

มีการด าเนินงาน 
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- กรอกข้อมูลภาระงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
- ภาระงานใดที่ไม่ได้ถูกก าหนดหรอืมีประเด็นที่หาข้อยุตไิด้ยาก ให้เทียบเคียงหรือดจูากแนวปฏิบตัิในรอบการประเมินก่อน

หน้านีต้ามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกรณีความจ าเป็นเร่งรีบเพื่อให้ระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานเสร็จสิ้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ให้คณบดีเป็นผูม้ีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด การวินิจฉัยช้ีขาดของคณบดีให้ถือเปน็ท่ีสุดในรอบประเมิน 1/2560 
นี ้
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แบบฟอร์มรายงานนวัตกรรมการสอน 
 

ต าแหน่งวิชาการ………………………..ชื่อ………………........................………………นามสกุล…………….…………………………… 
ภาควิชา…………………………………….……………………….……………………….…………………………….….……………………………. 
 1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
รหัสรายวิชา……………………………………..รายวิชา…………………….….………………………….…………….…………….……………. 

ประเภทของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(Activity-Based Learning)   

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning) 

 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) 

 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning)   

 การเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด
(Thinking Based Learning) 

 การเรียนรู้เชิงการบริการ  
(Service Learning) 

 การเรียนรู้จากการสืบค้น 
(Inquiry-Based Learning)   

 การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning) 

 การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) 

 การเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing - Based Learning ) 

 การเรียนรู้แบบใช้กรณตีัวอย่าง (Case 
Learning) 

 การเรียนรู้แบบตั้งค าถาม 
(Questioning - Based Learning) 

 การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วดีิทศัน์
(Analysis or reactions to videos) 

 การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด 
(Think-Pair-Share) 

 การเรียนรู้แบบแผนผังความคดิ 
(Concept mapping) 

 การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมาย
ข่าว (Write and produce a 
newsletter) 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 

 การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน 
(Student-led review sessions) 

 การเรียนรู้แบบวิเคราะหส์ื่อประสม/
วีดิทัศน ์(Analysis or reactions to 
multimedia and clip videos) 

 การเรียนรู้แบบการอภิปรายในช้ันเรียน 
(Class discussion) 

 การเรียนรู้แบบเซลการเรยีนรู ้
(Learning Cell)    

 การเรียนรู้แบบแกลเลอรี่ วอลค์ 
(Gallery Walk)   

 การเรียนรู้แบบการโต้วาที (Debate)  การเรียนรู้แบบวิเคราะหส์ื่อสิง่พิมพ์ 

 การเรียนรู้แบบวิเคราะห์นิทาน/
วรรณกรรม/ค าประพันธ ์

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

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

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

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

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

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

การเรียนการสอนแบบ Active Learning  
1.  ใช้กบัทั้งรายวิชา   ใช้บางส่วนในหัวข้อหรือวัตถุประสงค์การสอนเรื่อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……. 
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2. ผลที่เกิดจากการเรียนการสอนในแบบดังกล่าว (ด้านรายวิชา ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน) 
2.1 ผลผลิต (Output) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcome)………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน (กรุณาระบุ) 
 มคอ. 3   มคอ. 5  

 มคอ. 4   มคอ. 6  

 โครงการเสรมิหลักสูตร/โครงการบริการวิชาการ…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 ภาพถ่าย/วีดิทัศน์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….………………………………….……………..………………..………………………………………………………………… 
………………………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………..………………… 
 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
…………………………………….……………..……………..……………………….……………………………………………………..…………………………………... 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………………………………….
……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 2. มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ (Authentic teaching design) และการวัดประเมินผลที่
สอดคล้องกับ Learning Outcome (LO) 
รหัสรายวิชา……………………………………..รายวิชา…………………….….…………….…………….…………….………………………... 
  พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย   พ้ืนที่ภายนอกมหาวิทยาลัย  

(โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….……………………….…….. 
 รายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ (Authentic teaching design) 

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

 รายละเอียดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  รูปแบบการวัดผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
หลักฐานประกอบการประเมิน (กรุณาระบุ) 
 มคอ. 3   มคอ. 5  

 มคอ. 4   มคอ. 6  

 โครงการเสรมิหลักสูตร/โครงการบริการวิชาการ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ภาพถ่าย/วีดิทศัน.์...………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………..…………………………………..................................................................................................................... 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
…………………………………….……………..……………………………………………..…………………………………………………………………………………... 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………………………………….
……………..………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์อ่ืน หรือประยุกต์การวิจัยเข้ากับบทเรียน หรือมีผลงานของ
นักศึกษาหรืออาจารย์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ รวมถึงผลงานที่ใช้เทคโนโลยี 
รหัสรายวิชา……………………………………..รายวิชา…………………….….…………….………………….…………….……………. 

 มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์อ่ืน 
 มีการประยุกต์การวิจัยเข้ากับบทเรียน 
 มีผลงานของนักศึกษาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ รวมถึงผลงานที่ใช้เทคโนโลยี 
 มีผลงานของอาจารย์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ รวมถึงผลงานที่ใช้เทคโนโลยี 

 
             อธิบายรูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับศาสตร์อื่น หรือรูปแบบการประยุกต์การวิจัยเข้ากับ
บทเรียน หรือผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมแนบหลักฐานประกอบ 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
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……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ตัวอย่างเช่น รายวิชาโครงงาน รายวิชาวิจัย รายวิชาศึกษาอิสระ 
หลักฐานประกอบการประเมิน (กรุณาระบุ) 
 มคอ. 3   มคอ. 5  

 มคอ. 4   มคอ. 6  
 โครงการเสริมหลักสตูร/โครงการบริการวิชาการ……………………………………………………………….………………………………………………………………….…………... 

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

 ภาพถ่าย/วีดิทศัน…์…..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………... 

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

 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) …………………………………….……………..……………..……………………………….………………………………………………………………………... 

………………………………….……………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
………………………………….……………..………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………………………………….……………..………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 4. มีผลงานของนักศึกษา หรือของอาจารย์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
(หมายเหตุ กรรมการผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย) 
รหัสรายวิชา……………………………………..รายวิชา…………………….….…………….…………….…………….……………….…. 

ชื่อและรายละเอียดผลงาน………………………………………………………………………………………………………... 
           ……..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
           …………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………..… 

ระดับรางวัล………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
ชื่อรางวัล..................................................................................................................................................  
หน่วยงานผู้จัดงาน……………………………….……………….……………….……………….…………………………………. 

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

ความเป็นเจ้าของผลงาน 
  อาจารย์   นักศึกษา  ผลงานร่วมอาจารย์และนักศึกษา 
 หากเป็นผลงานของนักศึกษาหรือผลงานร่วมอาจารย์และนักศึกษาให้กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
นักศึกษา 

1) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
2) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 



12 
 

3) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
4) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
5) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
6) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 

 
หลักฐานประกอบการประเมิน 
 ภาพถ่าย/วีดิทัศน์ 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………
……….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………
……….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..………………………………………………………………………………….………
……….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………………. 
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หมายเหตุ : ผลงาน  หมายถึง งานวิจัย โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และการแข่งทักษะ 
 
 5. มีผลงานของนักศึกษาหรือของอาจารย์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ (หมายเหตุ กรรมการผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดอย่างน้อย 3 ประเทศ) 
รหัสรายวิชา……………………………………..รายวิชา…………………….….…………….…………….………………………….……………. 

ชื่อและรายละเอียดผลงาน………………………………………………………………………………………………………….……. 
          …………………..………………….……………..………………..……………………………………………………………………………. 
          …………………..………………….……………..………………..……………………………………………..……………………..……… 

ระดับรางวัล…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อรางวัล.......................................................................................................... .............................................. 
หน่วยงานผู้จัดงาน……………………………….……………….……………….……………….………………………………………. 

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

ความเป็นเจ้าของผลงาน 
  อาจารย์   นักศึกษา  ผลงานร่วมอาจารย์และนักศึกษา 
 หากเป็นผลงานของนักศึกษาหรือผลงานร่วมอาจารย์และนักศึกษาให้กรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
นักศึกษา 

1) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
2) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
3) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
4) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
5) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 
6) รหัสนักศึกษา…………………………….ชื่อ-สกุลนักศึกษา………………….………………….………………….………… 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
 ภาพถ่าย/วีดิทัศน์ 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
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…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
 หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..………………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 
……………….…….……………….……………..………………..…………………………………………………………………………………. 


