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ความเป็นมา

บทนํา

ำ

น ำ

การจัดท าผลงานทางวิชาการเป็
็็ ็น ็การแสดงถ็
็ ็ ็ ็ ็ ็็ ็็
งศ็ั็ก็ยภาพในการสร็
็ ็ ็ ็็ ็ ็ ็ ็ ็ ็า็็
งองค็
็็ ็ค็วามร็
็ ็ ็ ็ข็องอาจารย็
็็ ็ ็ ็ ็ ็ ็็็็็็็็็็็็็
็และบ็
็ ็ ็ ็ค็ลากร
็ ็ ็ ็็ในสถาบ็
็ ็ ็ ็ ั็น็การศ็
็ ็ ็ ็ก็ษา็ ็ซ็
็ ็็็
งแต็
็ ็ล็ะคนสามารถเล็
็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็็ ็อ็กจ็
็ ั็ด็ท็็า็ผลงานได็
็ ็็ ็ ็็ ็ต็ามความถน็
็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ั็ด็ของตนเอง็
็ ็็ ็ ็็ ็็็
็แต็
็ ็ต็อ ็งอย็
็ ็ ็บ ็นพ็
็ ็น ็ฐานของความร็
็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ั ็บ ็ผ็ิ ็ด ็ชอบและจรรยาบรรณท็
็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็พ็ง็กระท็
็ ็ ็ ็า ให็
็็ ็็เป็็น ็็ไปอย็
็ ็ ็า ็งถ็
็ ็ก ็ต็็อ ็็็็็็็็็็็็็็็
ง
็ตามหล็
็็ ็ ็ ั็ก็็เกณฑ็
็ ็ ็ท็ก็็
า็ หนด็
็ ็ ็และผลงานทางวิชาการ็ก็เปนเป้าหมายหนงในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย็็็็็็็็็็็็็็็็็็
เพอการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการท็
็ ็ม็็็
งตอบสนองต็
็ ็ ็ ็ ็ ็็ ็อ็ความต็
็ ็็ ็ ็อ็็งการของช็
็็ ็ ็ ็็ ็ม็ชน็อ็
็ ็็ ั็น็จะสามารถ
็ ็ ็ ็ ็็ ็
็น็็า ็็ไปพ็
็ ั ็ฒ ็นาส็
็ ็ ั ็ง็คมและประเทศชาต็
็ ็ ็ ็ ็ ็ ็ ็็ ็ ็ ็ ็ ิ ็ไ็ด็็อ็ย็็า็งแท็
็ ็ ็จ็ร็ิ ็ง็ด
็ วยเหต น ็ส านั ก พิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร็็็็็็็็็็็็็็็
ซงเปนหนวยงานในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ็ทาหนาทผลิตและเผยแพรเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็อาทิ็
หนังสอ็ตารา็ใหกับคณาจารยและบคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร็มาตังแตเมอวันท็12็กมภาพันธ็
2557็ซ งปั จ จ บั น การจั ด ท าเอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ช าการม จ านวนเพิ มมากข นอย างต อเน อง็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
ผจัดทาตระหนั กถงความสาคัญ ของการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการดั งกลาว็จงจัดทาค็
็ ็ม็อ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
็การปฏ็
็ ็ ็ ็ ิ็บั็ติ็ง็าน็ ็การจ็
็ ็ ็ ็ ั็ด็ท็็า็็เอกสารส็
็ ็ ็ ็ ็ ิ็็็
งพ็ิ็ม็พ็็ท็างว็
็็ ิ็ช็าการ็
็ ็ ็ ็ของส็
็ ็ ็็ ็า็น็ั็ก็พ็ิ็ม็พ็็ม็หาว็
็ ็ ิ็ท็ยาล็
็ ็ ั็ย็นเรศวร
็็ ็ ็ ็ ฉบับนขน
เพอผเกยวของสามารถนาไปใชเปนแนวทางในการดาเนินงานใหเปนไปตามระเบยบมหาวิทยาลัยนเรศวร็็็็็็็็็็็็็็
วาด วย็การจั ด ท าเอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ชาการของส านั ก พิ ม พ มหาวิท ยาลั ย นเรศวร ็และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร็เรอง็หลักเกณฑการเสนอขอจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็ของสานักพิมพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร็เพอสนับสนนและสงเสริมการจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็ใหกับคณาจารย
และบคลากรของมหาวิทยาลัยใหไดผลิตผลงานและเขาสตาแหนงทางวิชาการเพิมมากขน็อันจะชวยเพิม
ประสิทธิภาพการเรยนการสอน็และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย อกทางหนง
ดวยเชนกัน็
วัตถุประสงค์

1. เพอเปนคมอสาหรับผปฏิบัติงาน็สามารถนาไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและม
มาตรฐานเดยวกัน
2. เพ อให ผ ปฏิ บั ติ งาน็รวมถงผ ท สนใจ็ทราบวิธและขั นตอนการปฏิ บั ติ งานด านการจัด ท า
เอกสารสิงพิมพทางวิชาการไดอยางชัดเจน
3. เพอใหผปฏิบัติงาน็รวมถงผทสนใจ็สามารถดาเนินการตามขันตอนทกาหนดไว ไดถกตอง
และสอดคลองกับนโยบายและวัตถประสงคของการจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็ของสานักพิมพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

็็็็

บทที่ 1

บทนํา

ขอบเขตหรือข้อจํากัด

บ

ำ

คมอการปฏิบัติงาน็การจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็ของสานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร็
ใชสาหรับการจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการของสานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร เทานัน
ประโยชน์ท่ค
ี าดว่าจะได้รับ

นที่ ำ ำ

บ

1. ไดคมอสาหรับผปฏิบัติงาน็สามารถนาไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและมมาตรฐานเดยวกัน
2. ผปฏิบัติงาน็รวมถงผทสนใจ็ทราบวิธและขันตอนการปฏิบัติงานดานการจัดทาเอกสารสิงพิมพ
ทางวิชาการ และสามารถปฏิบัติงาน็ไดตามขันตอนทกาหนดไว และสอดคลองกับนโยบายและวัตถประสงค
ของการจัดทาจ็
็ ั็ด็ท็็็็
าเอกสารส็
็ ็ ็็็ ิ็็็งพ็ิ็ม็พ็็ท็็็
างว็ิ็ช็็าการของ
็็็ ็ ็ส็
็ ็็
าน็ั็ก็พ็ิ็ม็พ็็ม็หาว็
็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็็ ็็ อยางชัดเจน
. ผปฏิบัติงาน็รวมถงผทสนใจ็สามารถดาเนินการตามขันตอนทกาหนดไวไดถกตอง็สอดคลอง
กับนโยบายและวัตถประสงคของการจัดทาเอกสารสิงพิมพทางวิชาการ็ของสานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร็
ตลอดจนผ บริ หารสามารถใช ประโยชน เพ อการบริ หารจั ดการงานจ็
็ ั ็ด็ท็็า็็เอกสารส็
็ ็ ็ ็ ็ ิ็็็
งพ็ิ ็ม็พ็็ท็างว็
็็ ิ ็ช็าการ็
็ ็ ็็็็็็็็็็็็็
ของส็
็ า็็น็ั็ก็พ็ิ็ม็พ็็ม็หาว็
็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็็ ็็ ไดอยางมประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์เฉพาะ

