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แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำจัดพมิพ์หนังสือของส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

กำรพิจำรณำหนังสือ/ต ำรำวิชำกำรที่จัดพิมพ์โดย ส ำนักพิมพม์หำวิทยำลัยเชียงใหม่ในกำรจัดส่ง

เอกสำร 

 

1. ผู้แต่ง 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้แก่ นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลั ย เ ชีย ง ใหม่  เปิดรับต้นฉบับหนั งสือทั้ ง จำกบุคล ำกรในและนอก

มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่รวมถึงผู้เขียนตำ่งชำติ 

 

2. ประเภทของส่ิงพิมพ์ท่ีรับ 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือในหลำกหลำยสำขำวิชำ เช่น 

วิทยำศำสตร์กำยภำพ (Physical Sciences) วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Biological Sciences) วิทยำศำสตร์

เทคโนโลยี (Science and Technology) วิทยำศำสตร์สุขภำพ (Health Sciences) สังคมศำสตร์ (Social 

Sciences) มนุษยศำสตร์ (Humanities) รวมถึงหนังสืออื่น ๆ โดยแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ งำนเรียบ

เรียง (Writing) และงำนแปล (Translation) ทั้งนี้งำนแปลต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร

จำกเจำ้ของลขิสิทธิ์  

สำมำรถแบ่งประเภทของหนังสือได้เป็นกลุ่มต่ำง ๆ เชน่ ต ำรำพืน้ฐำน (Basic textbook) ต ำรำใช้

ประจ ำวิชำ (Textbook) ต ำรำประกอบกำรศึกษำเชิงลึก (Specialized textbook) หนังสืออ่ำนประกอบ 

(External reading) หนังสืออำ้งองิ (Reference book) หนังสือควำมรูท้ั่วไป (General knowledge) บทอ่ำน 

(Reading) แบบฝกึ (Work book) กรณีศกึษำ (Case studies) รวมบทควำม (Collection of articles) หนังสือ

คู่มือ (Handbook) ทั้งนี้อำจเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำทุกระดับช้ัน 

หรอืเป็นหนังสืออำ่นทั่วไปก็ได้ 

 

3. หลักเกณฑ์ในกำรพจิำรณำ 

ในกำรพิจำรณำพิมพ์หนังสือแตล่ะเล่ม ส ำนักพิมพม์หำวิทยำลัยเชียงใหม่จะพิจำรณำจำกหลำย

ปัจจัยประกอบกัน ขึน้กับลักณณะของหนังสือ วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง รวมทั้งควำมส ำคัญทำงด้ำน

วิชำกำร และควำมตอ้งกำรของตลำด  

3.1 หนังสือหรอืต ำรำที่จะใช้ขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
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 หนังสือหรอืต ำรำต้องผ่ำนกำรประเมินคุณภำพจำกบรรณำธิกำร และผำ่นกำรประเมินคุณภำพ

ทำงวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำของหนังสอืหรอืต ำรำเล่มนั้น อย่ำงนอ้ย 2 คน โดยผูท้รงคุณวุฒิ

ต้องมีต ำแหน่งวิชำกำรสูงกว่ำ และต่ำงสถำบัน กับผูแ้ต่ง  

3.2 หนังสืออ่ำนทั่วไป 

หนังสือต้องผ่ำนกำรประเมินคุณภำพจำกบรรณำธิกำร และหำกบรรณำธิกำรเห็นสมควรให้

หนังสือตอ้งมกีำรประเมินคุณภำพทำงวิชำกำร ก็จะต้องผ่ำนกำรประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิในสำขำของ

หนังสือเล่มนั้นอย่ำงนอ้ย 1 คน 

 

4. กำรจำ่ยค่ำลขิสทิธิ ์

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหมจ่ะมอบค่ำลิขสิทธิ์จำกกำรขำยหนังสอืให้ผูเ้ขียนร้อยละ 20 

จำกยอดจ ำหน่ำยจริงโดยก ำหนดจ่ำยค่ำลิขสิทธิ์ปีละ 2 ครัง้คอืเดือนมกรำคม และเดือนกรกฎำคมของ

ทุกป ี

 

5. แนวทำงในกำรจัดพมิพ์ 

 

5.1 หนังสือ/ต ำรำวิชำกำร 

   

เป็นหนังสือวชิำกำรที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนหรอืใช้ส ำหรับกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

เอกสำรที่ต้องจัดส่ง 

1. แบบเสนอขอจัดพิมพ์   

2. ต้นฉบับที่สมบูรณ์ จ ำนวน 4 ชุด 

 

 

ขั้นตอน 

1 บรรณำธิกำรบริหำรตรวจควำมเรยีบร้อยของต้นฉบับครบถ้วน จะด ำเนินกำรตดิต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

จ ำนวน 2 ท่ำนในกำรพิจำรณำ (ใหเ้วลำผูท้รงคุณวุฒิอ่ำน 2 เดือน) ร่วมกับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ของหนังสือโดยบรรณำธิกำรหนังสือ (ให้เวลำบรรณำธิกำรอ่ำน 2 เดือน)  

