
โครงการขอรับเงินสมนาคุณเพ่ือสนับสนุนการผลิตต าราเรียน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประจ าปีงบประมาณ ปี 2566 
------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
ชื่อต ำรำเรียน  (ภำษำไทย) ................................................................................................................... .............................. 

                   (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................................................................  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลในการขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตต ารา 

 

1.1    ข้ำพเจ้ำ นำย/ นำง/นำงสำว.……………………..…..........…………..….นำมสกุล……..............................……..……..............… 

 ต ำแหน่งวิชำกำร ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        สังกัด ภำควิชำ/สำขำ……………………............................……………………….คณะ………………………………………....…………. 

     โทรศัพท…์………….............................................……..โทรสำร.…………..……………….............................……………….…… 

        โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail address……….….......................…………………………...... 

 

 

1.2. วุฒิกำรศึกษำ (ระบุสำขำวิชำ) สถำบันกำรศึกษำ และ ประเทศ  

 ปริญญำตรี ................................................................................................................... ................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. ปกีำรศึกษำท่ีจบ .................. 

 ปริญญำโท .................................................................................................................... .................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. ปกีำรศึกษำท่ีจบ ................. 

 ปริญญำเอก.................................................................................................................... ................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. ปกีำรศึกษำท่ีจบ ................. 

1.3    ขอรับรองว่ำต ำรำที่ขอทุนนี้เป็นต ำรำที่แต่งขึ้นใหม่โดยผู้เสนอโครงกำรขอรับเงินสมนำคุณนี้  และไม่ใช่ต ำรำที ่

              แปลมำจำกต้นฉบับใดฉบับหนึ่ง 
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1.4 กำรเขียนต ำรำครั้งนี้ เพ่ือ 

  1.4.1 ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำ   ชื่อวิชำ .….………...........…………………………… รหัสวิชำ ….........…....…. 

   หลักสูตร ……………………………………………………………………………………..........................................…………… 

   ระดับกำรศึกษำ       ปริญญำตรี            ปริญญำโท         ปริญญำเอก 

   สถำนภำพของวิชำ    วิชำศึกษำทั่วไป 

                             วชิำเฉพำะ (วิชำแกน)  วิชำเฉพำะ (วิชำชีพ-บังคับ)  วิชำเฉพำะ (วิชำชีพ-เลือก)                 

         วิชำเลือกเสรี    วิชำลักษณะอ่ืน ๆ โปรดระบุ ………….....…………………………………… 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ (ภำษำไทย) ..................................................................................................................... ........ 

............................................................................................................................................................................... ..... 

  ค ำอธิบำยรำยวิชำ (ภำษำอังกฤษ) (ถ้ำมี) ..................................................................................... ......................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

  ส ำหรับนักศึกษำปีที่ .....................  สำขำวิชำ ...................................................... คณะ .....................................  

  จ ำนวนนักศึกษำท่ีจะใช้ต ำรำต่อปี โดยประมำณ จ ำนวน ................................... คน 

  ภำระกำรสอนตำมข้อ  1.4.1    สอนคนเดียว 

          สอนร่วมกับคนอ่ืนโดยสอนประมำณร้อยละ…………ของเนื้อหำวิชำดังกล่ำว 

           อ่ืน ๆ  โปรดระบ…ุ…………………………………………………........................…… 

           กรณีสอนร่วมกับคนอ่ืนโปรดระบุชื่อผู้สอนร่วม 

              1 ………………………………………………………….…………………….....................  

              2 ………………………………………………………………………………………….......... 

  ภำคกำรศึกษำท่ีสอนวิชำดังกล่ำวโดยปกติ       ภำค 1            ภำค 2           ภำคฤดูร้อน    

    รวมประสบกำรณ์สอนวิชำนี้ เป็นทั้งหมด  …….…… ภำคกำรศึกษำ  เริ่มตั้งแต่ ................................................. 

  สอนครั้งสุดท้ำยเมื่อภำค………..ปีกำรศึกษำ….......... 