น ำ

มหาวิทยาลัย็
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักพิมพ
อธิการบด
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย
กองบรรณาธิการ

หมายถง
หมายถง
หมายถง
หมายถง
หมายถง
หมายถง

คณะอนกรรมการ็

หมายถง

ผทรงคณวฒิ

หมายถง

ท

ำ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย็มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดบัณฑิตวิทยาลัย็มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองบ รรณ าธิ การพิ จารณ าการขอจั ด ท า็็็็็็็็็็็็็็็
เอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ช าการ็ของส็
็ ็า ็น็ั ็ก ็พ็ิ ็ม ็พ็
็มหาว็
็ ็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็็ ็็
คณ ะอน กรรมการพิ จารณ าการขอจั ดท า
เอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ช าการ็ของส็
็ ็า ็น็ั ็ก ็พ็ิ ็ม ็พ็
็มหาว็
็ ็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็็ ็็ แบงตามกลมสาขาวิชา็ไดแก็
กล มวิทยาศาสตร ส ขภาพ็กล มวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลย็และกลมมนษยศาสตรและสังคมศาสตร็
ผทมความเชยวชาญเฉพาะและไดรับการแตงตัง
โดยกองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาการขอจั ด ท า
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนํา

ผพิสจนอักษร

หมายถง

บคลากร

หมายถง

ผสรางสรรคผลงาน

หมายถง

ผสรางสรรคผลงานรวม

หมายถง

การพิสจนอักษร

หมายถง

เอกสารสิงพิมพทางวิชาการ

หมายถง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ช าการ็ของส็
็ ็า ็น็ั ็ก ็พ็ิ ็ม ็พ็
็มหาว็
็ ็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็ ็ ็ ็
บคคลผ ดาเนิน การตรวจสอบและแก ไขคาหรอ
ประโยคท ใชในการจัด ท าแอกสารสิงพิ ม พ ทาง
วิชาการ็ของส็
็ ็า็น็ั็ก็พ็ิ็ม็พ็็ม็หาว็
็็ ิ็ท็ยาล็
็็ ั็ย็นเรศวร
็็ ็ ็ ็ ็ให
เปนไปดวยความถกตองตามหลักภาษาและหลัก
มาตรฐานสากล
ขาราชการ็พนักงานมหาวิทยาลัย็พนักงานเงินรายได็
พนักงานราชการ็สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
บ ค ล า ก ร ผ ส ร า ง ส ร ร ค เอ ก ส า ร สิ งพิ ม พ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
ทางวิชาการขน
บ ค ค ล ท ร วม ส ร างส รรค เอ ก ส ารสิ งพิ ม พ็็็็็็็็็็็็็
ทางวิชาการขน
การตรวจสอบและแก ไขค าหร อประโยคท ใช็็็็็็็็็็็็็
ในการจั ด ท าแอกสารสิ งพิ ม พ ทางวิ ช าการ็็็็็็็็็็็็็
ของส็
็ ็า็น็ั็ก็พ็ิ็ม็พ็็ม็หาว็
็ ็ ิ็ท็ยาล็
็ ็ ั็ย็นเรศวร
็็ ็ ็ ็ ็ใหเปนไป
ด วยความถ กต องตามหลั ก ภาษาและหลั ก
มาตรฐานสากล
หนั งส อ็ต ารา็งานแปล็เอกสารประกอบการ
สอน็เอกสารคาสอน็รายงานการศกษาคนควา
การวิจัย็คมอการปฏิบัติงาน

บทที่ 2

บทที่ 2

บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ

บทที่ 2

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

บทบาทหน้
าที่ความรั
บผิงดชอบ
บทบาทหน้าที่ความรั
บผิดชอบของตํ
าแหน่

อ า หน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญ
ทักษะ และประสบการณ์สูง ในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
งาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทาง
การทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ ให้คาแนะนา ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ั

านที่ ิบั ิ

1. ด้าน าร ิบั ิ าร
1.1 ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปในสานักงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ควบคุม ดูแล กากับ
ติด ตาม เช่น งานธุรการ งานบริ ห ารบุ ค คล งานจั ด ระบบงาน งานบริห ารงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานพิมพ์เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา
และข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานที่ ต้องใช้ความชานาญ เช่น งานโต้ตอบ
ประสานงาน ดูแ ลการจัด ประชุ ม งานรับ รองและงานพิ ธีก ารต่ าง ๆ งานบั น ทึ กเรื่อ งเสนอที่ ป ระชุ ม
จั ด ท ารายงานการประชุ ม และรายงานอื่ น ๆ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้
การดาเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการ
กาหนดแนวทาง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับงานด้านบริหารทั่วไป
1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กาหนด นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย สนับ สนุ น
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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2 ด้าน ารวา ผน
ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการกิจกรรมของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วม
วางแผนการท างานตามนโบบาย แผนงานหรือโครงการกิจกรรมของหน่ วยงาน แก้ไขปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้การทางานบรรลุตามเปาหมายและผลสัม ทธิที่กาหนด
3. ด้าน าร ร าน าน
ประสานงานทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น คาแนะนาเบื้องต้น แก่สมาชิก
ในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัม ทธิตามที่กาหนดไว้ และให้ข้อคิดเห็น
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้าน ารบริ าร
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่ ยุ่ งยากซั บ ซ้ อ นแก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา รวมถึ งผู้ รับ บริ ก ารทั้ งภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ก าหนดแนวทางรู ป แบบ วิ ธี ก ารเผยแพร่ ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สากล
เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
4.3 จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงาน เกิดความสะดวกรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาองค์กร

คร
โครงสร้างการบริหารจัดการ

ร้า ารบริหาร ัด าร

ส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร เป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ดู แ ลของบั ณ ิ ตวิ ท ยาลั ย
มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดบัณ ิตวิทยาลัย จัดแบ่งโครงสร้างเป็น หน่วย ประกอบด้วย
หน่วยบรรณาธิการ
หน่วยผลิตเอกสาร และ
หน่วยเผยแพร่และจัดจาหน่าย
โดยมีโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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คร ร้า อ ค ร
บัณฑิตวิทยาลัย

งานอานวยการ

งานแผน
และสารสนเทศ

งานวิชาการ

งานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ 1 โครงสร้างองค์กร
2 คร ร้า ารบริหาร าน านั ิม มหาวิท า ั น ร วร
อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ที่ทาหน้าที่กากับดูแลสานักพิมพ์)
หัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
หัวหน้าสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยบรรณาธิการ

หน่วยผลิตเอกสาร

หน่วยเผยแพร่และจัดจาหน่าย

ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารงานสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทที่ 2

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ั

าน านั ิม มหาวิท า ั น ร วร

ผ้รับผิดชอบ

 หัวหน้าสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
บริหารจัดการ และวางแนวทางในการดาเนินงานของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงงานอื่น ๆ
ตามที่ ได้ รับ มอบหมายให้ เป็ น ไปตามภารกิ จของบั ณ ิ ต วิท ยาลั ย ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณบดี
บัณ ิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณ ิตวิทยาลัย และหัวหน้าสานักงานเลขานุการบัณ ิตวิทยาลัย
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล ตาแหน่ง นักวิชาการศก า
โทรศัพท์ 0-5596-8834
โดยมีหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

หน่วยบรรณาธิการ
ทาหน้าที่ให้บริการรับต้น บับเพื่อดาเนินการตรวจสอบตามกระบวนการจัดทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการตรวจสอบ
สรุ ป ข้ อ มู ล และจั ด ประชุ ม พิ จ ารณาการจั ด พิ ม พ์ ประสานงานผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงาน คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้พิสูจน์อักษร ผู้แทนจาหน่าย โรงพิมพ์ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทาหนังสือรับรอง
คุณ ภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ท างวิชาการ สัญญาอนุญาตให้ ใช้สิทธิและจัดพิ มพ์งานวรรณกรรม ระเบียบ
ประกาศ ค าสั่ ง ขั้น ตอน และแบบ อร์ม ต่าง ๆ ของสานั ก พิ ม พ์ ม หาวิท ยาลั ยนเรศวร มี เจ้าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน คือ
 งานบรรณาธิการ

นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล
ตาแหน่ง บรรณารัก ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8836
ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานงานบรรณาธิ ก ารการจั ด ท าเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ชาการ
ของส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและแล้ ว เสร็ จ ทั น ตามก าหนด
ระยะเวลา
 งาน

ระชุม จัดทาสั

า หนังสอรับรอง

นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
ตาแหน่ง นักวิชาการศก า
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8834
ท าห น้ า ที่ ป ระสานงาน จั ด ท าเอกสาร ห นั ง สื อ เชิ ญ ด าเนิ น การป ระชุ ม
และรายงานผลการประชุม จัดทาสัญ ญา หนังสือรับรอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จ
ทันตามกาหนดระยะเวลา

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทที่ 2

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยผลิตเอกสาร
ทาหน้าที่ให้บริการและควบคุมการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ไปตามมาตรฐานของส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวรและมาตรฐานสากล
ดู แ ลการเบิ ก จ่ า ย งานการเงิ น และพั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และงานสารบรรณ ของส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน คือ
นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว
หมายเลขโทรศัพท์

หน่วยเผยแพร่และจัดจาหน่าย

ทาหน้าที่ในการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดูแลและพัฒ นา
เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศและฐานข้ อมูล ออกแบบศิลปกรรม เอกสารสิ่ งพิม พ์ท างวิชาการและสื่ อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประสานงานการจัดพิมพ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดจาหน่าย จัดส่งสินค้าสินค้าและ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ติดตามดูแล ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และผลการจัดจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน คือ
 งานระบบสารสนเทศ และศิล

กรรม

นายสร า แสงเยนพันธ์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว
หมายเลขโทรศัพท์
3
ทาหน้าทีพ่ ัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสานงาน และตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการ จัดทา ดูแล ติดตามการออกแบบศิลปกรรมเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 งาน

ระชาสัมพันธ์ และศิล กรรม

นายสั า จันทา
ตาแหน่ง นักวิชาการศก า
หมายเลขโทรศัพท์
ทาหน้าที่จัด ทาและเผยแพร่เอกสารประชาสัมพั นธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ และจัดท า
ศิลปกรรมรูปเล่ม ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
 งานจัดจาหน่าย

นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว
หมายเลขโทรศัพท์
ทาหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดจาหน่ายหนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
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บทที่ 3

บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธี

การปฎิบัติงานและเงื่อนไข

หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงาน
และเงื่อนไข

บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติงานและเงื่อนไข

านิ า ชของ
าการก.พ.อ.
ตา ประกา
คํานิยามของผลงานวิ
าการ ลงานวิ
ตามประกาศ

ก อ

ผลงานทางวิชาการมีหลากหลายประเภท เช่น เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา
หนังสือ งานวิจัย งานแปล ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งผลงานแต่ละประเภทล้วนมีรูปแบบและ
ลักษณะที่แตกต่างกัน มีการกาหนด คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณ ภาพของ
ผลงานทางวิชาการไว้แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ผลงานทางวิชาการที่จัดทาขึ้นมีมาตรฐาน สามารถนามา
เทียบเคียงกันได้ และเป็นหลักเกณฑ์ สาหรับผลงานทางวิชาการที่จะใช้ประกอบการนาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สานักพิมพ์
มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร จึ งก าหนดเกณฑ์ คุ ณภาพผลงานวิ ชาการที่ จั ดท าให้ มี ความสอดคล้ องกั น
เพื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานจักได้นาผลงานที่จั ดทาเสรจสิ้ นเรียบร้ อยแล้ ว ไปใช้ ประโยชน์ สาหรั บการเรี ยน
การสอน วิจัย พัฒนางานวิชาการ และเสนอเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
เกณฑ์ ณ า ลงานวิ าการ
ตามเประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารพิ จ ารณาแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 กาหนดคานิยามผลงานวิชาการ
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สามารถจาแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
กล ที่ งานวิ ั
คำนิยำม: ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้น ๆ และมี ที่ม าและวัตถุป ระสงค์ที่ ชัด เจน เพื่ อให้ ได้ม าซึ่ งข้อมู ลคาตอบหรือ
ข้อ สรุป รวมที่ จะน าไปสู่ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิชาการ (งานวิจั ย พื้ น ฐาน) หรือ การน าวิชาการนั้ น มาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์
กล ที่ ลงานทางวิ าการ นลัก ณะอื่น ประเ ท
ลงานวิ าการเ ื่ออต าหกรร
คำนิยำม: ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่ วงโซ่ คุณค่ า (Value Chain)
ส่วนใหญ่ อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพั ฒนา
หรือการแก้ปญหาของอุตสาหกรรม
ลงานวิ าการเ ื่อ ั นาการเรี นการ อนและการเรี นร
คำนิ ยำม: ผลงานวิชาการซึ่งอาจดาเนิน งานในรูป การศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือ
การวิ จั ย และพั ฒ นา มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ หรื อ แก้ ไขป ญหา
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ
ได้แก่ (1) สภาพปญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือ
ความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือ
แก้ไขปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่
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บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติงานและเงื่อนไข

