
 
 

 

 

 
ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง รับการเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

________________________________ 
 

ตามที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน 
การสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ดังรายละเอียดในโครงการที่แนบ                
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 มีเงินสนับสนุนโครงการจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10 ,000 บาท      
คณะครุศาสตร์จึงขอให้คณาจารย์ที่สนใจเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบมายังกลุ่มภารกิจบริการ
การศึกษา ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 

 
     ประกาศ ณ วันที่             

 
 
 
                     (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ) 
                                                                       คณบดี 
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โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 
(Instructional Innovation, Teaching Document, Book, and Textbook Development Project) 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน
หลากหลายลักษณะเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนซึ่ง
นวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต าราที่ผู้สอนผลิตและพัฒนาขึ้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้เรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสร้างสรรค์ดังกล่าวจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์โดยตรงและ/หรือโดยอ้อมจากการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ รวมทั้ง 
คณะครุศาสตร์ยังได้มีจ านวนผลงานที่มีความทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้จริงเพ่ิมมากขึ้นส่วนเอกสารค าสอน 
หนังสือและต าราจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์        
มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนให้ดียิ่งขึ้น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต าราขึ้นตั้งแต ่พ.ศ. 2549 และด าเนินโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ 
และต าราเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ   

2.2 เพ่ือให้คณาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และผลิตเอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา      
ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
  
3.  เป้าหมาย 

3.1  กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เปิดสอน
โดยคณะครุศาสตร์ 

3.2  ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนในล าดับความส าคัญสูงเป็นโครงการที่มีลักษณะดังนี้ 
1) สร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับรายวิชาที่สอน  
2) น าเสนอความรู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
3) สอดแทรกประสบการณ์หรือผลการค้นคว้าวิจัยของผู้สอน 

 
4.  แนวทางการด าเนินการ 

4.1  คณะครุศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือพิจารณารายละเอียดโครงการเสนอคณบดี 
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าประกาศรับการเสนอโครงการ 
4.3 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการทีค่ณาจารย์เสนอให้คณบดีอนุมัติ 
4.4 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาเสนอคณบดีลงนาม 
4.5 คณาจารย์จัดท าผลงานและส่งผลงานฉบับร่าง พร้อมผลการประเมิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

บริหารโครงการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.6 คณาจารย์ปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และส่งต้นฉบับที่ปรับแกส้มบูรณ์แล้ว 
จ านวน  1  ชุด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในกรณีที่เป็นนวัตกรรมการศึกษา  ให้เสนอฉบับร่างและน าเสนอตามท่ีคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก าหนดแล้วด าเนินการจดสิทธิบัตรต่อไป  

 
5.  เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

คณะครุศาสตร์จะให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นฉบับ(สิ่งพิมพ์)ในวงเงินที่คณะครุศาสตร์
ก าหนดเป็นปี ๆ ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 25 ทุน ทุนละ 10,000  บาท ภาคการศึกษาต้น จ านวน 10 ทุน 
ภาคการศึกษาปลาย จ านวน 15 ทุน 

ในกรณีที่พัฒนานวัตกรรมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ จะพิจารณาวงเงินสนับสนุน
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
  
6.  การประเมินผลโครงการ 

6.1 ประเมินผลจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
6.2 ประเมินผลจากที่ปรึกษาโครงการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.3 ประเมินผลจากผู้เข้าใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 คณะครุศาสตร์มีนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต าราที่ทันสมัยและ        

มีคุณภาพใช้มากขึ้น  
7.2 มีการน านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต าราของคณะครุศาสตร์เผยแพร่ 

สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป 
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แบบเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------ 
1.  ช่ือโครงการ   

(แนวการเขียนชื่อโครงการ: 
1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง ......................................................................... 
2. พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา   ........................................................................................  

(เช่น  พัฒนาเอกสารค าสอนรายวิชา  2759256  จิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษ)   
3. พัฒนาหนังสือ เรื่อง ........................................................................ .................................. 

หรือ 4.   พัฒนาต ารา เรื่อง ........................................................................ ...................................... 
 
2.  ผู้เสนอโครงการ    

.................................................................. .............................................................................................. 
 
3.  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารายวิชา      

รหัสวิชา...................ชื่อวิชา  .................................................................................................................. 
  สอนเดี่ยว 
  สอนร่วม กรณีรายวิชาเดียวกันมีหลายตอนเรียน และในตอนเรียนมีผู้สอนหลายคน 

   โปรดกรอกใบอนุญาตจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา 
   สอนร่วม กรณีมีผู้สอนรายวิชาเดียวกัน มากกว่า 1 ตอนเรียน  
 โปรดกรอกใบอนุญาตจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา 
 
4.  ท่ีปรึกษาโครงการและผู้ร่วมงาน (ถ้ามี)   

................................................................................................................................................................ 
 
