แบบเสนอการประกวดการเรียบเรียงตําราด้านวิ ศวกรรมศาสตร์
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียน คณบดี ผ่านรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ ผ่านหัวหน้าภาควิชา ……………………………………………..……….
ข้าพเจ้า ………………………………………………. ตําแหน่ง …………………………………..…………….
สังกัดภาควิชา ………………………………….…. มีความประสงค์จะขอส่งตําราเข้าประกวด มีรายละเอียดดังนี้
ตําราเรือ่ ง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………..……….
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………….………....
ใช้ประกอบการสอนรหัสวิชา ……………………………… ชือ่ วิชา …………………………………………….………..
ซึง่ เป็ นวิชาใน ο ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี ………….. ο ระดับปริญญาโท ο ระดับปริญญาเอก
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามรายละเอียดในโครงการการเรียบเรียงตําราทางด้าน
ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคณ
วิศวกรรมศาสตร์ทุกประการ โดย (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ)
ข้าพเจ้า
[ ] เป็นอาจารย์ประจํา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
[ ] เป็นอาจารย์ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
การทําการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์
[ ] ทําการสอนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
[ ] เคยทําการสอนในรายวิชาทีเ่ รียบเรียงตําราส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
ได้แก่ ……………………………..……………………
ตํารา หรือ สิง่ ตีพมิ พ์ หรือ เอกสารประกอบการสอน
[ ] เรียบเรียงขึน้ ใหม่หรือเผยแพร่มาใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันทีส่ ง่ เข้าประกวด)
[ ] ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมจากทีเ่ คยจัดพิมพ์ไว้แล้ว โดยมีเนื้อหาทีป่ รับปรุงคิดเป็ น ……………….. %
ข้าพเจ้าได้แนบตําราทีม่ คี วามสมบูรณ์และจัดรูปเล่มตามมาตรฐานจํานวน ๕ เล่ม มาพร้อมนี้ดว้ ยแล้วและข้าพเจ้าขอ
รับรองว่า
ο ได้รบั ความเห็นชอบในการเสนอตํารา หรือ สิง่ ตีพมิ พ์ หรือ เอกสารประกอบการสอนเข้าประกวดครัง้ นี้
จากผูร้ ว่ มเรียบเรียง (ถ้ามี) แล้ว ตามเอกสารแนบ
ο ข้าพเจ้าและผูร้ ว่ มเรียบเรียง (ถ้ามี) จะรับผิดชอบเกีย่ วกับลิขสิทธิของต้
์ นฉบับในทุกกรณี
ในกรณีทผ่ี ลงานของข้าพเจ้าได้รบั รางวัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้าพเจ้าจะดําเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของผูต้ รวจพิจารณาผลงานและข้าพเจ้าจะส่งตํารา หรือ สิง่ ตีพมิ พ์ หรือ เอกสารประกอบการสอนทีพ่ มิ พ์
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๕ เล่ม แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภายในวัน ๓๐ วันหลังการ
ประกาศผลการคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัล
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชือ่ ………………………………………
(….…………………………………..)