หรื อ เป็ น งานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ หรื อ ปรั บ ประยุ ก ต์ จ ากของเดิ ม อย่ า งเห นได้ ชั ด เช่ น
เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียน
การสอน และ (3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนในสถานการณ์
จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน
3. ลงานวิ าการเ ื่อ ั นาน บา าธารณะ
คำนิยำม: เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น
อันนา ไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิ ดหรือเชิงประจักษ์ เกี่ยวกั บ
นโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนั้นไปป ิบัติ เพื่อให้ภาครัฐนาไปใช้กาหนดนโยบาย กฎหมาย
แผน ค าสั่ ง หรือ มาตรการอื่น ใด ทั้งนี้ เพื่ อแก้ป ญหาที่ มี อยู่ หรือ พั ฒ นาให้ เกิด ผลดีต่ อสาธารณะไม่ ว่า
ระดับชาติ ท้องถิ่น หรือนานาชาติ
4. กรณี ก า
คำนิยำม: งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐบาล ล ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณี ที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทาเป็ นกรณี ศึ กษา
เพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ตามหลั ก
วิชาการถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยอื่น ๆ นามาประกอบการตัดสินใจและกาหนดทางเลือกในการ
แก้ปญหาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจ
ตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเทจจริงและการใช้ ดุลพิ นิ จตั ดสิ นในคดี นั้ น ๆ จานวนกรณีศึกษา
ที่จะนามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
5. งานแปล
ค ำนิ ย ำม: งานแปลจากตั ว งานต้ น แบบที่ เป็ น งานวรรณกรรม หรื อ งานด้ า นปรั ช ญา
หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อ
น ามาแปลแล้ ว จะเป็ น การเสริ ม ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด เป็ น การแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่ง เป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
6. นานกร
ารานกร
นา านกร
และงานวิ าการอื่น นลัก ณะเ ี วกัน
คำนิยำม: งานอ้างอิงที่อธิบายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะ
อื่ น ๆ อั น เป็ น ผลของการศึ ก ษาค้ น คว้า อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ห ลั ก วิ ชา รวมทั้ งแสดงสถานะล่ าสุ ด
ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย
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จัดระบบอ้างอิง โดยเป็น งานของนัก วิชาการคนเดียว มีค านาที่ชี้แจงหลัก การ หลัก วิชา หรือทฤษฎี
ที่นามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย
รวมทั้งดัชนีค้นคา ในกรณีที่จาเป็น
7. ลงาน ราง รร ์ านวิท า า ตร์และเท น ล ี
คำนิ ยำม: ผลงานวิชาการที่ เป็ น การประดิษ ฐ์คิ ดค้ นเครื่อ งมื อ เครื่อ งทุ่ น แรง ผลงานการ
สร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสาหรับการใช้ประโยชน์เ พาะด้าน
วัคซีน ผลิตภัณ ฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
8. ลงาน ราง รร ์ าน นทรี ะ ิลปะ
คำนิยำม: ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เหนถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา
จริยธรรม หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เหนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน
มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมาย
และคุ ณ ค่ า ของงาน เช่ น ผลงานสร้ า งสรรค์ ด้ า นวรรณกรรม ด้ า นศิ ล ปะการแสดง ด้ า นดนตรี
ด้านสถาปตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ
9. ิทธิบัตร
คำนิยำม: สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
10. อ ต์แวร์
คำนิยำม: หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ
ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีหลักวิชา
อันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอ ต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์ห ลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. การดาเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒ นาซอ ต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
(numerical method) หรื อ การด าเนิ น งานลั ก ษณ ะ engineering design ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการออกแบบโดยตรง
2. งานที่ มี ลั ก ษณะการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาในระดั บ แ ้ ม ข้ อ มู ล ต้ น บั บ
(source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสาคัญ
3. โครงการที่มีการเกบข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิ จัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เหนชัดเจนว่าหลังจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและซอ ต์แวร์
มาใช้พัฒนาแล้วระบบการทางานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรงุระบบหรือสารวจความต้องการ
รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้นาเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจยั และพัฒนา
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กล ที่ ลงานวิ าการรับ ัง
คำนิยำม: ผลงานวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปญหา
หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและ
การรับรู้ปญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
กล ที่ ตารา หนัง ือ บท วา ทางวิ าการ
ตารา
คำนิยำม: งานวิชาการที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาซึ่งเกิด
จากการนาข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์
สั งเคราะห์ รวบรวมและเรีย บเรีย งโดยมี ม โนทั ศ น์ ที่ ผู้ เขีย นก าหนดให้ เป็ น แกนกลาง ซึ่ งสั ม พั น ธ์กั บ
มโนทัศน์ ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดีใช้ภาษา
ที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สาคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อ
วงการวิชาการนั้น ๆ
เนื้ อ หาสาระของต าราต้ อ งมี ค วามทั น สมั ย เมื่ อ พิ จ ารณาถึ งวัน ที่ ผู้ ข อยื่ น เสนอขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึงระดับ
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ซึ่ งผู้ อ่ า นอาจเป็ น บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ผู้ เรี ย นในวิ ช านั้ น แต่ ส ามารถอ่ า นและ
ทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนไปแล้ว
จะนามาเสนอเป็นตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเหนได้ชัดว่าเป็นตารา
2. หนัง ือ
คำนิยำม: งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและ
ลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลาง
และมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปญญาความคิดและสร้างความแขงแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
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เนื้ อหาสาระของหนั งสื อต้ องมี ความทั นสมั ยเมื่ อพิ จารณาถึ งวั นที่ ผู้ ขอยื่ นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ งทางวิ ชาการ หากผลงานทางวิ ชาการที่ เคยเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสาร
คาสอนไปแล้ว จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
3. บท วา ทางวิ าการ
คำนิยำม: งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเดนที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่ างชั ด เจน ทั้ งนี้ มี ก ารวิ เคราะห์ ป ระเด นดั งกล่ า วตามหลั ก วิ ช าการ โดยมี ก ารส ารวจวรรณกรรม
เพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเดนนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย

หลัการเสนอขอจั
กเกณฑ์การเดทํนอขอ
ั ทาเอก
ิ ์ทางวิ
หลักเกณฑ์
าเอกสารสิ
างวิิ่งชาการ
่งพิ มพ์ ทาร
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิของ
ทยาลัานั
ยนเรศวร
ก ิ ์ หาวิท าลั นเร วร

