
หลกัเกณฑแ์ละวิธีประเมินการสอนในการขอเสนอต าแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์และ รองศาสตราจารย ์ 

 

 

 

                               รองศาสตราจารย ์ดร.นฐัโชติ รกัไทยเจริญชีพ   

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพฒันาคณาจารย ์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  



หวัขอ้ 

  

ประกาศ  เรื่อง ประเมินผลการสอน  
ของ มทร.พระนคร  

แบบฟอรม์การประเมิน  

รูปแบบของเอกสารประกอบการสอน

และเอกสารค าสอน 

เอกสารท่ีตอ้งส่งในการประเมินผล

การสอน  

นิยาม เอกสารประกอบการสอน  

และ เอกสารค าสอน 



การพัฒนาและส่งเสริมต าแหน่งทางวิชาการ  



การพัฒนาและส่งเสริมต าแหน่งทางวิชาการ  



21 กันยายน 2563  



รูปแบบเดิม  
ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. 2562.   

ประกาศ วนัที่ 24  สงิหาคม 2562  



รูปแบบใหม่  
ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. 2562.   

ประกาศ วนัที่ 21  กนัยายน 2563  



ประกาศ การส่งผลงาน ผูป้ระเมิน 
การ

ประเมิน 

  การปรับรูปแบบ 
การประเมินผลการสอน 
 
(คณะกรรมการ+รูปแบบ) 

สามารถ ส่งประเมินผล 
การสอนก่อนได้  
ไม่ตอ้งสง่พรอ้มงานวิจยั 

เก็บผลได ้2 ปี 

ต้องอยู่ในกรอบ
เวลาที่ก าหนด 
 

   20 วัน  

จ  านวน 3 ทา่น   

เนน้คนในมหาวิทยาลยัก่อน   

มีต  าแหน่งเทา่ผูข้อ 

อยา่งนอ้ย 2 คน 

และอีก 1 คน ประสบการสอน 10 ปี  

 

   



ปริญญาเอก    ท าการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี  

คุณสมบติั 

 ผูข้อประเมินผลการสอน  =   เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ 
          (ผศ.  และ รศ.)   

ปริญญาโท    ท าการสอนไม่น้อยกว่า 4  ปี  

ปริญญาตรี ท าการสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี  

ตอ้งด ารงต าแหน่งอาจารย ์ ส าหรบั การยืน่ประเมินเอกสารประกอบการสอน (ผศ.)  



การพฒันาวิชาการและคณาจารย์

 

สนับสนุนให้ อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ   
 

 

จุดเร่ิมต้น  

ประเมินผลการสอน  

 

เอกสารประกอบการสอน  ส าหรบั  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 

เอกสารค าสอน         ส าหรบั  รองศาสตราจารย ์   



งานการสอน  

02 

01 
เป็นรายวิชาในหลกัสูตร 

ของ มทร.พระนคร  

03 

เอกสารประกอบการสอน/ ค าสอน 

ไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 

อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 

 

04 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการท าผลงาน 

 ตอ้งควรระวงั และตระหนกั 

มีชัว่โมงในรายวิชา 

 จ  านวน  3 หน่วยกิต 



อาจารยส์ง่เอกสาร ยืน่ขอประเมินสอน ผ่านสาขา

มายงัที่คณะที่สงักดั 

เอกสารประกอบ 

กพอ 03     

เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน 

ตารางสอน  

แบบรบัรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

การประเมินการสอนจากนักศึกษาในระบบงานทะเบียน  

คณะกรรมการกลัน่กรอง 3 คน   (ไม่เกิน 30 วนั) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / หวัหนา้งานวิชาการ/  เจา้หนา้ที่บุคคลาการ   

ขัน้ตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 

1 

2 
คณะกรรมการกลัน่กรอง   3 คน  (ไม่เกิน 30 วนั) ไม่ก าหนด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผศ /ผศ    ( ถา้เป็นกรรมการกลัน่กรอง  เป็นผูป้ระเมินการสอนไม่ได)้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รศ /รศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ศ /ศ    

แบบใหม่ 

แบบเดิม 
ตอ้งมีอีก 2 คนที่มีต  าแหน่งทางวิชาการไม่นอ้ยกว่าผูย้ืน่ขอ 







คณะกรรมการกลัน่กรอง สรุปผล การประเมิน 

 

