


วัตถุประสงค
• เพื่อเปนการยกยอง และเชิดชูเกียรตินายชางที่มีผลงานใชงานไดจริง เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป 

 โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง

• มอบรางวัลบุคคล หรือกลุมบุคคล ผูทำคุณประโยชนตอวงการวิศวกรรมไทย

• มีผลงานทางดานวิศวกรรม ที่เปนประโยชนกับสวนรวมและประเทศชาติ

รางวัล นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Altruism Engineer Award 2020) จะไดรับรางวัลเกียรติยศ 

พรอมเกียรติบัตร

รางวัล นายชางผูปดทองหลังพระ  พ.ศ. ๒๕๖๓
The Altruism Engineer Award 2020

ชื่อรางวัล

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์รับรางวัล

ผูมีสิทธิรับรางวัล นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Altruism Engineer Award 2020) จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

• มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคลองกับจรรยาบรรณของ วสท. 

• มีสัญชาติไทย

• ไมจำกัดเพศ

• ไมจำกัดอายุ

• ไมจำกัดวุฒิการศึกษา

• ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ มีผลงานทางดานวิศวกรรมที่สมควรแกการเชิดชู และตองเปนผูที่ยังมีชีวิตอยู 

 ณ วันที่ไดรับการเสนอชื่อ

วิธีการสรรหา

• คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเชิญชวน และทำหนาที่กลั่นกรอง คัดเลือก จากขอมูลที่ไดรับตามแบบเสนอชื่อ โดยจะ 

 ประเมินผลจากการใหคะแนนตามแบบการใหคะแนน

• จะสงหนังสือตอบรับแกบุคคลหรือหัวหนากลุมผูที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อยืนยันการเสนอชื่อเขารับการพิจารณารางวัล

• คณะอนุกรรมการมีสิทธิ์ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาได



วิธีการเสนอชื่อ
1)  เสนอโดยบุคคล

2)  เสนอโดยหนวยงาน หรือองคกร 

3)  เสนอตนเอง 

เกณฑการพิจารณารางวัล

มีผลงานโดดเดนในงานวิศวกรรมดานตางๆ เปนที่ประจักษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังตอไปนี้

• นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

• ผลกระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม

• การประหยัดพลังงาน 

• การใชทรัพยากรอยางคุมคา

• เปนผลงานที่เปนประโยชนตอประเทศไทย และคนทั้งมวลสามารถเขาถึงได

• ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือระดับสากล

• เปนผลงานที่มีคุณคา สามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติได

วิธีการและกำหนดเวลาในการเสนอชื่อ

 ผูเสนอชื่อจะตองกรอกรายละเอียดตามแบบเสนอชื่อรับรางวัลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการพิจารณา และรวบรวมเอกสารประกอบ

ทั้งหมดพรอมไฟล PDF ฯลฯ นำสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิก (Email Address : altruismengineer@eit.or.th) หรือทางไปรษณียที่

รางวัล นายชางผูปดทองหลังพระ  พ.ศ. ๒๕๖๓
The Altruism Engineer Award 2020

 

 คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายเวลารับสมัครเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
 

กำหนดเวลาสงแบบเสนอชื่อ ภายในวันศุกร ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรณีสงทางไปรษณีย ถือวันที่ประทับตราของไปรษณียเปนสำคัญ

คณะอนุกรรมการ โครงการมอบรางวัล 

นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Altruism Engineer Award 2020)

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

การตัดสิน

 1) คณะอนุกรรมการฯ จะเปนผูพิจารณาตัดสินผูที่เหมาะสมรับรางวัลขั้นสุดทาย ทั้งนี้ใหถือเปนที่สิ้นสุด

 2) นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จะเปนผูลงนามประกาศผลผูไดรับรางวัล 

  นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Altruism Engineer Award 2020)

 



แบบเสนอช่ือรับรางวัล

สวนที่ 1  ประวัติสวนตัวของผูไดรับการเสนอช�่อ

1.1 บุคคลหร�อหัวหนากลุมบุคคลผูไดรับการเสนอช�่อ ***�

 ช�่อ………………………………………………………………………………………..นามสกุล……………………………………………………………………………….อายุ……………………ป

1.2 ประวัติการศึกษา

 

• ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อนุปร�ญญา………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ปที่เขารับการศึกษา…………………………………………………………ปที่สำเร็จการศึกษา………………………………………………………………………………………………

• ระดับปร�ญญา…………………………………………………………………สาขาว�ชา ……………………………………………………………………………………………………………..

 สถาบัน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ปที่เขารับการศึกษา………………………………………………………….ปที่สำเร็จการศึกษา……………………………………………………………………………………………..

1.3  ที่อยูที่ติดตอได

เลขที่………………..หมูที่…………..ช�่อหมูบาน……………………………………………………………………………..ซอย…………………………………………………………………….

ถนน…………………………….แขวง/ตำบล…………………………………………….เขต/อำเภอ…………………………………….จังหวัด……………………………………………

รหัสไปรษณีย………………………………อีเมล…………..…………………………………..……………………โทรศัพท………………………………..โทรสาร………………………..

