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แบบเสนอการประกวดต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
กองทุนเพ่ือการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

**************************************** 
ประวัติผู้เสนอต าราเข้าประกวด 
ชื่อ  นามสกุล  รหัสสมาชิก วสท. เลขที่   
ที่อยู่/ที่ท างาน (หน่วยงาน/บริษทั)    
เลขที่  ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต      จังหวัด  .รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ    โทรสาร    
Email:    
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน  
เลขที่  ซอย    ถนน    ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต      จังหวัด  .รหัสไปรษณีย์   
โทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ    โทรสาร    
Email:    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามคีุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดของประกาศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ 022/2561 
คุณสมบัติของต าราที่ส่งเข้าประกวด มีดังนี้  
ชื่อต าราทีส่่งเข้าประกวด    
สาขาวิศวกรรม .  
ประเภทของต ารา           (   ) ต าราพืน้ฐาน               (   ) ต าราวจิัย  

(     ) เป็นต าราที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ และจัดพิมพ์เปน็คร้ังแรกระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 
กรณีพิมพ์ปรับปรุงใหม่ (Edition ใหม่) ในปีดังกลา่วสามารถส่งเข้าประกวดได้ แต่การจัดพิมพซ์ ้า (Reprint)  
ในปีดังกลา่ว โดยที่การพิมพ์ครั งแรกมีการพิมพ์ก่อนระยะเวลาทีก่้าหนด ในกรณีนี จะไม่รับพิจารณา 

(     ) เป็นต าราที่ไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน 
หมายเหตุ : ต าราพื้นฐานควรมจี านวนตีพิมพไ์ม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม ส่วนต าราวิจัยไมน่้อยกวา่ 100 เล่ม 
 

ข้าพเจ้าได้แนบต าราที่มีความสมบูรณ์และจัดรูปเล่มได้มาตรฐาน จ านวน 6 เล่ม มาพร้อมนี้ และขอรับรองว่า 
 ได้รับความเห็นชอบในการเสนอต าราเข้าประกวดครั้งนี้จากผู้ร่วมเรียบเรียง (ถ้ามี) แล้ว 
 ข้าพเจ้าและผู้ร่วมเรียบเรียง (ถ้ามี) จะรบัผิดชอบเก่ียวกับลขิสิทธิ์ของต้นฉบบัในทุกกรณี 

ในกรณีที่ผลงานของข้าพเจ้าได้รบัรางวัลจากกองทุนฯ ขา้พเจ้าจะด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของผู้ตรวจ
พิจารณา และข้าพเจ้าจะส่งต าราที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน  15 เล่ม ให้ วสท. ภายใน 30 วัน หลังจากวนัประกาศรายชือ่ 
ผู้ได้รับรางวัล  

 

ลงชื่อ     

(  ) 

ผู้เสนอต ารา 
.................../......................./...................... 

 
 

 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
ติดต่อประสานงาน : นางสาวอัจราภรณ์ รอดเกลี้ยง โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 516 E-mail: ach_eit@eit.or.th 
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สรุปพอสังเขปถึง จุดเด่น ของต าราที่ส่งเข้าประกวด เพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์                     
ในหัวข้อต่อไปนี้ 

 
1. เนื้อหาของต ารา 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. การประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
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สรุปพอสังเขปถึง จุดเด่น ของต าราที่ส่งเข้าประกวด เพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์                     
ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

3. ความเด่นที่แตกต่างจากต าราทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4. ความครบถ้วนของผลงานวิจัยท่ีน ามาเขียนเป็นต ารา (กรณีต าราวิจัย) 
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สรุปพอสังเขปถึง จุดเด่น ของต าราที่ส่งเข้าประกวด เพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์                     
ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

5. คุณวุฒิการศึกษา  และสาขาการศึกษา 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

เกณฑ์การพิจารณาต าราดีเดน่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
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รายละเอียด 

1.  รูปแบบ 
- สารบัญ (Table of Contents) 
- ค าน า (ควรระบุหลักสูตรวิชาด้วย) 
- บทน า (Introduction) 
- บทสรุป (Conclusion)  
- การแบ่งบท (Chapter) 
- การอ้างอิง (Reference) 
- อภิธานศัพท์ (Glossary)  
- ดัชนี (Index) 
- การจัดรูปเล่มได้มาตรฐาน 

2.  เนื้อหา 
- Originality  
- ผ่านการกรองจากงานวิจัย 
 (Citation, Publications with Impact Factor) 
- ความสมบูรณ์ทางวิชาการ 
- ความถูกต้องทางวิชาการ 

3.  การประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 

4.  ความเด่นที่แตกต่างจากต าราทั่วไป 

5.  ความครบถ้วนของผลวิจัยท่ีน ามาเขียนเป็นต ารา 

6.  สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ (Readability)  
- ภาษาถูกต้อง ค าศัพท์ถูกต้องตามมาตรฐาน 
- ภาพประกอบชัดเจน มีที่มาของข้อมูลในภาพประกอบ 
- มีตัวอย่างอธิบายในแต่ละกรณี (Case) 

 
 
 



 

เกณฑ์การพิจารณาต าราดีเดน่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
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หมายเหตุ :  

1. ต ารา หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนระดับอุดมศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์         
ซึ่งไม่ใช่เอกสารดังต่อไปนี้  

1.1 Chronicle  
1.2 Code  
1.3 Fiction   
1.4 Guide  
1.5 History 
1.6 Instruction  
1.7 Manual 
1.8 Record  
1.9 Report 
1.10 Standard  
1.11 Translation  

 
-------------- 

 



 

รางวัลการประกวดต าราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

********************** 
๑. การออกแบบสะพาน  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๒. วิธีการจัดล าดับและการจัดตารางการผลิต  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีเดช  วุฒิพรพันธ์  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 
 

๓. วิศวกรรมกระบวนการหมัก  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  ศิริศันสนียกุล  
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๔. หลักการพื้นฐานของการกัดกร่อน   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร  
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

  



๕. การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์  อัสวะวิสิทธิ์ชัย  
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

๖. การหาค่าเหมาะสมที่สุดในระบบไฟฟ้าก าลัง   
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ์  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ต าราดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
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