
  บันทึกขอความ 
 

       วันท่ี        

เรื่อง ขอสงตนฉบับหนังสือเพ่ือพิจารณาจัดพิมพกับสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานวิจัย 
 
   ดวย ขาพเจา ------------------------------------------------------------------------------------------------ สังกัดคณะ----------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/------------------------------------------------------------- มีความประสงคจะจัดพิมพหนังสือเรื่อง -----------------------

------------------------------------------------------------ เพ่ือพิจารณาจัดพิมพกับสํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ  
                  ขอตําแหนงทางวิชาการ 
                เผยแพรความรูท่ัวไป 
  

ในการนี้ ขาพเจา จึงขอนําสงตนฉบับหนังสือเรื่องดังกลาว จํานวน ----------- เลม และแบบเสนอหนังสือ
เพ่ือขอพิจารณาจัดพิมพ จํานวน 1 ฉบับ มายังสํานักงานบริหารงานวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพรอม
นี้ 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป จะขอบคุณยิ่ง 
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แบบเสนอหนังสือเพือ่ขอพิจารณาจัดพมิพหนังสือ 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

1. ช่ือหนังสือ  
ภาษาไทย.....................…………………………………………………….........……………………….  
ภาษาอ่ืน....................………………………...............….......………………………….…....……….  

 
ในกรณีท่ีเปนงานแปลโปรดกรอกขอความตอไปนี้  
แปลจากหนังสือ....………………....…………………………………………..……….......…...…  
ชื่อผูแตง .......................……………………………พิมพท่ี .…..........…………………......  
พิมพครั้งท่ี .......…………….……………………………….....ปท่ีพิมพ ....…………..........…  
เจาของลิขสิทธิ์หนังสือท่ีแปล……………………………….….……………………………………………………….………………….  
ไดรับอนุญาตการแปลจากเจาของลิขสิทธิ์แลว (แนบเอกสารยืนยัน)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. คณะ/ ผูเขียนหรือผูแปล (ชื่อท่ี 1 หมายถึง ผูเขียนหลัก ท่ีติดตอกับสํานักพิมพ)  
 
1. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........………................….  
ท่ีทํางาน ………..……………………...………..........................…………………………………............................…………..  
โทรศัพท………………………..โทรศัพทมือถือ………………....…ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………………. 

บทบาท 〇 บรรณาธิการ 〇 ผูแตงหลัก               〇 ผูแตงรวม 
 
 
2. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........……..........…......….  
ท่ีทํางาน ………..……………………...………..........................…………………………………............................…………..  
โทรศัพท………………………..โทรศัพทมือถือ………………....…ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………….

บทบาท 〇 บรรณาธิการ 〇 ผูแตงหลัก               〇 ผูแตงรวม 
 
 
3. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........………...............….  
ท่ีทํางาน ………..……………………...………..........................…………………………………...........................…………..  
โทรศัพท………………………..โทรศัพทมือถือ………………....…ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………………. 

บทบาท 〇 บรรณาธิการ 〇 ผูแตงหลัก               〇 ผูแตงรวม 
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4. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........………................….  
ท่ีทํางาน ………..……………………...………..........................………………………………….......................……....……..  
โทรศัพท………………………..โทรศัพทมือถือ………………....…ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………………….

บทบาท 〇 บรรณาธิการ 〇 ผูแตงหลัก               〇 ผูแตงรวม 
 

3.  สาขาวิชา 
1. 〇 วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences) 

2. 〇 วิทยาศาสตรชีวภาพ (Biological Sciences) 

3. 〇 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Science and Technology) 

4. 〇 วิทยาศาสตรสุขภาพ (Healthy Sciences) 

5. 〇 สังคมศาสตร (Social Sciences) 

6. 〇 มนุษยศาสตร (Humanities) 

7. 〇 อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 
 

4. ประเภท  

〇 งานเรียบเรยีง (Writing)   〇 งานแปล (Translation) 

1. 〇 ตําราพ้ืนฐาน (Basic Research) 

2. 〇 ตําราใชประจําวิชา (Textbooks) 

3. 〇 ตําราประกอบการศึกษาเชิงลึก (Specialized textbooks) 

4. 〇 หนังสืออานประกอบ (External reading) 

5. 〇 หนังสืออางอิง (Reference book) 

6. 〇 หนังสือความรูท่ัวไป  (General knowledge) 

7. 〇 บทอาน (Reading) 