5.  ค าอธิบายรายวิชา1    

............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................................. 
 
6.  หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
7.  วัตถุประสงค์ 
 7.1  ........................................................................................................................................................ 

7.2  ........................................................................................................................ ................................ 
 
8.  เป้าหมาย      

ลักษณะผลงานที่ได้ เช่น เอกสารค าสอน  วิชา ............. จ านวน ......... บท    ประกอบด้วย 

                                                           
1 ค าอธิบายรายวิชาต้องมีข้อความตรงกับที่ปรากฏในประมวลรายวิชา โปรดแนบประมวลรายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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บทที่ 1 บทน า2 
บทที่ 2 ...(ชื่อบท)...   
 ...(บทน า) 3...  

...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 
 ...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 

...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 
บทสรุป 
กิจกรรมท้ายบท (ถ้ามี) 
ค าถามท้ายบท 
รายการอ้างอิง4 

บทที่ 3 ...(ชื่อบท)...   
 ...(บทน า)...  

...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 
 ...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 

...(ระบุหัวข้อย่อยของเนื้อหา)... 
บทสรุป 
กิจกรรมท้ายบท (ถ้ามี) 
ค าถามท้ายบท 
รายการอ้างอิง 

บทที่ ... บทสรุป5 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 

9.  ระยะเวลาด าเนินงาน    
(ระบุวันเริ่มต้น) - 30 มีนาคม 2563 
 

10.  วิธีการด าเนินงาน  

การด าเนินการ 
ระยะเวลา 

ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

                                                           
2 บทน าของเอกสารค าสอน เป็นบทน าที่มีเนื้อหาน าผู้อ่านให้เห็นภาพรวมของรายวิชา หรือเนื้อหาในเอกสารค าสอน 
3 บทน าของเนื้อหาในบท เป็นข้อความน าเข้าสู่เนื้อหาในบทนั้น ๆ  ให้เขียนเรียบเรียงเป็นย่อหน้า โดยไม่ต้องเขียนหัวข้อว่า บทน า 
4 การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทใช้รูปแบบการอ้างอิงของ American Psychological Association (APA) ซึ่งเป็น 

Edition ล่าสุด 
5 บทสรุป เป็นส่วนสรุปของทั้งเล่ม ซึ่งประกอบด้วยการประมวลหรือสรุปเนื้อหาโดยย่อของเนื้อหาแต่ละบท และการเชื่อมโยงจาก

เนื้อหาไปสู่การน าสิ่งที่ผู้เรียนได้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ 
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11. การประเมินผลโครงการ   
11.1   การประเมินผลจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน   
11.2   การประเมินผลจากท่ีปรึกษาโครงการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (โปรดระบุชื่อ ................................) 
11.3   การประเมินผลจากผู้เข้าใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ……………………………………………………………………………………………… 
 12.2  ……………………………………………………………………………………………… 
 
13. ประมาณการค่าใช้จ่าย   (ระบุรายละเอียด) 

13.1  …………………………………………………………บาท 
13.2 ……………………………………………………….…บาท 

 13.3 ……………………………………………………….…บาท 
          รวม   ……………………. บาท 
 
14. ผลงานที่ได้รับ 
 14.1    นวัตกรรมการเรียนการสอน และเอกสารสรุปการจัดท านวัตกรรม 

14.2    เอกสารค าสอน 
 14.2    หนังสือ 
 14.3    ต ารา 
 
15.  รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและ
ต ารา6 

ภาษาไทย 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................. ............................................................................  
.................................................................................. ...........................................................................................  

 
ภาษาต่างประเทศ 

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

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

                                                           
6 ให้เขียนตามรูปแบบ American Psychological Association (APA) ซึ่งเป็น Edition ล่าสุด และเอกสารที่ใช้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการ

เขียนควรมีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
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16. วันที่ส่งรายงานหรือผลงานฉบับสมบูรณ์ 
 วันที่  31 มีนาคม 2563  
 

                                                                      
 ลงชื่อ ………........……………………………. 
       (…………………..………………………..) 

