
 

 
 

แบบฟอรมสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ 
ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามกลุมสาขาวิชา) 

 
๑. ช่ืออนุกรรมการ : ………………………………………………………………………………………………………………..……….... 
 สังกัด/หนวยงาน : ………………………………………………………………………………………………………….….….………. 

กรุณาสงผลการพิจารณาภายในวันที ่: ………………………………………………………………………………………….… 

๒. ช่ือเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ 
 ภาษาไทย ......................................................................................................................................................  
 ภาษาอังกฤษ .................................................................................................................................................  

๓. ผูสรางสรรคผลงาน  
 ๓.๑ ชื่อ-สกุล ผูสรางสรรคผลงานหลัก ...........................................................................................................  
 ๓.๒ ชื่อ–สกุล ผูสรางสรรคผลงานรวม (ถามี) 
   ๑) ..........................................................................................................................................................   
   ๒) ..........................................................................................................................................................   

  ๓) ..........................................................................................................................................................    

๔. ลักษณะของเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ 

    □ ตํารา        □ หนังสือ     □ เอกสารคําสอน   □ เอกสารประกอบการสอน □ งานแปล 

 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................................................  

 ๕. ผลการพิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของตนฉบับที่ขอจัดพิมพเบื้องตน 
  ๕.๑  ความเหมาะสมของเน้ือหา และจํานวนหนา 

 □ เหมาะสม เห็นควรใหจัดพิมพ 

 □ เหมาะสม เห็นควรใหจัดพิมพ หากไดรับการปรับปรุง ดังน้ี
 .............................................................................................................................................................. 

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

     □ ไมเหมาะสม ไมสมควรใหจัดพิมพ เนื่องจาก................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................. 

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

 
 

ลําดับท่ี........./..........  สนพ.๘ 
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๕.๒ ความเหมาะสมดานรูปเลมและกราฟฟก  
 □ เห็นควรจัดพิมพตามที่ผูสรางสรรคผลงานนําเสนอ (ตามตนฉบับ) 

 □ ควรปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังน้ี 
 .............................................................................................................................................................. 

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

๕.๓ ความเหมาะสมของแบบอักษร  
 ตามประกาศฯ ใหใชฟรอนตมาตรฐานราชการไทย จากสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ                   
(องคการมหาชน) (SIPA) ดังนี้ 

 (ก) กรณีจัดพิมพเปนภาษาไทย พิจารณาเลือกแบบอักษรแบบใดแบบหน่ึงจาก 3 แบบ ประกอบดวย             
TH SarabunPSK, TH Niramit AS หรือ TH Chakra Petch ขนาดอักษร 14 point 

 (ข) กรณีจัดพิมพเปนภาษาตางประเทศ พิจารณาเลือกแบบอักษรแบบใดแบบหนึ่ง จาก 3 แบบ 
ประกอบดวย TH SarabunPSK, TH Niramit AS หรือ TH Chakra Petch ขนาดอักษร 14 point                 
หรือแบบอักษร Time New Roman ขนาดอักษร 10 point  

 □ เห็นควรจัดพิมพตามที่ผูสรางสรรคผลงานนําเสนอ (ตามตนฉบับ) 

 □ ควรปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังน้ี 
 .............................................................................................................................................................. 

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

 ๕.๔ จํานวนเลมที่ควรจัดพิมพ 

 □ เห็นควรจัดพิมพ จํานวนทั้งสิ้น.......................................เลม 

□ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
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 ๕.๕ การพิจารณาแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ 

    □ เห็นควรใหจัดพิมพไดโดย ผาน การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ  
     จํานวน......................ทาน ดังน้ี 

๑)  ชื่อผูทรงคุณวุฒิ : ..………………………………………………………………………………….………………… 
 สังกัด/หนวยงาน : ..……………………………………………………….……………………….………………… 
 ...............................……………………………………………………………………………….………………….. 

  ๒) ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ: ..………………………………………………………………………………….………………… 
 สังกัด/หนวยงาน : ..……………………………………………………….……………………….………………… 
 ...............................……………………………………………………………………………….………………….. 

        ๓) ชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ: ..………………………………………………………………………………….………………… 
 สังกัด/หนวยงาน : ..……………………………………………………….……………………….………………… 
 ...............................……………………………………………………………………………….………………….. 

    □ เห็นควรใหจัดพิมพได โดย ไมตองผาน การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒ ิ   
 เน่ืองจาก....................................................................................................................................... 

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

 ๕.๖ การจายคาลิขสิทธิ์แกผูสรางสรรคผลงาน 

□ เห็นควรจายคาลิขสิทธิแ์กผูสรางสรรคผลงาน ในอัตรารอยละ ๒๐ โดยจายตามจํานวน 
และราคาจําหนายที่กําหนดโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณภาพ        
ของเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ และขอตกลงระหวางผูสรางสรรคผลงานกับสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจายตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ ๖ เดือน เปนเวลา ๓ ป   

  □  อื่นๆ/ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 

  ๕.๗ การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ 
   เห็นควรจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ ตามขอ ๕.๕  
   ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒ ิ
   พิจารณาคุณภาพเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังน้ี 

□ ประเภท หนังสือ ตํารา งานแปล    คาตอบแทนคนละ ๓,๐๐๐ บาท 

□ ประเภท เอกสารคําสอน     คาตอบแทนคนละ ๒,๐๐๐ บาท 

□ ประเภท เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารอ่ืนๆ  คาตอบแทนคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

  □ อ่ืนๆ/ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
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 ๕.๘ การเผยแพรและการจัดจําหนาย  
  เห็นควรใหจําหนายโดยผานชองทางการจัดจําหนาย ดังน้ี 

 □ ผูสรางสรรคผลงาน นําไปจําหนายดวยตนเอง  จํานวน.......................เลม 

 □ จําหนายตามแหลงจําหนายอื่น เชน ราน/ศูนยหนังสือ องคกรและหนวยงานอ่ืน             
             ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน.......................เลม 

  □ อ่ืนๆ/ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 

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

        (ลงนาม)................................................................อนุกรรมการ 
                                    (..............................................................) 
                                        วันที่................................................................ 