8. 〇 แบบฝก (Work Book) 

9. 〇 กรณีศึกษา (Case Studies) 

10. 〇 รวมบทความ (Collection of articles) 

11. 〇 หนังสือคูมือ (Handbook) 

12. 〇 อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 
 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือที่เสนอ  
5.1 จุดเดนของหนังสือท่ีเสนอ  
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……
…………………………………………………..……………………………………………………………….…………………………….....……
…………………...................................................................................................................................................……  
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5.2 มีหนังสือประเภทเดียวกันหรือเนื้อหาใกลเคียงกันหรือไม ถามีไดแกหนังสืออะไร  

1. ชื่อหนังสือ………................................................ชื่อผูแตง.................................………………………… 
ชื่อสํานักพิมพ…….......................................... ปท่ีพิมพลาสุด................ 

2. ชื่อหนังสือ………................................................ชื่อผูแตง.................................………………………… 
ชื่อสํานักพิมพ…….......................................... ปท่ีพิมพลาสุด................ 

3. ชื่อหนังสือ………................................................ชื่อผูแตง.................................………………………… 
ชื่อสํานักพิมพ…….......................................... ปท่ีพิมพลาสุด................ 

 
5.3 หนังสือเลมนี้เปนหนังสือซ่ึงเคยจัดพิมพจําหนายท่ัวไปหรือไม  

〇เคย  〇ไมเคย  
ถาเคยโปรดบอกขอมูลเพ่ิมเติมประกอบดวย แหลงท่ีพิมพ จํานวนครั้งท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ และผูจัดจําหนาย  
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
5.4 เปนหนังสือซ่ึงเคยไดรับรางวัลสนับสนุนหรือไม  

〇เคย  〇ไมเคย  
ถาเคยโปรดบอกแหลงท่ีไดรับ และปท่ีไดรับรางวัล 
……………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
5.5 ในระหวางท่ีทานเสนอหนังสือนี้เพ่ือใหสํานักพิมพฯ พิจารณา ทานเสนอท่ีอ่ืนดวยหรือไมและเคยเสนอไปท่ี
อ่ืนหรือไม  

〇 เคยเสนอ ท่ี ………………...............................…..…ผลการพิจารณา ………………………  

〇 อยูระหวางการเสนอ ท่ี ………………...............................…เม่ือวันท่ี..…………………..  

〇 ไมไดเสนอ  
 
5.6 ถาเปนหนังสือท่ีเคยจัดพิมพจําหนายท่ัวไป หรือเคยไดรับรางวัลสนับสนุนจากท่ีอ่ืนมาแลวลิขสิทธิ์หนังสือ
นั้นเปนของ …………………………………………….....................................……………………………………………………….  
 
5.7 กลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะใชหนังสือคือ (Target group of the book)  
……….........................................................................................………………...................….....................………….  
............................................………………………………….................................…...…...........................................……  
 
5.8 มีวิชาอะไรบางในมหาวิทยาลัยของทาน ท่ีใชหนังสือเลมนี้ประกอบการเรียนการสอน  

1. ชื่อวิชา………………………………........................... จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา…....................  
2. ชื่อวิชา………………………………........................... จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา....................... 
3. ชื่อวิชา………………………………........................... จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา....................... 
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5.9 สถาบันการศึกษาใดบางท่ีคาดวาจะใชหนังสือเลมนี้ประกอบการเรียนการสอน  

1. ชื่อสถาบัน………................................................................................................................................. 
ชื่อวิชา ………………....……………………… จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา….............................................. 

2. ชื่อสถาบัน........................................…………………………………..................................................……………  
ชื่อวิชา ………………....……………………… จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา….............................................. 

3. ชื่อสถาบัน........................................…………………………………..................................................……………  
ชื่อวิชา ………………....……………………… จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา….............................................. 

4. ชื่อสถาบัน........................................………………………………….................................…….................………  
ชื่อวิชา ………………....……………………… จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา….............................................. 
 

5.10 ผูเขียนเปนผูสอนหรือรวมสอนวิชาท่ีคาดวาจะใชหนังสือนี้ประกอบการเรียนการสอนหรือไม  

〇 สอน ชื่อวิชาท่ีสอน ……………………….........................……..  