คณะส่งผลการกลัน่กรอง และเอกสารใหม้หาวทิยาลยั     

มหาวิทยาลยัรบัเร่ือง      ถือว่าเป็น วนัที่แรก     
 

ในการขอประเมินผลงานการสอน  หรือ ผลงานทางวิชาการ  

ขัน้ตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 

3 

4 

มหาวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง่ณะกรรมการประเมินผลการสอน    

จ  านวน 3 ทา่น  ในสาขาวิชาเดียวกนัหรือใกลเ้คียง 5 



มหาวิทยาลยั   

สง่จดัเอกสารใหค้ณะกรรมการประเมินผลการสอน      

คณะกรรมการ รบัเอกสาร          

การประเมินภายใน  20 วนั  

ประเมินผลการสอน    (โดยแบบฟอรม์ 2 ชุด )    

 1  ประเมินความสามารถในการสอน  

 2  ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนหรือ

เอกสารค าสอน   

ขัน้ตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 

6 

7 

ในกรณีผลการประเมินจากคณะกรรม ใหป้รบัปรุง 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการสอน   

เพ่ือสรุป เป็นมติ  8 



ขัน้ตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 

มหาวิทยาลยัรบัเรื่อง   

 แจง้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (กพว.) 

และแจง้ผลไปยงัอาจารย ์ผูย้ืน่ขอ    9 
ผ่าน การประเมินผลการสอน    (จบกระบวนการ) 

 

ในการปรบัปรุง  อาจารยผ์ูย้ื่น ท าการปรบัปรุงเน้ือหา 

ตามที่คณะกรรมการแนะน า 

และส่งผลงานผ่าน คณะ มายงัมหาวิทยาลยั  

 

ปรบัปรุงเอกสารประกอบสอน หรือ เอกสารค าสอน ได ้2 ครั้ง 

ครั้งละ ไม่เกิน 3 เดือน   

 

10 



ขั้นตอนการขอประเมินผลการสอน ของ มทร.พระนคร 
ล าดับ  รายการ  การปฏิบัติงาน ระยะเวลา  

1 มหาวิทยาลัยรับเอกสารการประเมินผลการสอนจากคณะ  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและพัฒนาวิชาการ 
 งานต าแหน่งทางวิชาการ 
-  ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง  
-  ลงวันที่รับเร่ืองในเอกสาร  
หมายเหตุ ถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 
             คณะน าเอกสารกลับไปปรับแก้ไข   

ภายใน 
3 วัน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน  เจ้าหน้าท่ีกองวิชาการและพัฒนาวิชาการ 
งานต าแหน่งทางวิชาการ 
 ด าเนินการประสานและแต่งต้ังคณะกรรมการ   
 ประเมินการสอน  จ านวน 3 คน 

ภายใน  
5 วัน 

3 จัดส่งเอกสารประเมินผลการสอนให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่กองวิชาการและพัฒนาวิชาการ 
งานต าแหน่งทางวิชาการ 
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ  
ผู้ประเมินมารับเอกสารที่มหาวิทยาลัย 

ภายใน  
5 วัน 

4 กรรมการประเมินผลการสอน  กรรมการประเมินผลการสอน 
จ านวน 3 คนที่แต่งต้ัง 
ท าหน้าท่ีประเมินผลตามแบบฟอร์ม  

ภายใน  
20 วัน 

5 คณะกรรมการส่งผลกลับมาที่มหาวิทยาลัย  กรรมการประเมินผลการสอน 
ส่งผลการประเมินกลับให้เจ้าหน้าที่กองวิชาการ
และพัฒนาวิชาการ งานต าแหน่งทางวิชาการ 

ภายใน  
5  วัน 

6 สรุปผล  ประเมินผลการสอน  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลการสอน 
กรณีผ่าน  เก็บผลประเมินการสอน ได้ 2 ปี 
กรณีปรับปรุง  ภายใน 3 เดือน    

ภายใน  5  วัน 



นิยาม เอกสารประกอบการสอน  และเอกสารค าสอน 
เอกสารแนบทา้ย   ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์  และศาสตราจารย ์  พ.ศ.2562 
 



   



แบบที่1 
เอกสารประกอบการสอน : ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ค านิยาม 
 
    ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน 



แบบที่1 
เอกสารประกอบการสอน : ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รูปแบบ 
 
    เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการ หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ 
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ(Chart) แถบเสียง(Tape) ภาพเคลื่อนไหว(Video) ภาพเลื่อน(Slide) หรือสื่อ
การสอนออนไลน์อื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 