าการ

ส านั กพิ มพ์ จ ะจั ดท า เอกสารสิ่ งพิ มพ์ ท างวิ ชาการ ที่ ผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานเป็ นเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ
หรือได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการดังกล่าวจะต้อง “ผาน
่ ” การพิจารณา
จากกองบรรณาธิ การ จั ดท า เอกสารสิ่ ง พิ มพ์ ท างวิ ชาการ ของ ส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ย นเรศวร
และการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วเท่ านั้ น ทั้งนี้ เพื่ อให้ การจัดทา เอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงให้
กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดยผสร
ู้ ้างสรรค์ผลงานจะต้องจัดทาต้น บับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้
การรบตน
ั
บบั
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรอกแบบ อร์มเสนอขอจัดทา เอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ (สนพ.5)
และแบบ อร์มยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ (สนพ. 10) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมต้น บับสมบู รณ์ ( บั บจริง) จานวน 2 ชุด และซีดีข้อมูลบันทึก
ด้วย Program Microsoft word จานวน 1 แผ่น เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ขอเสนอจัดพิมพ์ต้องมี
คุณภาพ และเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แต่งขึ้น เรียบเรียง หรื อแปลด้ วยตนเอง โดยต้ องมี เนื้ อหา
สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งรูปภาพและตาราง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สานักพิมพ์จะไม่ รับพิจารณา
ต้น บับที่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ ของบุ คคลอื่ น ใ นกรณี เป็ นหนั งสื อแปล ผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานต้ องขออนุ ญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ พร้อมแนบหลักฐานการได้รับอนุญาต บับจริงแนบมาพร้ อมกั บต้ น บั บด้ วย
สานั กพิ มพ์ ตรวจสอบความถู กต้ องของเอกสารในเบื้ องต้ น เพื่อสรุปข้ อมู ลด้ านการตลาด
เบื้ องต้ น และเสนอแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรม การจั ดท าเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ ของส านั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกลุ่มสาขาวิชา
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การ ิ ารณาตน บบั
คณะอนุกรรมการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามกลุ่มสาขาวิชา พิจารณาคุณภาพและความเหมาะสมของต้น บับที่ขอจัดพิมพ์
เบื้ องต้น และเสนอผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ (Reader) เพื่ อพิ จารณาความถูกต้องสมบู รณ์ ของเนื้ อหา พร้อมทั้ ง
สรุปผลการพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อกองบรรณาธิการ
กรณีมีมติรับพิมพ์ สานักพิมพ์จะทาหนังสือแจ้งผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานทราบ และจัดส่งต้น บับ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เสนอแต่งตั้งโดยคณะอนุ กรรมการจัดทาเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิชาการของสานั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
กรณีมีมติไม่รับพิมพ์ สานักพิมพ์ จะทาหนั งสือแจ้ งผู้ สร้างสรรค์ ผลงานทราบ และจัดส่งคื น
ต้น บับหลังการพิจารณา
3 การตรว อบ ณ า และ วา กตองของเอก าร ิ่ง ิ ์ทางวิ าการ
สานั กพิมพ์ ส่ งต้ น บั บให้ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่อพิ จารณาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้ อง
ทางด้านวิชาการ ซึ่งหากผู้ทรงคุณวุ ฒิ มี มติ ให้ แก้ ไขคุ ณภาพของ เอกสารสิ่งพิมพ์ ท างวิชาการเพิ่ มเติ ม
ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะ และส่งต้ น บั บที่ แก้ ไขสมบู รณ์ แล้ ว
จานวน 1 ชุด ภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
กรณี ที่ ผู้สร้างสรรค์ ผลงานไม่ ดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขหรื อมี ความประสงค์ ขอถอนเรื่ อ ง
ในระหว่างที่สานักพิ มพ์ได้ส่งต้น บับให้ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ ไปแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้ แก่ สานั กพิ มพ์
4. กองบรรณาธการประ
ิ
ิ ารณาอน ัตการ
ิ
ั ทาเอก าร ิ่ ง ิ ์ ทางวิ าการ
กองบรรณาธิการประชุมพิจารณาคุณภาพ ความเหมาะสม และลั กษณะประเภทของต้ น บั บ
ที่ขอจัดพิมพ์ เพื่อมีมติรับหรือไม่รับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเข้ าสู่ กระบวนการจั ดพิ มพ์ พิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าลิขสิทธิสาหรับผู้สร้างสรรค์ผลงานและจานวนเล่ มที่ จะจั ดพิ มพ์ การเผยแพร่
และจัดจาหน่าย
กรณี มี มติ รั บพิ มพ์ ส านั กพิ มพ์ จะท าหนั งสื อแจ้ งผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานทราบ และหาก
กองบรรณาธิการ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขตามที่ กองบรรณาธิ การ
เสนอแนะ และส่งกลับต้ น บั บที่ แก้ ไขสมบู รณ์ แล้ ว จานวน 1 ชุด ภายหลั งจากที่ได้ รั บการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อักษรแล้ว
กรณีมีมติไม่รับพิมพ์ สานักพิมพ์ จะทาหนั งสือแจ้ งผู้ สร้างสรรค์ ผลงานทราบ และจั ดส่ งคื น
ต้น บับหลังการพิจารณา
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5. การทา ั าการ ั ิ ์และการ อนลขิ ิทธิ
5.1 ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สร้างสรรค์ร่วมต้องโอนลิขสิทธิ ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเวลา 3 ป โดยทาเป็นหนังสือการโอนลิขสิทธิระหว่าง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแบบ อร์มของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.2 การขยายลิขสิทธิ หากพ้นกาหนดเวลาการโอนลิขสิทธิภายในเวลา 3 ปแล้ว แต่เอกสาร
สิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการยั งจ าหน่ ายไม่ หมด ผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานและผู้ สร้ างสรรค์ ร่ วมต้ องยิ นยอมให้
มหาวิทยาลัยขยายลิขสิทธิเพื่อทาการจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิ ชาการให้ แล้ วเสรจต่อไป ได้อีก 3 ป
โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยายลิ ขสิ ทธิ ให้ เป็ นไปตามสั ญญาเดิ ม
5.3 การจั ดพิ มพ์ ซ้ า ในกรณี จ านวนเล่ มของเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการหมดลงก่ อน
ระยะเวลา ป หากเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมีคุณภาพและเป็นที่ ต้องการของตลาด การพิจารณา
จัดพิมพ์ซ้าให้อยู่ในดุลยพิ นิ จของกองบรรณาธิ การ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ ผลงาน
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม
5.4 การจัดพิมพ์ บับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการและจาหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิ ชาการ
บางส่วน และมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็น บับปรับปรุ งใหม่ ให้ ดาเนิ นการตามหลั กเกณฑ์ การเสนอขอ
จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.5 เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนาเสนอขอจัดพิมพ์ นั้ น ต้องปราศจาก
ภาระผู กพั นใดๆ ทางกฎหมายกั บบุ คคลและหน่ วยงานอื่ น ๆ หากมี การด าเนิ นการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ นั้น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้สร้างสรรค์ผลงานและ
ผู้สร้างสรรค์ร่วมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
6. ขนตอนการ
ั
าเนนงานกอนการ
ิ
ั ิ ์ของ านกั ิ ์ หาวทิ าลั นเร วร
6.1 ภายหลังจากท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แก้ไขต้น บั บเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว สานั กพิ มพ์ จะ
ดาเนินการขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN) และบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP) เ พาะกรณีเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่เสนอขอจัดทามี ลั กษณะเป็ นหนั งสื อ และตารา จะดาเนินการส่งพิสูจน์อั กษร ออกแบบ
จัดรูปแบบ รูปเล่ม ภาพปก และภาพประกอบภายในเล่ม จัดหน้า และส่งผู้สร้างสรรค์ผลงานตรวจทาน
ู้ ้างสรรค์ผลงานมีการแก้ไขเอกสารส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ
ความถูกต้องของต้น บับก่อนส่งโรงพิมพ์ กรณีผสร
ระหว่างอยู่ในโรงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ แก่ สานั กพิ มพ์
6.2 ดาเนินการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ที่สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจดั หา
6.3 เมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว สานักพิมพ์จะจัดส่งเล่ม
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน จานวน 5 เลม่
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7. การ า าลขิ ิทธิ าตอบแทนแก ราง รร ์ ลงาน
7.1 การจ่ ายเงิ นสมนาคุ ณแก่ ผู้ สร้ างสรรค์ ผลงาน ส านั กพิ มพ์ จ่ ายค่ าลิ ขสิ ทธิ ให้ กั บ
ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในอัตราร้อยละ โดยจ่ายตามจานวนและราคาจาหน่ายที่กาหนด
โดยส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ท้ั งนี้ ขึ้ นอยู่ กั บคุ ณภาพของ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ
และข้อตกลงระหว่างผู้ส ร้างสรรค์ผลงานกับสานั กพิ มพ์ ม หาวิทยาลั ยนเรศวร โดยจ่าย ตามยอดขาย
ที่เกิดขึ้นจริงทุก ๆ 6 เดือน เป็นเวลา 3 ป ยกเว้นมีการขยายลิขสิทธิ
7.2 การขยายลิขสิทธิ หากพ้นกาหนดเวลาการโอนลิขสิทธิภายในเวลา 3 ปแล้ว แต่เอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการยังจาหน่ ายไม่ หมด ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัย ขยายลิ ขสิ ทธิ
เพื่อทาการจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้แล้วเสรจต่ อไปได้ อี ก 3 ป โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณ
แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยายลิขสิทธิให้เป็นไปตามสัญญาเดิม
7.3 การจั ดพิ มพ์ ซ้ า ในกรณี จ านวนเล่ มของเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการหมดลงก่ อน
ระยะเวลา ป หากเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมีคุ ณภาพและเป็ นที่ ต้องการของตลาด การพิ จารณา
จัดพิมพ์ ซ้าให้อยู่ในดุ ลพิ นิ จของกองบรรณาธิ การ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่ ผู้สร้างสรรค์ ผลงาน
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม
7.4 การจัดพิมพ์ บับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ จั ดพิ มพ์ เอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการและจาหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิช าการ
บางส่วนและมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็น บับปรับปรุงใหม่ ให้ ดาเนิ นการตามหลั กเกณฑ์ การเสนอขอ
จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. การเ แ รและการ ั าหนา
เมื่ อ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ ได้ จั ดพิ มพ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว ส านั กพิ มพ์ จะด าเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ไปยังงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
คณะ วิทยาลั ย ร้าน ศู นย์ หนั งสื อ องค์ กร และหน่ วยงานอื่ นทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย
และผ่านทางเวบไซต์ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผานส
่ อในร
ื่ ูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการเผยแพร่ไปถึงผู้ใช้ให้มากที่สุด โดยมีช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนี้
8.1 ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นาไปจาหน่ายด้วยตนเอง
8.2 จาหน่ายโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สานักพิมพ์มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร
8.3 จาหน่ ายตามแหล่ งจ าหน่ ายอื่ น เช่ น ร้ าน ศู นย์ หนั งสื อ องค์ กร และหน่ วยงานอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ การจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กั บผู้ แทนจ าหน่ ายอ่ื นให้ เป็ นไปตามข้ อตกลง
ที่สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรและตัวแทนจาหน่ายตกลงร่วมกัน
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า ั่งที่เกี่ วของ

