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๑.  ช่ือเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ   
 ภาษาไทย ............................................................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................................................................... 
 ภาษาอ่ืน (ถามี) ............................................................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

๒. ขอมูลผูสรางสรรคผลงาน/ ผูเรียบเรียง/ ผูแปล   
  

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล 

๑ ชื่อ – สกุล ......................................................................... ตําแหนงทางวิชาการ..................................................... 

สังกัดภาควิชา..................................................................... คณะ.............................................................................. 

โทรศัพท (ที่ทํางาน) .......................................................... (มือถือ)........................................................................... 

E-mail address........................................................................................................................................................ 

การมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน ............................ เปอรเซ็นต       

๒ ชื่อ – สกุล ......................................................................... ตําแหนงทางวิชาการ..................................................... 

สังกัดภาควิชา..................................................................... คณะ.............................................................................. 

โทรศัพท (ที่ทํางาน) .......................................................... (มือถือ)........................................................................... 

E-mail address........................................................................................................................................................ 

การมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน ............................ เปอรเซ็นต       

๓ ชื่อ – สกุล ......................................................................... ตําแหนงทางวิชาการ..................................................... 

สังกัดภาควิชา..................................................................... คณะ.............................................................................. 

โทรศัพท (ที่ทํางาน) .......................................................... (มือถือ)........................................................................... 

E-mail address........................................................................................................................................................ 

การมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน ............................ เปอรเซ็นต       

 
 
 
 
 
 

  แบบฟอรมเสนอขอจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ 

สนพ. ๕ 
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๓. รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการที่เสนอ 
 ๓.๑ ลักษณะของเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ 
   ตํารา    
   หนังสือ  
   เอกสารคําสอน  
   เอกสารประกอบการสอน  

 งานแปล จากหนังสือ…………………………………………………………………………………………………………………………….…..…. 
 ชื่อผูแตง……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
 สํานักพิมพ....................................................................................... พิมพครั้งที่...............ปที่พิมพ................................ 
 เจาของลิขสิทธ์ิหนังสือที่แปล ไดรับอนุญาตในการแปลแลว (แนบหลักฐาน)  ยังไมไดรับอนุญาตในการแปล 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................................................................. 
 ๓.๒ สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา (โปรดระบุ).............................................................................................     
   วิทยาศาสตรสุขภาพ   สาขาวิชา (โปรดระบุ).............................................................................................     
   สังคมศาสตร   สาขาวิชา (โปรดระบุ).............................................................................................     
 ๓.๓ เคยมีการจัดพิมพหรือจัดจําหนายในรูปแบบอื่นมากอนหรือไม 
    เคย  (โปรดระบุพรอมทั้งแนบสัญญาที่เก่ียวของ)  
     ลักษณะสื่อสิ่งพิมพ  (เชน CD , สิ่งพิมพ , ตํารา , หนังสือ ฯลฯ) 
  รูปแบบ......................................................................จํานวนที่จัดทํา...........................................................  
  ปที่จัดจําหนาย..........................................................ราคา ...............................................................(บาท) 
  ผูจัดพิมพ .................................................................................................................................................... 
  ผูจัดจําหนาย .............................................................................................................................................. 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................... 

   ไมเคย 
 ๓.๔  เปนเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการที่เคยไดรับรางวัลหรือไม 

 เคย (โปรดระบุ) 
  ชื่อรางวัล ....................................................................................................................................................................... 
  จากหนวยงาน ............................................................................................................................................................... 
  ปทีไดรับ......................................................................................................................................................................... 
  เงื่อนไขการจัดพิมพ / ขอผูกพันของผูใหรางวัล (โปรดระบุ)………………………………………………………….….……………… 
  ....................................................................................................................................................................................... 
   ไมเคย 
 ๓.๕  เปนเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดพิมพหรือเปนการจัดพิมพตามเง่ือนไขทีไ่ดรับทุนวิจัย 
  จากหนวยงานอื่นๆ 
    ไดรับทุนจาก ................................................................................ ทุนประเภท............................................................ 