2 เจ้ำหน้ำที่วเิครำะหข์้อมูลควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำดในกำรจัดพิมพ์ (กรณีที่ตอ้งกำรให้จัดพิมพ์เป็น 

hard copy ร่วมดว้ย)  
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3 เมื่อได้รับผลกำรพิจำรณำจำกผูท้ำงคุณวุฒิ บรรณำธิกำรหนังสือจะรวบรวมและพิจำรณำผลว่ำจะ

จัดพิมพห์รอืไม่ (ใช้เวลำไม่เกิน 7 วัน) 

4 ส่งผลกำรพิจำรณำคืนผูแ้ต่ง กรณีจัดพิมพ์ให้ผู้แตง่แก้ไขและสง่กลับส ำนักพิมพ์ฯโดยเร็ว โดยมี

เอกสำรประกอบกำรส่งดังนี้ 

1. จดหมำยชี้แจงกำรแก้ไขโดยละเอียด  

2. ต้นฉบับที่เป็น hard copy ผ่ำนกำรแก้ไขแล้ว 1 ชุด  

3. ไฟล์ต้นฉบับที่อยู่ในรูป MS word  และไฟล์อื่น ๆ ทั้งหมด ให้สง่ใน Handy drive 

5. บรรณำธิกำรหนังสอืตรวจสอบกำรแก้ไข (ใช้เวลำไม่เกิน14 วัน) กรณีไม่ผำ่นจะส่งกลับให้ผู้แต่งแก้ไข

อีกรอบ)  

6. ฝ่ำย Artwork จัดท ำตน้ฉบับให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

7 ฝ่ำยพิสูจน์อักษรตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

8 ส่งต้นฉบับให้ผู้แตง่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

9. ฝ่ำย Artwork แก้ไขต้นฉบับให้เสร็จภำยใน 2 อำทิตย์ 

10 ส่งต้นฉบับให้ผู้แต่งตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งพร้อมลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง 

11 ส ำนักพิมพส์่งสัญญำกำรจัดพิมพ์ผลงำนกับส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ใหผู้เ้ขียนลงนำม 

12 ด ำเนนิกำรจัดพิมพ ์และ/หรอื Upload ผำ่น Application ของร้ำนคู่ค้ำ 

 

 

5.2 หนังสือทั่วไป 

เป็นหนังสือที่ใชอ้่ำนทั่วไป ไม่ได้ใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำใด เป็นหนังสอืให้

ควำมรูท้ั่วไป  

 

เอกสำรที่ต้องจัดส่ง 

1. แบบเสนอขอจัดพิมพ์   

2. ต้นฉบับที่สมบูรณ์ จ ำนวน 2 ชุด 

 

ขั้นตอน 

1 บรรณำธิกำรบริหำรตรวจควำมเรยีบร้อยของต้นฉบับเรียบร้อยครบถ้วน และพิจำรณำว่ำหนังสือมี

ควำมจ ำเป็นต้องผำ่นผูท้รงคุณวุฒิหรอืไม่ หำกจ ำเป็นต้องผ่ำนจะด ำเนินกำรตดิต่อผูท้รงคุณวุฒิจ ำนวน

อย่ำงนอ้ย 1 ท่ำนในกำรพิจำรณำ (ใหเ้วลำผูท้รงคุณวุฒิอำ่น 1 เดือน) ร่วมกับกำรตรวจประเมิน

คุณภำพของหนังสอืโดยบรรณำธิกำรหนังสือ (ให้เวลำบรรณำธิกำรอ่ำน 1 เดือน)    

2 เจ้ำหน้ำที่วเิครำะหข์้อมูลควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำดในกำรจัดพิมพ์  



ส ำนักพมิพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ : 239 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200  โทรศัพท์ 053-943603 

 

 

4 

3 เมื่อได้รับผลกำรพิจำรณำจำกผูท้ำงคุณวุฒิ บรรณำธิกำรหนังสือจะรวบรวมและพิจำรณำผลว่ำจะ

จัดพิมพห์รอืไม่ (ใช้เวลำไม่เกิน 7 วัน) 

4 ส่งผลกำรพิจำรณำคืนผูแ้ต่ง กรณีจัดพิมพ์ให้ผู้แตง่แก้ไขและสง่กลับส ำนักพิมพโ์ดยเร็ว โดยมีเอกสำร

ประกอบกำรส่งดังนี้ 

1. จดหมำยชี้แจงกำรแก้ไขโดยละเอียด  

2. ต้นฉบับที่เป็น hard copy ผ่ำนกำรแก้ไขแล้ว 1 ชุด  

3. ไฟล์ตน้ฉบับที่อยู่ในรูป MS word  และไฟล์อื่น ๆ ทั้งหมด ให้สง่ใน Handy drive 

5. บรรณำธิกำรหนังสอืตรวจสอบกำรแก้ไข (ใช้เวลำไม่เกิน14 วัน) กรณีไม่ผำ่นจะส่งกลับให้ผู้แต่งแก้ไข