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิ ชาการ ของสานั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิ ชาการ ของสานั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.
(แก้ไขเพิ่มเติม) บับที่ ลงวั นที่ 26 กรกฎาคม 8
3. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การเสนอขอจั ดท าเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 28 มกราคม
4. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การเสนอขอจั ดท าเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) บั บที่ ลงวั นที่ มิ ถุ นายน
5. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยน เรศวร เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การเสนอขอจั ดท าเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) บั บที่ 3 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
6. ประกาศมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การเสนอขอจั ดท าเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) บั บที่ 4 ลงวันที่ 18 กันยายน
7. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุ ณวุฒิ พิ จารณา
คุณภาพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ลงวั นที่ 2 มีนาคม
8. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุ ณวุฒิ พิ จารณา
คุณภาพเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ ของสานั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) บั บที่
ลงวันที่ สิงหาคม
9. ประกาศมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง หลั กเกณฑ์ และอั ตราค่ า ตอบแทนการพิ สูจน์ อั กษ ร
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลั ยนเรศวร ลงวั นที่ 2 มกราคม
10. คาสั่งมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ที่
เรื่ อง แต่ งตั้ งกองบรรณาธิ การจั ดท าเอกสาร
สงพ
ิ่ ิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 1 ตุลาคม
11. คาสั่งมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ที่
เรื่ อง แต่ งตั้ งกองบรรณาธิ การจั ดท าเอกสาร
สงพ
ิ่ ิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) บับที่ ลงวันที่ 31 มกราคม
12. คาสั่งมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ที่
เรื่ อง แต่ งตั้ งกองบรรณาธิ การจั ดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ ไขเพิ่ มเติ ม) บับที่ ลงวันที่ 23 มีนาคม
13. ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ที่
เรื่อง แต่ งตั้ งกองบรรณาธิ การจั ดท าเอกสาร
สงพ
ิ่ ิมพ์ทางวิชาการของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) บับที่ 4 ลงวันที่ กันยายน
14. ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กาหนดอัตราบริการจัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิ ชาการ
ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ กรกฎาคม
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แบบ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้
อง

อร์ ที่เกี่ วของ

1. แบบ อร์มเสนอขอจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ. )
2. แบบ อร์มแสดงการมีส่วนร่วม สัดส่วนในเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ และการยิ นยอมให้ นา
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมานาเสนอเพื่อจัดพิมพ์ (สนพ. )
3. แบบ อร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่นาเสนอจัดพิมพ์ (สนพ. )
4. แบบ อร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการจั ดทาเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทาง วิชาการ
ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามกลุ่มสาขาวิชา) (สนพ. )
5. ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบด้านคุ ณภาพวิชาการ ของเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เสนอขอจัดทากับสานักพิมพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร (สนพ. )
6. แบบ อร์มยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิ ทธิ (สนพ.10)
7. แบบ อร์มเสนอขอจัดทารูปเล่ม (สิ่งพิมพ์อื่น) (สนพ.11)
. แบบ อร์มผลพิจารณาการพิสูจน์อักษรเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.12)
9. แบบ อร์มข้อมูลเจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรอิสระ (สนพ.13)
10. แบบ อร์มยืนยันผลการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งพิมพ์ (สนพ. )
11. แบบ อร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิงานวรรณกรรม (สนพ.15)
12. แบบ อร์มตรวจสอบรายละเอียดต้น บับเบื้องต้นของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (สนพ.16)
13. แบบ อร์มเสนอขอหนังสือรับรอง (สนพ.17)
. แบบยืนยันการจัดพิมพ์ซ้า (สนพ.18)
. แบบ อร์มขอจัดพิมพ์ซ้า (สนพ.19)
มำย