                                                                  ผู้เสนอโครงการ                        
                                                            วันที่ ....................................................... 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ     1. โครงการพิมพ์ส่งเท่านั้น  
 2. การส่งแบบเสนอโครงการ 1 รายวิชาสามารถขอได้เพียง 1 โครงการ 
 3. การส่งแบบเสนอโครงการในรายวิชาเดิมและอาจารย์ผู้สอนคนเดิม ต้องเว้นระยะการขอ 5 ปี 
 4. แนบประมวลรายวิชาที่พิมพ์จากระบบ CU-CAS พร้อมแบบเสนอโครงการ 

5. การจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต าราให้ยึดหลักเกณฑ์การ
เขียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

6. การพิมพ์ผลงาน ก าหนดให้ใช้รูปแบบตัวหนังสือเป็น TH Sarabun New 
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ใบอนุญาตจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา 
ข้าพเจ้า          (ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่สอนร่วม)         อาจารย์ผู้สอนร่วม 

รายวิชา………………...................................…รหัสวิชา................................... ตอนเรียนที่ ............................ 
อนุญาตให้      (ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่เสนอโครงการ)      จัดท า  

นวัตกรรมการเรียนการสอน  
เอกสารค าสอน  
หนังสือ  
ต ารา 

รายวิชา (รหัสวิชาชื่อวชิา(ภาษาไทย))        
             
ตอนเรียนที่ ...........................ในภาคการศึกษา................................... ปีการศึกษา .....................................  
 จ านวนสัดส่วนการจัดท า 
100%  50%  อ่ืน ๆ  (ระบุ) ....................................... 

 ลักษณะการใช้งาน 
ใช้สอนร่วมกัน ใช้แยกอิสระ อ่ืน ๆ  (ระบุ) ....................................... 
 

ลงชื่อ …………………………………..……………. 
                 (…………..……………………………………..) 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาร่วม ............ 
 
 
ลงชื่อ …………………………………..……………. 

                 (…………..……………………………………..) 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาร่วม ............ 

   
 
ลงชื่อ …………………………………..……………. 

                 (…………..……………………………………..) 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาร่วม ............ 

 
 
 
 
 

กรณ ี
รายวิชาเดียวกันมีหลายตอนเรียน 

และในตอนเรียนมผีู้สอนหลายคน 
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ใบอนุญาตจัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต ารา 
 

ข้าพเจ้า          (ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่เสนอโครงการ)     อาจารย์
ผู้สอนรายวิชา     (รหัสวิชาและชื่อวิชา (ภาษาไทย))   ตอนเรียนที่......... ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนตอน
เรียนอ่ืนให้จัดท านวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา ในรายวิชาดังกล่าว 
ในภาคการศึกษา...................................ปีการศึกษา .......................... ....... 
 
 จ านวนสัดส่วนการจัดท า 
100%  50%  อ่ืน ๆ  (ระบุ) ....................................... 

 ลักษณะการใช้งาน 
ใช้สอนร่วมกัน ใช้แยกอิสระ อ่ืน ๆ  (ระบุ) ....................................... 

 
 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนตอนเรียนอื่นได้ลงนามอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้   

 
 

ลงชื่อ …………………………………..……………. 
                 (…………..……………………………………..) 

อาจารย์ผู้สอนตอนเรียน ............ 
 
ลงชื่อ …………………………………..……………. 

                 (…………..……………………………………..) 
อาจารย์ผู้สอนตอนเรียน ............ 

   
 
ลงชื่อ …………………………………..……………. 

                 (…………..……………………………………..) 
อาจารย์ผู้สอนตอนเรียน ............        

 
ลงชื่อ …………………………………..……………. 

                 (…………..……………………………………..) 
อาจารย์ผู้สอนตอนเรียน ............ 
 
 

 

กรณี 
มีผู้สอนรายวิชาเดยีวกัน
มากกว่า 1 ตอนเรียน 
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แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 

รายวิชา .......................................................................... 
 

ค าชี้แจง   
ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก        หมายถึง   ท่านมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นมากท่ีสุด 
ดี             หมายถึง   ท่านมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นมาก 
ปานกลาง   หมายถึง   ท่านมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นน้อย 
ปรับปรุง     หมายถึง   ท่านมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 

 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

ปานกลาง 
2 

ปรับปรุง 
1 

1. เนื้อหา 
1.1 เนื้อหามีความถูกต้อง 

    

1.2 เนื้อหาครบถ้วนเหมาะสม     
1.3 เนื้อหาสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา/วัตถุประสงค์ของรายวิชา     
1.4 เนื้อหามีความต่อเนื่อง เรียงล าดับเหมาะสม     
1.5 เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ     
1.6 เนื้อหาแต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน     
1.7 เนื้อหาสอดแทรกประสบการณ์หรือผลการค้นคว้าวิจัยของผู้สอน       