ผูเ้ สนอตําราเข้าประกวด
………/………../………

เรียน รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
เพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชือ่ ………………………………
(……………………………..) หัวหน้าภาควิชา
………/………../………
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แนวทางการจัดทําตํารา หรื อ สิ่งตีพมิ พ์ หรื อเอกสารประกอบการสอน
เนือ้ หา
๑. ควรมีความสมบูรณ์ด้านรูปแบบในการจัดทํารูปเล่ม เช่น ปก คํานํา สารบัญ บทนํา เนื ้อหา ตาราง
บทสรุป เอกสารอ้ างอิง ดัชนี เป็ นต้ น
๒. ควรมีความสมบูรณ์และความถูกต้ องของเนื ้อหา
๓. ควรลําดับเนื ้อหาให้ เข้ าใจได้ โดยง่าย และมีความต่อเนื่องกันทั ้งในบทเดียวกัน และเชื่อมโยงกันในแต่ละบท
๔. ควรใช้ ภาษาที่สอื่ ความเข้ าใจง่าย
๕. ควรมีความทันสมัย เข้ ากับสภาวการณ์ปัจจุบนั
๖. ก่อนขึ ้นเนื ้อหาในแต่ละบท ควรมีสว่ นกล่าวนําให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบถึงจุดประสงค์ และ ความสําคัญ ของเนื ้อหา
ในบทนันๆ
้ โดยย่อ
๗. ควรมีสว่ นสุดท้ ายของบท สรุปเนื ้อหาของบทนันๆ
้ และควรมีข้อความกล่าวเชื่อมโยงไปสูเ่ นื ้อหาของบทถัดไป
๘. ควรมีรูปประกอบ ตัวอย่าง แบบฝึ กหัด หรื อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริ มความเข้ าใจ
๙. ใช้ ภาษาให้ ถกู ต้ องตามหลักภาษา วรรคตอนและตัวสะกดตามศัพท์บญ
ั ญัติ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
๑๐. สําหรับตํารา หรือ สิง่ ตีพมิ พ์ หรือ เอกสารประกอบการสอนภาษาไทย ควรแปลคําทีน่ ํามาจากภาษาอื่นให้
มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ หากคําใดแปลไม่ได้ ให้ ใช้ ทบั ศัพท์ และควรใส่วงเล็บคําที่มาแปลกํากับไว้ ด้วย
ในการแปลครัง้ แรก
๑๑. แบ่งหัวข้ อใหญ่ หัวข้ อย่อยให้ ชดั เจน เป็ นระบบระเบียบเดียวกันตลอดทังเล่
้ ม
๑๒. หากมีการอ้ างอิง ควรระบุแหล่งที่มาตามหลักการอ้ างอิง
๑๓. การใช้ อกั ษรย่อ ควรระบุคําเต็มไว้ ด้วยในการแปลครัง้ แรก
๑๔. สามารถนําไปใช้ เป็ นตําราประกอบการสอนส่วนหนึง่ หรื อทังรายวิ
้
ชาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพประกอบ/ตาราง
๑. หากอ้ างอิงจากแหล่งอื่น ควรระบุแหล่งที่มาตามหลักการอ้ างอิง
๒. มีหมายเลขประจําบท และหมายเลขรูป/ตาราง พร้ อมคําบรรยาย เช่น รูปที่ ๒.๑ (หรื อ ๒-๑) วงจรข่ายชนิด
๒ ห่วง เป็ นต้ น
๓. ควรให้ รูปภาพ/ตาราง อยูใ่ กล้ เนื ้อหาที่อ้างอิง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้
๔. หากใส่คําอธิบายลงในภาพ/ตาราง ควรให้ ผ้ อู า่ นสามารถอ่านได้ อย่างชัดเจน
๕. ในกรณีที่ใช้ ภาพ/ตารางที่มีลขิ สิทธิ์ ให้ ระบุเจ้ าของลิขสิทธิ์ด้วย
๖. ภาพ/ตารางที่นํามาประกอบควรชัดเจน มีขนาดเหมาะสม
๗. หากเป็ นภาพสิง่ ตัวอย่าง (specimen) ที่ขยาย ควรบอกกําลังขยายและสีที่ใช้ ย้อม (ถ้ ามี)
๘. ภาพที่ต้องการให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจขนาดจริ งของสิง่ ที่แสดงในภาพ ควรแสดงมาตราส่วน หรื อเทียบขนาดกับสิง่
อื่นไว้ ด้วย
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โดยขอให้อาจารย์ ที่สนใจสมัครการประกวดการเรี ยบเรียงตําราทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถนําแบบฟอร์มแบบเสนอการประกวดการเรียบเรียงตําราด้านวิ ศวกรรมศาสตร์
คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านล่างนี้ มาใช้ในการสมัครได้
โดยขอให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิ ชาการ