 เนื้อหำของต ำรำ  กำรเขียนต ำรำตำมโครงกำรนี้  มีเนื้อหำประมำณร้อยละ…………...ของเนื้อหำวิชำดังกล่ำว 

   1.4.2 ต ำรำนี้เป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลส ำหรับผู้สนใจทั่วไปได้ 
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1.5 ต ำรำเรียนทื่ยื่นเสนอส ำหรับโครงกำรนี้ มีผู้ร่วมเขียนต ำรำหรือไม่        ไมมี่     มี (โปรดระบุ) 

 1.5.1 .................................................................................. หัวหน้ำโครงกำร   มีส่วนกำรเขียน (ร้อยละ) ......................... 

 1.5.2 ..................................................................................  ผู้ร่วม  มีส่วนกำรเขียน (ร้อยละ) .......................... 

 1.5.3 ..................................................................................  ผู้ร่วม   มีส่วนกำรเขียน (ร้อยละ) .......................... 

 

1.6. ประวัติกำรเขียนต ำรำ/หนังสือทำงวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร     ไม่มี            มี (โปรดระบุ) 

1.6.1 ต ำรำ/หนังสือทำงวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร    ที่เคยเขียน   

 ชื่อต ำรำ/หนังสือทำงวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร    ................................................................................. ...................... 

ส ำนักพิมพ์ ............................................................................................. ปีพิมพ์ ............................................................. 

 ผู้แต่งหลัก                    ผู้แต่งร่วม                 ผู้แปล 

แหล่งทุน ..................................................................................................... ปีที่อนุมัติ..................................................... 

 ชื่อต ำรำ/หนังสือทำงวิชำกำร/บทควำมวิชำกำร    ................................................................................. ...................... 

ส ำนักพิมพ์ ............................................................................................. ปีพิมพ์ .............................................................. 

 ผู้แต่งหลัก                    ผู้แต่งร่วม                 ผู้แปล 

แหล่งทุน ..................................................................................................... ปีที่อนุมัติ...................................................... 

 

1.7  ผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรมีผลงำนวิชำกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกำรเขียนต ำรำในครั้งนี้   ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

       1.7.1 ……………………………………………………………………………………………………………..............................................…………… 

       1.7.2 ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 

       1.7.3 ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 

 

1.8  ผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรมีผลงำนวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกำรเขียนต ำรำในครั้งนี้  ไม่มี   มี (โปรดระบุ)  

       1.8.1 ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 

       1.8.2 ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 

       1.8.3 ………………………………………………………………………………………………………………………..............................................… 
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1.9  ปัจจุบันมีผู้เขียนต ำรำในเรื่อง/เนื้อหำเดียวกันกับที่ท่ำนเสนอทั้งหมด หรือบำงส่วน  ไม่มี   มี (โปรดระบุ) 

       1.9.1 ชื่อต ำรำ……………………….........................................…………………………………………………………………………….………….. 

               ผู้เขียนต ำรำ……………………………………………............................…หน่วยงำน…………..................……………………….…... 

               ควำมแตกต่ำงกับต ำรำที่เสนอส ำหรับโครงกำรนี้...………………………………………………………...............................…… 

       1.9.2 ชื่อต ำรำ……………………………………………………………………………….........................................……………………………….. 

               ผู้เขียนต ำรำ………………………………….............................……………หน่วยงำน…………………........……………………….… 

               ควำมแตกต่ำงกับต ำรำที่เสนอส ำหรับโครงกำรนี้……………………………………………...............................………..……… 

ส่วนที่ 2  การจัดท าข้อเสนอโครงการขอรับเงินสัมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตต ารา  (จัดท าเป็นเอกสารแนบ) 

         ขอให้ผู้ขอรับเงินสมนำคุณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตต ำรำ เขียนข้อเสนอโครงกำรให้ครอบคลุมเนื้อหำ ตำมหัวข้อต่อไปนี้   
1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของเรื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ของกำรเขียนต ำรำ 
3.  เค้ำโครงต ำรำ  (ระบุชื่อและเค้ำโครงของแต่ละบทโดยละเอียด) 
4.  เอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้เป็นหลักในกำรเขียนต ำรำ 
5.  แผนปฏิบัติงำน  (โปรดระบุกิจกรรม / ลักษณะของงำนและระยะเวลำที่ท ำงำนรวมไม่เกิน 1 ปี) 
6.  ค ำอธิบำยรำยวิชำ และเค้ำโครงกำรบรรยำย 
 
