
100% 99 - 80% 79 - 60% < 60% ยังไม่ด ำเนินกำร
1 ปกนอก
2 ปกใน
3 ค ำน ำ
4 สำรบัญ

  4.1 สำรบัญภำพ
  4.2 สำรบัญตำรำง

5   5.1 บทท่ี 1
     5.1.1 ควำมน ำ
     5.1.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.1.3 หัวข้อรอง
     5.1.4 หัวข้อย่อย
     5.1.5 สรุป
  5.2 บทท่ี 2
     5.2.1 ควำมน ำ
     5.2.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.2.3 หัวข้อรอง
     5.2.4 หัวข้อย่อย
     5.2.5 สรุป
  5.3 บทท่ี 3
     5.3.1 ควำมน ำ
     5.3.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.3.3 หัวข้อรอง
     5.3.4 หัวข้อย่อย
     5.3.5 สรุป
  5.4 บทท่ี 4
     5.4.1 ควำมน ำ
     5.4.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.4.3 หัวข้อรอง
     5.4.4 หัวข้อย่อย
     5.4.5 สรุป
  5.5 บทท่ี 5
     5.5.1 ควำมน ำ
     5.5.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.5.3 หัวข้อรอง
     5.5.4 หัวข้อย่อย
     5.5.5 สรุป
  5.6 บทท่ี 6
     5.6.1 ควำมน ำ
     5.6.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.6.3 หัวข้อรอง
     5.6.4 หัวข้อย่อย
     5.6.5 สรุป

แบบประเมินผลเอกสำร ต ำรำ/หนังสือ (Fast Track)

ช่ือ ................................................... นำมสกุล ...................................................  ต ำแหน่งท่ีเสนอขอ 

เอกสำร   ต ำรำ   หนังสือ  ช่ือวิชำ.................................................................................................................   มีจ ำนวนท้ังหมด ................... บท

ผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ/หนังสือ มีจ ำนวน ................... บท   สรุปด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ร้อยละ ...................

คณะ ..................................................................................

ล ำดับ หัวข้อ หมำยเหตุ
ผลกำรด ำเนินกำร

(แบบ ตส.01)

(ส ำหรับคณำจำรย์)

ผศ.       รศ.      ศ.
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  5.5 บทท่ี 7
     5.7.1 ควำมน ำ
     5.7.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.7.3 หัวข้อรอง
     5.7.4 หัวข้อย่อย
     5.7.5 สรุป
  5.8 บทท่ี ...
     5.8.1 ควำมน ำ
     5.8.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.8.3 หัวข้อรอง
     5.8.4 หัวข้อย่อย
     5.8.5 สรุป
  5.9 บทท่ี .........
     5.9.1 ควำมน ำ
     5.9.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.9.3 หัวข้อรอง
     5.9.4 หัวข้อย่อย
     5.9.5 สรุป
  5.10 บทท่ี .........
     5.10.1 ควำมน ำ
     5.10.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.10.3 หัวข้อรอง
     5.10.4 หัวข้อย่อย
     5.10.5 สรุป
  5.11 บทท่ี .........
     5.11.1 ควำมน ำ
     5.11.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.11.3 หัวข้อรอง
     5.11.4 หัวข้อย่อย
     5.11.5 สรุป
  5.12 บทท่ี .........
     5.12.1 ควำมน ำ
     5.12.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.12.3 หัวข้อรอง
     5.12.4 หัวข้อย่อย
     5.12.5 สรุป
  5.13 บทท่ี ........
     5.13.1 ควำมน ำ
     5.13.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.13.3 หัวข้อรอง
     5.13.4 หัวข้อย่อย
     5.13.5 สรุป
  5.14 บทท่ี ........
     5.14.1 ควำมน ำ
     5.14.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.14.3 หัวข้อรอง
     5.14.4 หัวข้อย่อย
     5.14.5 สรุป
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  5.15 บทท่ี ........
     5.15.1 ควำมน ำ
     5.15.2 หัวข้อหลัก (เน้ือหำ)
     5.15.3 หัวข้อรอง
     5.15.4 หัวข้อย่อย
     5.15.5 สรุป

6 กำรสรุปกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม
7 รำยช่ือหนังสือ/ต ำรำ (ไม่น้อยกว่ำ 20 เล่ม)

     วันท่ี  ...........................................................................

ลงช่ือผู้เสนอขอ  ....................................................................

                   (..................................................................)     (.........................................................................)

ลงช่ือคณบดี  ............................................................................
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