1.4  สถานที่ทำงานลาสุด

ตำแหนงหนาที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สถานที่………………..หมูที่…………..ช�่อหมูบาน……………………………………………………………………………..ซอย…………………………………………………………………

ถนน…………………………….แขวง/ตำบล…………………………………………….เขต/อำเภอ…………………………………….จังหวัด……………………………………………

รหัสไปรษณีย………………………………อีเมล…………..…………………………………..……………………โทรศัพท………………………………..โทรสาร………………………..

แบบเสนอชื่อรับรางวัล

 รายละเอียดของบุคคลหรือหัวหนากลุมบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ ดังนี้

หมายเหตุ  ***�ตองกรอกขอมูล



สวนที่ 3  ผลงานที่เสนอพิจารณา (สามารถจัดทำเอกสารประกอบได) ***

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

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

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

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

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

สวนที่ 2  ความดีหร�อคุณธรรม ***
 การอุทิศตนเพ่ือสังคม ประเทศชาติ และองคกรอ่ืน ๆ ที่ทำประโยชนตอสาธารณะ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  ***�ตองกรอกขอมูล

คุณสมบัติของผูเสนอช�่อ

สวนที่ 4  เกี่ยวกับผูเสนอช�่อ ***

ช�่อ………………………………………………………………………………นามสกุล……………………………………………………………………………………..อายุ……………………ป

ตำแหนงหนาที่ ……………………………………………………………………………………… สถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………..

ที่อยูเลขที่………………..หมูที่…………..ช�่อหมูบาน………………………………………………………..ซอย……………………………………ถนน…………………………………..

แขวง/ตำบล………………………………………….เขต/อำเภอ………………………………….จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย………………………….

อีเมล…………..…………………………………………………โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………….โทรสาร…………………………………..

                      เกี่ยวของกับบุคคลหร�อหัวหนากลุมบุคคลผูรับการเสนอ ช�่อ ……………………………….…………..………..………………………………

                    (ลงนาม) ……………………………………………………….. ผูเสนอช�่อ



คุณสมบัติของผูรับรอง

• เปนผูบรรลุนิติภาวะ อายุไมต่ำกวา 20 ปบร�บูรณ

• มีความเกี่ยวของกับผูไดรับการเสนอช�่อ

• สามารถติดตอได

สวนที่ 4  เกี่ยวกับผูรับรอง ***

ช�่อ………………………………………………………………………………นามสกุล……………………………………………………………………………………อายุ……………………ป

ตำแหนงหนาที่ ……………………………………………………………………………………… สถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………

ที่อยูเลขที่………………..หมูที่…………..ช�่อหมูบาน………………………………………………………..ซอย……………………………………ถนน…………………………………

แขวง/ตำบล………………………………………….เขต/อำเภอ………………………………….จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย………………………..

อีเมล…………..…………………………………………………โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………….โทรสาร…………………………………

                     เกี่ยวของกับบุคคลหร�อหัวหนากลุมบุคคลผูรับการเสนอ ช�่อ ……………………………….…………..………..………………………………

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

ช�่อ………………………………………………………………………………นามสกุล……………………………………………………………………………………อายุ……………………ป

ตำแหนงหนาที่ ……………………………………………………………………………………… สถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………

ที่อยูเลขที่………………..หมูที่…………..ช�่อหมูบาน………………………………………………………..ซอย……………………………………ถนน…………………………………

แขวง/ตำบล………………………………………….เขต/อำเภอ………………………………….จังหวัด…………………………………..รหัสไปรษณีย………………………..

อีเมล…………..…………………………………………………โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก……………………………………….โทรสาร…………………………………

                     เกี่ยวของกับบุคคลหร�อหัวหนากลุมบุคคลผูรับการเสนอ ช�่อ ……………………………….…………..………..………………………………

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

สวนที่ 6  ลงช�่อผูเสนอช�่อ ***

สวนที่ 5  ชองทางการรับขาวสาร ขอมูล

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ขาพเจาเสนอเปนความจร�ง และถูกตองทุกประการ โดยมีช�่อผูรับรอง

(ลงนาม) …………………………………………………………… 

(…………………………………………………………………………)

                    ผูเสนอช�่อ

     วันที่ ……………………………………………………

 (ลงนาม) ………………………….…………………………………… 

   (…………………………………………………………………………)

บุคคลหร�อหัวหนากลุมบุคคลผูไดรับการเสนอช�่อ

          วันที่ ……………………………………………………

ไดรับขาวสารขอมูลรางวัล นายชางผูปดทองหลังพระ พ.ศ. ๒๕๖๓ (The Altruism Engineer Award 2020) จากชองทางใด

 1. เว็ปไซต 

 2. facebook

 3. แผนพับ  

 4. วารสาร

 5. อื่นๆ………………………………………………………………………………………

• คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเชิญชวน และทำหนาที่กลั่นกรอง คัดเลือก จากขอมูลที่ไดรับตามแบบเสนอชื่อ โดยจะ 

 ประเมินผลจากการใหคะแนนตามแบบการใหคะแนน

• จะสงหนังสือตอบรับแกบุคคลหรือหัวหนากลุมผูที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อยืนยันการเสนอชื่อเขารับการพิจารณารางวัล

• คณะอนุกรรมการมีสิทธิ์ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาได

หมายเหตุ  ***�ตองกรอกขอมูล