แบบที่1 
เอกสารประกอบการสอน : ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การเผยแพร่ 
 
    อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่นๆ 
อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาแล้ว 

ไม่จ ำเป็นต้องส่งโรงพมิพ์ 



แบบที่1 
เอกสารประกอบการสอน : ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
     ระดับด ีเป็นเอกสารค าสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย 
รูปแบบการใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีการค้นคว้าอ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 
      ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
             ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
             ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม และประสบการณ์ หรือ ผลงานวิจัย 
             ๓. มีประโยชน์ต่อวงวิชาการ และการน าเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
หรืออ้างอิงในวิชาอื่นๆ ได้ด้วย 
 





แบบที่2 
เอกสารค าสอน : ส าหรับรองศาสตราจารย์ 

ค านิยาม 
 
     ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่าง
เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเอง
หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ 



แบบที่2 
เอกสารค าสอน : ส าหรับรองศาสตราจารย์ 

รูปแบบ 
 
     เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการ
สอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ(Chart) แถบเสียง(Tape) ภาพเลื่อน(Slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยาย
ความท่ีมาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย 



แบบที่2 
เอกสารค าสอน : ส าหรับรองศาสตราจารย์ 

การเผยแพร ่
 
     ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่นๆที่
แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆมาแล้ว 

ไม่จ ำเป็นต้องส่งโรงพมิพ์ 



แบบที่2 
เอกสารค าสอน : ส าหรับรองศาสตราจารย์ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
     ระดับด ีเป็นเอกสารค าสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย 
รูปแบบการใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีการค้นคว้าอ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 
      ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
             ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
             ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม และประสบการณ์ หรือ ผลงานวิจัย 
             ๓. มีประโยชน์ต่อวงวิชาการ และการน าเอาไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
หรืออ้างอิงในวิชาอื่นๆ ได้ด้วย 
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การสอนและการถ่ายทอดผ่านสื่อดิจจทิลั  

 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล 
  

การเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน  



01 

   

02 

03 

การประเมินผลการสอน  

แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภท
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน 
 
ผู้ส่งผลงาน  (ส่งเล่มเอกสารหรือสื่ออืน่) 

     แบบประเมินความสามารถในการสอน 
  ผู้ส่งผลงาน  (ส่งผลการประเมินการสอน ของ นศ จากระบบทะเบียน) 

 คณะกรรมการ 3 ท่าน  
 ประเมินผลการสอนภายใน 20 วัน 
 ส่งผลประเมิน ให้มหาวิทยาลัย  
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แบบฟอร์ม การประเมิน 
เอกสารประกอบการสอน  
และเอกสารค าสอน 
 



แบบประเมินความสามารถในการสอน 



ระบุเห็นผลในกำรปรับปรุง  
เน้นเชิงบวก  





ระบุเห็นผลในกำรปรับปรุง  
เน้นเชิงบวก  

 
และ แนะน ำปรับปรุงให้ด ำเนินกำร

ในกำรจัดพมิพ์คร้ังถัดไป 



รูปแบบของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 



เอกสำรประกอบกำรสอน และเอกสำรค ำสอน  
หนา้ปก 

ค าน า 

สารบญั 

บญัชีภาพและแผนภูมิ 

บญัชีตาราง 

ลกัษณะรายวิชา 

การแบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หวัขอ้ 

จุดประสงคก์ารสอน  (จุดประสงคท์ัว่ไป  / จุดประสงคเ์ฉพาะ) 

การประเมินผลการเรียน 

ตารางก าหนดน ้าหนกัคะแนน  (พิจารณาจากจ  านวนคาบสอน) 

ก าหนดการสอน 

เน้ือหาตามบทเรยีน  

องคป์ระกอบในการจดัท าเอกสาร 



เน้ือหาตามบทเรียน   เอกสำรค ำสอน   
                             จดัท าเป็นเอกสารรูปเลม่ โดยการเรียบเรียงที่มีความละเอียดและ

สมบูรณม์ากกว่าเอกสารประกอบการสอน  

 

     เอกสำรประกอบกำรสอน 
     จดัท าเป็นเอกสารรูปเล่ม  โดยการเรียบเรียงเป็นเอกสารที่มีความละเอียด
และสมบูรณ ์ หรือสื่ออ่ืน  เช่น Power point เป็นตน้ ตอ้งมีความครบถว้นตามบทเรียนที่ก  าหนด 