อีกรอบ  

6. ฝ่ำย Artwork จัดท ำตน้ฉบับให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

7 ฝ่ำยพิสูจน์อักษรตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

8 ส่งต้นฉบับให้ผู้แตง่ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

9. ฝ่ำย Artwork แก้ไขต้นฉบับให้เสร็จภำยใน 2 อำทิตย์ 

10 ส่งต้นฉบับให้ผู้แต่งตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งพร้อมลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง 

12 ส ำนักพิมพ์ส่งสัญญำกำรจัดพิมพ์ผลงำนกับส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ใหผู้เ้ขียนลงนำม 

11 ด ำเนนิกำรจัดพิมพ์ และ/หรอื Upload ผำ่น Application ของร้ำนคู่ค้ำ 

 

 

5.3 หนังสือที่ผ่ำนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำแล้วไม่เกิน 2 ปี  

เป็นหนังสือทีเ่คยใช้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแลว้ ได้รับผลกำรประเมินในระดับดี   

 

เอกสำรที่ต้องจัดส่ง 

            1. แบบเสนอขอจัดพิมพ์   

            2. ต้นฉบับที่สมบูรณ์ จ ำนวน 2 ชุด 

   3. File Microsoft Word ต้นฉบับหนังสือ 

 

ขั้นตอน 

1 บรรณำธิกำรบริหำรตรวจควำมเรยีบร้อยของต้นฉบับเรียบร้อยครบถ้วน (ใหเ้วลำบรรณำธิกำรอ่ำน 1 

เดือน)    

2 เจ้ำหน้ำที่วเิครำะหข์้อมูลควำมเป็นไปได้ทำงกำรตลำดในกำรจัดพิมพ์  

3 เมื่อได้รับผลกำรพิจำรณำจำกบรรณำธิกำรบริหำร กองบรรณำธิกำรจะหนังสือส่งหนังสือจัด 

Artwork ต่อไป  
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4 ฝ่ำย Artwork จัดท ำตน้ฉบับให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

5 ฝำ่ยพิสูจนอ์ักษรตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้เสร็จภำยใน 1 เดือน 

6 ส่งต้นฉบับให้ผู้แต่งตรวจสอบควำมถูกต้อง 

7 ฝ่ำย Artwork แก้ไขต้นฉบับให้เสร็จภำยใน 2 อำทิตย์ 

8 ส่งต้นฉบับให้ผู้แตง่ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งพร้อมลงชื่อรับรองควำมถูกต้อง 

9 ส ำนักพิมพส์่งสัญญำกำรจัดพิมพผ์ลงำนกับส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ให้ผูเ้ขียนลงนำม 

10 ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ และ/หรอื Upload ผำ่น Application ของร้ำนคู่ค้ำ 

 

6. กำรท ำสัญญำกำรจัดพิมพ์หนังสือ 

 กำรจัดพิมพ์หนังสือกับส ำนักพิมพม์หำวิทยำลัยเชียงใหม่ จะด ำเนนิกำรจัดพิมพ์ในรูปแบบ E-

book เป็นพืน้ฐำนโดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำน Application ของบริษัทคู่ค้ำที่ส ำนักพิมพ์ได้ท ำสัญญำ  

 6.1 กำรท ำสัญญำกำรจัดพิมพ์หนังสือแบบรูปเล่ม 

 กำรจัดพิมพ์หนังสือแบบรูปเล่มของส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่จัดท ำภำยใต้เงื่อนไขของ

กำรมกีลุ่มเป้ำหมำย/ฐำนผู้ซือ้ที่แน่นอน โดยผู้เขยีนต้องมสี่วนรว่มในกำรน ำหนังสือแบบรูปเล่มน ำไปจัด

จ ำหน่ำยในอัตรำส่วนรอ้ยละ 50 จำกจ ำนวนหนังสอืที่จัดพิมพ์และส่งมอบเงินให้ส ำนักพิมพจ์ ำนวน 2 

ครั้งต่อปีคือในเดือนพฤษภำคมและธันวำคม  

 6.2 กำรท ำสัญญำกำรจัดพิมพ์หนังสือแบบ E-book 

          กำรจัดท ำสัญญำกำรจัดพิมพ์หนังสือแบบ E-book ของส ำนักพิมพ ์มช. ครอบคลุมไปถึง

ขอ้จ ำกัดในกำรที่ผูเ้ขียนไม่สำมำรถน ำเนื้อหำส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือไปท ำซ้ ำหรือดัดแปลง รวมถึง

จัดพิมพห์นังสอืแบบรูปเล่มได้ โดยส ำนักพิมพ์ มช.ก ำหนดให้ผู้เขียนสำมำรถด ำเนินกำรสั่งพมิพ์หนังสือ

แบบรูปเล่มผ่ำนส ำนักพิมพ ์มช. จ ำนวน 30 เล่มต่อกำรท ำสัญญำ 4 ปี โดยผู้เขยีนรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำย

เองเพื่อเปิดโอกำสในกำรขำยหนังสือแบบ E-book ของส ำนักพิมพ์ มช. 

 

 

 

********************* 