ผู้ขอรับเงินสมนาคุณเพื่อสนับสนุนการผลิตต าราขอรับรองว่า 

 1.  โครงกำรที่เสนอมิได้เป็นโครงกำรหรือส่วนหนึ่งของโครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนอ่ืน 
2.  กรณีท่ีคณะกรรมกำรวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพิจำรณำผลงำนต ำรำของ 
     ผู้ขอรับเงินสมนำคุณแล้วมีมติว่ำคุณภำพยังไม่อยู่ในเกณฑ์เหมำะสมและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง/แก้ไข ผู้ขอรับ 
     เงินสมนำคุณยินดีที่จะแก้ไขผลงำนต ำรำให้เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว  
4. ผู้ขอรับเงินสมนำคุณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตต ำรำเรียนคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์รับทรำบ  ประกำศมหำวิทยำลัย 
    เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ     เรื่อง     หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสมนำคุณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตต ำรำ 
    ประกำศ  ณ  วันที่  22  กันยำยน  พ.ศ. 2557   และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมระหว่ำงด ำเนินโครงกำร  และประกำศ 
    คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์  เรื่อง   เปิดรับข้อเสนอโครงกำรขอรับเงินสมนำคุณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตต ำรำเรียน    
    ประจ ำปีงบประมำณ 2566  ประกำศ ณ วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2565  และพร้อมปฏิบัติตำมประกำศดังกล่ำว 
    ทุกประกำร 
 
   หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
   ผู้ได้รับเงินสมนาคุณยินดีและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ผู้ขอรับเงินสมนำคุณได้อ่ำนและขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

     

    ลงนำม…………………………………..………………………………….. 

       (………………………………………………………………………) 

      ผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรขอรับเงินสมนำคุณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตต ำรำ 

       วันที่…………...เดือน…………………..………..พ.ศ……………… 

 

    ลงนำม…………………………………..………………………………….. 

       (………………………………………………………………………) 

                                   ผู้ร่วมแต่งต ำรำเรียน 

 

    ลงนำม…………………………………..………………………………….. 

       (………………………………………………………………………) 

                                   ผู้ร่วมแต่งต ำรำเรียน 
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หนังสือรับรองของหัวหนา้ภาควิชา............................................................................... 

 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

 ข้ำพเจ้ำ…………………….....................………………..………….. ต ำแหน่ง .................................................................................  

หัวหน้ำภำควิชำ……………………………………………………………………..………    คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  ขอเรียนแจ้งให้คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ทรำบ ดังนี้ 

1. โครงกำรขอทุนสนับสนุนกำรเขียนต ำรำ  เรื่อง……………………..……………………….............................……….……………… 

ของ …………………………………………………..……………………………………………………………(ผู้ยื่นข้อเสนอโครงกำรขอรับเงินสมนำคุณ) 

สังกัดภำควิชำ / สำขำวิชำ …………………...............……………………….………คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์  เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ 

ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ ภำควิชำ / สำขำวิชำ  ดังนี้ 

       1.1 …………………………………………………………………………………………………………............................................……….. 

       1.2 …………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

       1.3 …………………………………………………………………………………………………………………............................................. 

2. ภำควิชำ/ สำขำวิชำ ……………….……….....................................พิจำรณำแล้วเห็นสมควรจัดล ำดับโครงกำรข้ำงต้นนี้ 

ให้อยู่ในล ำดับที่ …………….. ของโครงกำรที่หน่วยงำนเสนอมำท้ังหมด (โดยจัดท ำบันทึก/ เอกสำรแจ้งชื่อโครงกำร 

เรียงตำมกำรจัดล ำดับแนบมำด้วย) 

3. ขอรับรองว่ำผลงำนวิชำกำรท่ีเสนอขอรับทุนสนับสนุนเป็นต ำรำ  และสำมำรถใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้ 

  

    ลงนำม …………………………………..…………………………………. 

         (………………………………………………………………………) 

                   หัวหน้ำภำควชิำ......................................................... ............ 

       วันที่………...เดือน…………………..………..พ.ศ…………….. 

 