2. การใช้ภาษา 
2.1 ภาษาท่ีใช้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

    

2.2 ภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับระดับกลุ่มเป้าหมาย     
2.3 ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย     

3. รูปแบบการพิมพ์ 
3.1 รูปแบบตัวอักษรมีความถูกต้อง 

    

3.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่ายและชัดเจน     
3.3 รูปแบบการพิมพ์เป็นระเบียบ อ่านง่าย     

4. ภาพประกอบ/ตาราง/แผนผัง/แผนภูมิ 
4.1 มีความถูกต้อง 

    

4.2 มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา      
4.3 มีความชัดเจน แสดงรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน     
4.4 สามารถขยายความเข้าใจได้ดี     
4.5 น าเสนอเข้าใจง่าย      

5. รายการอ้างอิง 
5.1 ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 

    

5.2 ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่อ้างอิงในเนื้อหา     
5.3 มีความน่าเชื่อถือและความทันสมัย     

(ส าหรับที่ปรึกษาโครงการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ)
เอกสารหมายเลข 1 
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ความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม ......................................................................... 
(……………………………………………………………..…) 

 
ค าอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินคุณภาพนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 

 

  

หัวข้อที่ ค าอธิบาย 
1. เนื้อหา  

1.2 เนื้อหาครบถ้วนเหมาะสม เนื้อหาครอบคลุมประเด็นส าคัญ อธิบายความไม่เยิ่นเย่อ  
1.4 เนื้อหามีความต่อเนื่อง เรียงล าดับ  
     เหมาะสม 

เนื้อหาล าดับจากง่ายไปยาก เรียงล าดับจากพ้ืนฐานไปสู่เนื้อหา
ระดับสูง  

1.6 เนื้อหาแต่ละส่วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  
      

เนื้อหามีความเชื่อมโยงกันในแต่ละส่วน ท าให้ผู้อ่านเห็น
ความสัมพันธ์กันของเนื้อความแต่ละตอน  

2. การใช้ภาษา 
2.1 ภาษาท่ีใช้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
 

การใช้ภาษาเขียนในการเรียบเรียงเนื้อความ ไม่ใช้ภาษาพูดหรือ
ภาษาแปล  

3. รูปแบบการพิมพ์ 
3.1 รูปแบบตัวอักษรมีความถูกต้อง ตัวอักษรมีรูปแบบอ่านง่าย ชัดเจน เป็นตัวอักษรที่ใช้ในหนังสือ

ราชการ เช่น TH Sarabun New,  TH Sarabun PSK,TH 
Niramit AS, TH Chakra Petch  

4. ภาพประกอบ/ตาราง/แผนผัง/แผนภูมิ 
4.3 มีความชัดเจน แสดงรายละเอียด

ต่างๆ ครบถ้วน 
มีความคมชัด ขนาดเหมาะสม ให้รายละเอียดของข้อมูลส าคัญ
ชัดเจน ครบถ้วน  

4.4 สามารถขยายความเข้าใจได้ดี 
 

ช่วยเสริมความเข้าใจหรือให้รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เนื้อความ 

5. รายการอ้างอิง 
5.1 ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
 

อ้างอิงตามระบบการอ้างอิงแบบ APA Style และเรียงล าดับ
ถูกต้องตามล าดับอักษร  
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แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 
รายวิชา ......................................................................................... 

 
ค าชี้แจง   

ให้นิสิตท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของนิสิตมากที่สุด 
 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก         หมายถึง   นิสิตมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นมากท่ีสุด 
ดี              หมายถึง   นิสิตมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นมาก 
ปานกลาง    หมายถึง   นิสิตมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นน้อย 
ปรับปรุง      หมายถึง   นิสิตมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกตรงกับข้อความนั้นน้อยที่สุด 

 

 
ความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารค าสอน หนังสือและต ารา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงนาม ................................................................. ........ 

(……………………………………………………………..…) 

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
4 

ดี 
3 

ปานกลาง 
2 

ปรับปรุง 
1 

1. มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในประมวลรายวิชา      

2. มีเนื้อหาถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา      

3. การเรียงล าดับเนื้อหา/ความคิดชัดเจนติดตามได้ไม่สับสน      

4. เนื้อหามีความทันสมัย ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ     

5. ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน      

6. รูปแบบมีความแปลกใหม่ ทันสมัย      

7. มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา      

8. ลักษณะการใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ดี     

9. มีประโยชน์และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้     

10.  สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้ใช้     

(ส าหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน)
เรียน) 
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