และเป็นส่ือที่เหมาะสมในการถ่ายทอด      (ในแตล่ะสไลด ์ตอ้งมีหลกัการถ่ายทอดที่เหมาะสม) 

 
สิ่งท่ีตอ้งมีแตล่ะบท  แบบฝึกหดั      เอกสารอา้งอิง   

 

สิ่งที่ควรระวงั       การน ารูปภาพ  และขอ้มูล มาใชใ้นเอกสาร   

      ควรอา้งอิงใหถู้กตอ้ง        

           ภาพ  ถา้วาดใหม่ได ้ ควรวาดเพ่ือป้องกนัเร่ืองจริยธรรม 

          
  
          



จุดประสงคก์ารสอน  

จุดประสงคท์ัว่ไป  และจุดประสงคเ์ฉพาะ 



เอกสารที่ตอ้งสง่ในการประเมินผลการสอน  



• แบบ กพอ.03    จ ำนวน  5 ชุด   ( ขอ้ 1- ขอ้ 3. ภำระงำนย้อนหลงั 3 ปี ) 
• ขอ้ท่ี 4 ผลงำนทำงวชิำกำร        ยงัไมต่อ้งกรอก (กรณีประเมินกำรสอน อยำ่งเดียว) 

 

 
 

 
 
 

เอกสารที่ตอ้งส่งในการประเมินผลการสอน  



• แบบ กพอ.03    จ ำนวน  5 ชุด   ( ขอ้ 1- ขอ้ 3. ภำระงำนย้อนหลงั 3 ปี ) 

 

 
 

 
 
 

เอกสารที่ตอ้งส่งในการประเมินผลการสอน  



• แบบ กพอ.03    จ ำนวน  5 ชุด   ( ขอ้ 1- ขอ้ 3. ภำระงำนย้อนหลงั 3 ปี ) 

 

 
 

 
 
 

เอกสารที่ตอ้งส่งในการประเมินผลการสอน  



• แบบ กพอ.03    จ ำนวน  5 ชุด   ( ขอ้ 1- ขอ้ 3. ภำระงำนย้อนหลงั 3 ปี ) 

 

 
 

 
 
 

เอกสารที่ตอ้งส่งในการประเมินผลการสอน  





• แบบ กพอ.03    จ านวน  10 ชุด     (กรอกข้อมูลและพิมพ์ เฉพาะส่วนที่ 1  และส่วนที่ 2)  

     ส่วนที่ 1  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ     กรอกข้อมูล ข้อ 1-ข้อ 3. ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี ) 
                    ข้อที่ 4 ผลงานทางวิชาการ   ยังไม่ต้องกรอก  (กรณีประเมินการสอน อย่างเดียว)   
     ส่วนที่ 2  :   แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

• แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ     จ านวน 1 ชุด  

• เล่มเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารค าสอน     จ านวน 5 เล่ม   

      รายวิชาที่สอน ที่ยื่นประเมินการต้องมี 3 หน่วยกิต 

• แบบรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารค าสอน  จ านวน 1 ชุด  

• ส าเนาตารางสอน ย้อนหลัง 3 ปี        จ านวน 1 ชุด   

• แบบประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น    จ านวน 5 ชุด  

• ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน  จ านวน 5 ชุด   

• แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (ประเมินการสอน)  จ านวน 1 ชุด  

• แบบประเมินผลการสอนในรายวิชาที่ย่ืนขอประเมินของนักศึกษาย้อนหลัง  จ านวน 5 ชุด  

      ต้องมีรายวิชาที่ยื่นขอ  (ท้ายข้อมูลของผู้น าเสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน)              
 

 
 
 

เอกสารท่ีตอ้งสง่ในการประเมินผลการสอน มทร.พระนคร  

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์และ รองศาสตราจารย)์ แบบปกต ิ



 

 

 

 
 
 
 

แบบ กพอ.03 : ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 

แบบประเมินผลการสอน : โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น   
ต าแหน่งผู้ยื่นขอ  ผู้รับรอง / ผู้ประเมิน 

อาจารย์   หัวหน้าสาขา  

หัวหน้าสาขา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้ช่วยคณบด ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี  คณบดี 

คณบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 

รองอธิการบดี  อธิการบดี 

อธิการบดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ 



แบบฟอร์ม กำรเผยแพร่กำรสอน   



http://www.basd.mua.go.th/Page/Reader_Assessment_All.aspx 







Thank you for your attention 