ำมำ

ำน
ม
ย
ำน ิม ม ำ ิ ยำ ยน
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:
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การอางอิง

การจัดทาผลงานทางวิชาการจาเป็นต้องมีรายชื่อเอกสารที่นาข้อมูลมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประกอบ
การเขียนแนบท้าย เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้เหนว่าเนื้อหาเหล่านั้นมีเหตุผลหรือสาระที่เชื่อถือได้ ต้องให้
ข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอให้ผู้สนใจสามารถติดตามค้นหาข้อมู ลที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นควรต้องทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรมก่อน
เอก ารอางอิง คือ การนาข้อมูลมาอ้างอิงในเนื้อเรื่องโดยตรง ซึ่งภาษาอังกฤษใช้ References,
Literature Cited, ห รื อ References Cited ใน ป จ จุ บั น นิ ย ม ใช้ References (ส านั ก ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558) เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหาที่นามาเขีย น
เรียบเรียง จะมีการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาซึ่งมี ระบบ คือ
1. ระบบนาม – ป (Author - date) เป็น ระบบที่ มีชื่อผู้แต่ง ปที่ พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง
อยู่ภายในวงเลบ ดังตัวอย่าง การอ้างอิงแบบ APA (ชื่อผู้แต่ง ปที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างอิง)
2. ระบบหมายเลข (Number System) คล้ายคลึงกับระบบนาม - ป แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลข
แทนชื่อผู้แต่ง ซึ่งปจจุบันนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์ ส่วนวิธีเขียน
อ้างอิงมี วิธี คือ 1) ให้หมายเลขตามลาดับของการอ้างอิง หรือ ) ให้หมายเลขตามลาดับอักษรผู้แต่ง
ส่ ว น บรรณานกร (Bibliography) คื อ รายการของทรั พ ยากรสารสนเทศทั้ ง หมดที่ ใ ช้
ประกอบการเขียน เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เขียน แต่มิได้นาข้อมูลมาอ้างถึงโดยตรง
อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนามาเรียบเรียงใหม่
จะเหนได้ว่าความต่างอยู่ที่วัตถุประสงค์ โดยเอกสารอ้างอิงมุ่งบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้
อ้างอิงเท่านั้น ส่วนบรรณานุกรมบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิงและสื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่ใช้ประกอบ
นอกจากนี้การอ้างอิงอีกลักษณะหนึ่งที่ใช้กัน คือ เชิงอรรถ (Footnote) เป็นการนาข้อมูลวางไว้
ส่ ว นล่ า งของแต่ ล ะหน้ า โดยมี เครื่ อ งหมายหรื อ เลขล าดั บ ที่ ก ากั บ เชิ งอรรถมั ก จะใช้ กั บ บทความ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่ปจจุบันนิยมใช้กันน้อยมาก อย่างไรกตาม การจัดทารายการ
เอกสารอ้ า งอิ งนั้ น มี ห ลายรู ป แบบ การเลื อ กใช้ แ บบใดขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ ก าหนดของสถาบั น การศึ ก ษา
หรือสานั กพิ มพ์ แต่ล ะแห่ง เมื่ อเลือกใช้แบบใดแล้วต้องใช้แบบนั้ น สม่าเสมอตลอดทั้งเล่ ม และเขีย น
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลทีค่ รบถ้วนและชัดเจน
การจั ด ท าเอกสารอ้ างอิ ง /บรรณานุ ก รม ของส านั กพิ ม พ์ ม หาวิท ยาลัย นเรศวร ก าหนดให้ ใช้
รูปแบบตามหลักสากลทัว่ ไป ดังนี้
1. รู ป แบบ American Psychological Association style (APA) นิ ย มใช้ กั น มากในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นระยะ
2. รูปแบบ Vancouver Style นิยมใช้กันในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและทางการแพทย์
3. รูปแบบ Harvard Style นิยมใช้กันในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและทางการแพทย์
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การ วบ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