จํานวน ................................................................ (บาท) ปที่ไดรับ ............................................................................... 
เงื่อนไขในสัญญาเก่ียวกับการจัดพิมพ (โปรดแนบเอกสาร) .......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

    ไมเคยไดรับทุนสนับสนุน 
 ๓.๖ จุดเดนหรือคุณสมบัติพิเศษของเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการ 

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

............................................................................................................................................................................................... 
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 ๓.๗ ในวงวิชาการหรือในตลาดมีเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการประเภทเดียวกันหรือมีเนื้อหาใกลเคียงกันหรือไม 
   มี (โปรดระบุ) 
   ชื่อผลงาน .............................................................................................................................................................. 
   ผูแตง .................................................................. สํานักพิมพ........................................................................ 
    ไมมี 
 ๓.๘ จํานวนที่ตองการจัดพิมพ..........................เลม ผูสรางสรรคผลงานคาดวาจะจําหนายหมดภายใน...........................ป  

(ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการเสนอขอพิจารณาจัดพิมพเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ ไมควรเกิน ๓ ป) 

๔. กลุมเปาหมายที่คาดวาจะใชเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการคือ 
   ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (โปรดระบุ) 
    วิชา .......................................................................................หลักสูตร.................................................................... 

  ภาควิชา ....................................................................คณะ/หนวยงาน.................................................................... 
  ระดับปริญญา ..............................................ชั้นปที่.................จํานวนนิสิตในรายวิชา ณ ปจจุบัน................ (คน) 

   สถาบันการศึกษาอื่นๆ (โปรดระบุ) 
    วิชา .......................................................................................หลักสูตร.................................................................... 

  ภาควิชา ....................................................................คณะ/หนวยงาน.................................................................... 
  ระดับปริญญา ..............................................ชั้นปที่.................จํานวนนิสิตในรายวิชา ณ ปจจุบัน................ (คน) 

   บุคคลทั่วไป (โปรดระบุ) 
    วิชา .......................................................................................หลักสูตร.................................................................... 

  ภาควิชา ....................................................................หนวยงาน.............................................................................. 
  ระดับปริญญา ..............................................ชั้นปที่.................ประมาณการผูใชผลงาน ณ ปจจุบัน............. (คน) 

๕. ผูสรางสรรคผลงานมีความประสงคจะนําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการดังกลาวไปเผยแพร/จําหนายดวยตนเองหรือไม 
  มีความประสงคนําไปเผยแพร/จําหนายดวยตนเอง จํานวน ................................. เลม 

   ไมมีความประสงคนําไปเผยแพร/จําหนายดวยตนเอง 

๖. ส่ืออื่นๆ และแหลงที่จะประชาสัมพันธหนังสือของทานคือ 
 .......................................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................... 

๗. รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการที่เสนอใหพิจารณาผลงานเพื่อตพีิมพ (จัดลําดับเสนอ ๓ รายชื่อ) 
 ๗.๑ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท...................................................E-mail…….............................................................................................. 

 ๗.๒ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท...................................................E-mail…….............................................................................................. 

 ๗.๓ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท...................................................E-mail…….............................................................................................. 
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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธ์ิการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ                  
ของเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ กรณีที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวเห็นวาเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการดังกลาว ผานหรือไมผาน          
การพิจารณาให จัดพิมพ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร จะแจงผลการพิจารณาแกผูสรางสรรคผลงานเพื่อทราบ                  
เปนลายลักษณอักษร ใหถือวาการพิจารณาผลงานน้ันสิ้นสุดลงและใหถือเปนที่สุด โดยไมรับอุทธรณใดๆ ทั้งน้ี ใหเปนไปตาม 
มติ ที่ประชุมกองบรรณาธิการจัดทําเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร คราวประชุมครั้งที่              
๑/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

๘. รายนามผูพิสูจนอักษรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานภาษาในสาขาวิชา ที่เสนอใหพิจารณาตรวจสอบและแกไขคํา 
หรือประโยคที่ใชในการจัดทําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการใหเปนไปดวยความถูกตองตามหลักภาษาและหลักมาตรฐานสากล 
(จัดลําดับเสนอ ๓ รายชื่อ) 

 ๘.๑ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท...................................................E-mail…….............................................................................................. 

 ๘.๒ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 
  หมายเลขโทรศัพท...................................................E-mail…….............................................................................................. 

 ๘.๓ ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................................................................................ 
  ที่อยู/สถาบัน........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................................ 