〇  ไมไดสอน  

〇  เคยสอน เม่ือปการศึกษา ....……… (ครั้งลาสุด)  
 
5.11 หนังสือท่ีเสนอใหพิมพ เปนหนังสือระดับ  

〇  หนังสืออานท่ัวไป  

〇  มัธยมศึกษาตอนตน  

〇  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

〇  ปริญญาตรี  

〇 สูงกวาปริญญาตรี  

〇 อ่ืน ๆ  ระบุ .......………………………………………………………...….........……  
 
5.12 ภายในระยะเวลา 3 ป คาดวาจะขายได จํานวน...........................เลม  
 
5.13 คาดวาจะใชหนังสือเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการหรือไม 

〇  ใชขอตําแหนงระดับ ………………………………………….. ป ……………………………………….  

〇 ไมใช 
 
 

6. สถานที่ติดตอผูเขียน (Contact address)  
…………………….........................................................................................……................…..........…………..……...…  
……………….........................................................................................………….................…………..........…....………  
โทรศัพท (Telephone) ……......…......................……เบอรมือถือ (Mobile phone)…….......……..…….................  
e-mail address…………………………………………………………………………………….....................................……………  
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7. รายนามผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาของหนังสือที่อยูใน และตางสถาบันกับผูเขียน (โปรดระบุไม
นอยกวา 3 รายชื่อ)  

1. ชื่อ ……………………..................................................ตําแหนงวิชาการ..................................…….......… 
สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 
โทรศัพทท่ีติดตอได .......................................………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………........……  

2. ชื่อ ……………………..................................................ตําแหนงวิชาการ..................................…...........…… 
สังกัด……………………………...........……………………...........……………………................................................. 
โทรศัพทท่ีติดตอได .......................................………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส………………………........………  

3. ชื่อ ……………………..................................................ตําแหนงวิชาการ.............................................……… 
สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 
โทรศัพทท่ีติดตอได .......................................………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส……………………………........…  

4. ชื่อ ……………………..................................................ตําแหนงวิชาการ..................................……… 
สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 
โทรศัพทท่ีติดตอได .......................................………ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส…………………………........……  

5. ชื่อ ……………………..................................................ตําแหนงวิชาการ..................................……… 
สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 
โทรศัพทท่ีติดตอได .......................................………ไปรษณียอิเล็กอทรนิกส…………………………........……  

 

8. ช่ือเจาของลิขสิทธิ์และผูรับคาลิขสิทธิ์ (ในกรณีท่ีมีเจาของลิขสิทธิ์หลายคน โปรดระบุชื่อและจํานวน
รอยละของผูรับคาลิขสิทธิ์)  
……………….........................................................................................……………………………………..…………............
...........................................................................………………………………………….……............................................
.............................................……………………………………………………………….……...................................................  
 

9. ความตองการในการจัดพิมพหนังสือ  
〇 จัดพิมพเฉพาะเปนเลม (Hard copy) 

〇 จัดพิมพเฉพาะ อีบุค (E-book) 

〇 จัดพิมพท้ังรูปแบบเลม และ อีบุค 
 

10. รายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ถามี)  
…………………….........................................................................................……………………………………………………..
.......................................................................................……………………………………………………...........................
.........................................................................................................……….................................………………………  
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หมายเหตุ  

1. ผูเสนอรับทราบเง่ือนไขเรื่องคาลิขสิทธิ์ของสํานักพิมพแลว และยินดีทําสัญญา โอนลิขสิทธิ์ใหกับ
สํานักพิมพ เม่ือไดรับการพิจารณาใหจัดพิมพ  

2. กรณีท่ีผูเสนอขอถอนเรื่องในระหวางท่ีสํานักพิมพดําเนินการพิจารณาตนฉบับ คาใชจายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ผูเสนอยินดีชดใชคาเสียหายใหแกสํานักพิมพ  

3. สํานักพิมพจะรับพิจารณาตนฉบับท่ีสมบูรณแลว ผูเสนอสงตนฉบับเนื้อหา และรูปภาพครบถวน
เทานั้น 

4. สํานักพิมพไมรับพิจารณาตนฉบับท่ีละเมิดลิขสิทธิ์  
5. โปรดแนบประวัติสวนตัว และรายการผลงานดานหนังสือดวย (ถามี)  

 
 
 

            ลงชื่อ........................................................ผูเสนอ                                      
(……………………………..........…………….)  
       ...…....../....……......../....…....  

 
 


	บันทึกข้อความ
	วันที่