 หมายเลขโทรศัพท..................................................E-mail……................................................................................................ 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอสงวนสิทธ์ิการคัดเลือกผูพิสูจนอักษร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานภาษา            
ในสาขาวิชา ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ กรณีที่ผูพิสูจนอักษร พิจารณาแลวเห็นวาเอกสารสิ่งพิมพทางวิชาการ
ดังกลาว ตองมีการปรับแกไข สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร จะแจงผลการพิจารณาแกผูสรางสรรคผลงานเพื่อทราบ             
เปนลายลักษณอักษร เพื่อผูสรางสรรคผลงานพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะตอไป  

๙.  ในการสรางสรรคผลงานมีการใชขอมูลลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือไม 
   มี (โปรดระบุ)  จํานวน ....................... เรื่อง/หัวขอ 
   ชื่อผลงาน ..................................................................................................................................................................... 
   ชื่อเจาของผลงาน /เจาของลิขสิทธ์ิ .............................................................................................................................. 
   ในการใชขอมูลที่มีลิขสิทธ์ิ มีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมแนบประกอบ ดังน้ี 
      เอกสารฉบับจริงยืนยันการไดรับอนุญาตใหใชผลงานลิขสิทธ์ิ (ตามแบบฟอรม สนพ.๑๐) 
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................... 
    ไมมี 

๑๐.  รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา (ถามี) 
    ..................................................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................................................... 
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๑๑. ขาพเจาขอรับรองวา 
  ๑๑.๑ ในระหวางที่ขาพเจาเสนอผลงานสรางสรรคน้ีเพื่อรับการพิจารณาจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร ขาพเจา         
จะไมนําผลงานเดียวกันน้ีไปเสนอเพื่อรับการจัดพิมพกับสํานักพิมพอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน จนกวาจะไดรับแจงผลการพิจารณาของ
กองบรรณาธิการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนลายลักษณอักษรแลวเทาน้ัน  
  ๑๑.๒ ขาพเจาเปนผูสรางสรรคผลงานตามรายละเอียดขางตนดวยตนเอง โดยไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือทรัพยสินทางปญญาของผู อ่ืน หากปรากฏภายหลังวาขาพเจาไมไดเปนผูสรางสรรคผลงานดวยตนเองหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ             
ของบุคคลอ่ืน และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือแกมหาวิทยาลัยนเรศวร ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียวทุกประการ 
  ๑๑.๓ ขาพเจารับทราบและยอมรับวาหากมีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการจําหนายผลงานที่สรางสรรคของขาพเจา การจัดสรร
ผลประโยชนจะเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักเกณฑอ่ืนๆ ที่เก่ียวของของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ๑๑.๔ กรณีที่ผูสรางสรรคผลงานขอถอนเรื่องหรือแกไขเน้ือหาในระหวางที่สํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวรดําเนินการ
พิจารณาตนฉบับหรืออยูในระหวางการจัดพิมพที่โรงพิมพ และมีคาใชจายเกิดขึ้นแลว ผูสรางสรรคผลงานยินดีชดใชคาเสียหาย
ใหแกสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวรในทุกรายการอยางครบถวน 
 
๑๒. ในกรณีที่มีผูสรางสรรคผลงานมากกวา ๑ คน  ขอใหระบุวิธีการจัดสรรคาตอบแทนหรือผลประโยชน ดังน้ี 

  แนบหลักฐานแบบฟอรมแสดงการมีสวนรวม สัดสวนในผลงาน และการยินยอมใหนําผลงานมานําเสนอจัดพิมพ 
(แบบฟอรม สนพ.๖) พรอมลายเซ็นตฉบับจริง จํานวน ๑ ชุด 
   ใหจัดสรรคาตอบแทนหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นโดยตรงแกผูสรางสรรคผลงานแตละคน ตามรายนามที่ระบุในขอ ๒  

 คณะผูสรางสรรคผลงานขอมอบให................................................................................เปนผูรับคาตอบแทนหรือผลประโยชน
จากมหาวิทยาลัยนเรศวรแทนผูสรางสรรคผลงานคนอ่ืนๆ เพื่อนําไปจัดสรรใหกับผูสรางสรรคผลงานแตละคนในภายหลัง ในกรณีน้ี    
หากเกิดการฟองรองการแบงปนผลประโยชนระหวางผูสรางสรรคผลงานเกิดขึ้นในภายหลัง ขาพเจาทั้งหลายขอยืนยันวาจะไมนํามา
เปนขออางเพื่อเรียกรองผลประโยชนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  

    ลงนาม ๑)  .....................................................................................ผูสรางสรรคผลงานหลัก 
      (...................................................................................) 

วันที่............................................................................. 
 

     ๒)  .....................................................................................ผูสรางสรรคผลงานรวม 
      (...................................................................................) 

วันที่............................................................................. 
 

     ๓)  .....................................................................................ผูสรางสรรคผลงานรวม 
      (...................................................................................) 

วันที่............................................................................. 