ณ า าตร าน

ส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ด าเนิ นงานผลิ ตและเผยแพร่ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทาเอกสารสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการของสานั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลั กเกณฑ์การเสนอขอจั ดทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกองบรรณาธิการ จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ควบคุม
กระบวนการผลิตผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด ตามรายละเอี ยดดั งนี้
กองบรรณาธการ
ิ
ั ทาเอก าร ิ่ ง ิ ์ ทางวิ าการ ของ านกั ิ ์ หาวทิ าลั
นเร วร ประกอบ ว
1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมาจาก กลุ่มสาขาวิชา โดยแต่ละสาขามี จานวนไม่เกิน คน
เป็นกรรมการ
3) รองคณบดีบั ณฑิ ตวิทยาลั ย คนหนึ่ ง ที่ รั บผิ ดชอบกากั บดู แลสานั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ย
นเรศวร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งกองบรรณาธิการโดยคาแนะนาของคณบดีบั ณฑิ ตวิทยาลัย และจะให้มี
ผชู้ ่วยเลขานุการด้วยกได้
ีอานา และหนาที่ ังนี
1) กาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนแบบ อร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาเอกสารสิ่งพิ มพ์
ทางวิชาการ
2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวป ิบัติ ในการตรวจสอบ การพิ จารณาคุณภาพ ตลอดจน
ความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชาการ และความสมบู รณ์ ของเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ
3) พิ จารณาการผลิ ตหรือจั ดพิ มพ์ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการที่ เสนอโดยบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอก
4) แต่ งตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพและความถู กต้ องของเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ และทาหน้าที่ติ ดตามผลการดาเนิ นงานให้ แล้ วเสรจ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจเป็ นอาจารย์
ประจามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ยกได้ แต่ ต้ องไม่ เป็ นผู้ สร้ างสรรค์ ผลงานหรือผู้ร่วมใน
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น ๆ
5) แต่งตั้งกองบรรณาธิการย่อยเ พาะผลงานเพิ่ มเติ มได้ตามความเหมาะสมของเอกสาร
สงพ
ิ่ ิมพ์ทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ เพื่อให้ผลงานมีความสมบู รณ์ ยิ่ งขึ้ น
6) ก าหนดจ านวนเล่ มในการจั ดพิ มพ์ รายละเอี ยดรู ปเล่ ม ราคา และการจั ดจ าหน่ า ย
ทั้งนี้ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ป ิบัติตามระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย การพั สดุ
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7) ควบคุม รายรับ รายจ่าย การทาบัญชี และการรายงานทางการเงินของสานักพิ มพ์ ทั้งนี้
ให้ป ิบัติตามระเบียบ ว่าด้ วย เงินรายได้ ของมหาวิ ทยาลั ย โดยสรุ ปผลการ ดาเนินงานของสานักพิมพ์
เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและอธิการบดี อย่างน้อยปละ ครั้ ง
8) หน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
กาหน การประ กองบรรณาธการ
ิ
เป็นประจาทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการและการด าเนิ นงานของส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ให้ เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ
ณะอนกรร การ ั ทาเอก าร ิ่ ง ิ ์ ทางวิ าการ ของ านกั ิ ์ หาวทิ าลั
นเร วร
เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นไปด้วยความรวดเรว ถูกต้องตาม หลักของเน้ือหาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ที่ประชุมกองบรรณาธิการ
จัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ /2557
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
จึงมีมติเหนชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาเอกสารสิ่งพิ มพ์
ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกลุ่มสาขาวิชา เพื่ อ ดาเนินการพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางด้านเนื้อหาเบื้องต้นของต้น บับ รายละเอียดการเสนอขอจั ดพิ มพ์ ต่ างๆ รวมถึ งเสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) อ่านผลงานทางวิชาการ และนาเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาอนุมัติการ
จัดพิมพ์ต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 าย ดังนี้
ำยค ำ ิ ำ ำ ม นำ
) พิจารณาความเหมาะสมและคุณภาพวิชาการเบื้องต้นของเอกสารสิ่ งพิ มพ์ ทางวิ ชาการ
2) พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพและความถู กต้ องของเอกสารสิ่ งพิ มพ์
ทางวิชาการ
3) พิ จารณาข้ อมู ลการผลิ ตหรื อจั ดพิ มพ์ อาทิ จ านวนเล่ มในการจั ดพิ มพ์ รายละเอี ยด
การพิมพ์ ราคา และการจัดจาหน่ายเบื้องต้น
4) สรุปและนาเสนอผลการจัดทาเอกสารส่ิงพิม พ์ทางวิชาการ ต่อกองบรรณาธิการจัดทา
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลั ยนเรศวร
ำย ำ ำ ม นำ
) พิจารณาและเสนอข้อมูลทางการตลาด และกลุ่มเป้าหมายในการจั ดจาหน่ ายของเอกสาร
สงพ
ิ่ ิมพ์ทางวิชาการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเสนอขอจัดทา
2) พิจารณาข้อมูลการผลิตหรือจัดพิมพ์ อาทิ จานวนเล่ มในการจั ดพิ มพ์ รายละเอี ยดการ
พิมพ์ ราคา และการจัดจาหน่าย
3) เสนอข้อมูลให้แก่คณะอนุกรรมการ และกองบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาจั ดพิ มพ์
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ำย ิ
ม ม นำ
1) ตรวจสอบความถู ก ต้ อง และการใช้ ข้ อมู ลลิ ขสิ ทธิ ต่ าง ๆ ในงานศิ ลปกรรม
ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานใช้เป็นข้อมูลในการเสนอขอจัดทา
2) จั ดท าศิ ลปกรรมต่ าง ๆ เสนอผู้ สร้ างสรรค์ ผลงาน คณ ะอนุ กรรมกา ร และ
กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์
3. ทรง ณว ิที่ ี วา เ ี่ ว า เ าะและไ รับการแตงตัง กองบรรณาธิการ
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ ควบคุมคุณภาพด้านวิชาการ ตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาเอกสารสิ่ งพิ ม พ์ หนั งสื อ ต ารา ให้ ได้ ต ามมาตรฐานของมหาวิท ยาลั ย
และมาตรฐานสากล
4. รง รางการบริหารงานของกองบรรณาธิการ
ำิำ
ค น มำ
ม ิ ยำ ำ
ำ
ค

ค น
ม ิ ยำ ำ

มำ

ิ ิ ยำ ย

ำ นำ ำ

นำ ำน ำน

ค
คน ย

ำน ำ

น มำ
ม คม ำ

ำน ิม
ิ ิ ยำ ย

นำ ำน ิม ม ำ ิ ยำ ยน
ำย

ำิำ

รับต้น บับและตรวจสอบความเรียบร้อย
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเบองต
ื้ ้น
ส่งต้น บับให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
คุณภาพทางด้านวิชาการ
จัดประชุมอนุกรรมการ
กองบรรณาธิการ
ประสาน จัดส่ง ติดตามการพิสูจนอ์ ักษร
ขอเลขมาตรฐานหนังสือ
การจัดทาสัญญาโอนสิทธิ
ประสานงานกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้พิสูจน์อักษร โรงพิมพ์
เบิกจ่ายคาตอบแทน
่
/ค่าลิขสิทธิ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ำย ิ

ม

ประสานงานการเสนอราคา
ต้นทุนการจัดพิมพ์
ประสานงาน จัดส่ง
ติดตาม และตรวจสอบ
การออกแบบศิลปกรรม
และการจัดรูปเล่ม
ประสานงาน จัดส่ง
ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดพิมพ์รูปเล่ม กับโรงพิมพ์

ำย ย

ำ นำย

เผยแพร่และทาการประชาสัมพันธ์
ไปตามช่องทางต่างๆ
จัดจาหนายเอกสารส
่
ิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ
ประสานงานกับร้าน ศูนย์จาหน่าย
จัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อจาหน่าย
ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ
และจัดเกบสินค้าในคลังสินค้า
รายงานยอดขาย ยอดสินค้า
คงเหลือ และรายรับ-รายจาย
่
จากการจาหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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เปรี บเทีมาตรฐานคุ
บเกณฑ์ณาตร
าน ณ ชาาการลงานวิ
เปรียบเทียบเกณฑ์
ภาพผลงานวิ

าการ

งานเขียนของผู้สอนเป็นเอกสารสาคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในผู้สอนมากขึ้นจากเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เพราะได้รับการตรวตจสอบจากสังคมและเป็นการแสดงภูมิรู้
ของครูผู้สอนอย่างแท้จริง (นิรันดร์ จุลทรัพย์,2550) สานักพิมพ์ตระหนักถึงความยุ่งยากซับซ้อน และ ความเพียร
พยายามที่ ผู้ สร้ างสรรค์ผลงานต้ องใช้ เวลารวบรวมองค์ ความรู้ ที่ จะถ่ ายทอดออกมาเป็ นต้ น บั บเพื่ อเสนอ
สานักพิมพ์ จึงจัดทาข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2560 กับ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ของสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับตรวจสอบเหมาะสมของการจัดทาหนังสือ
และตารา และเพื่อนาไปเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง
ำำ 1

ย
ำ

ย
ค ำ
ำ ำำ
น

ค ำ

ำน ำ ิ ำ ำ ำม
ำ
ำน ิม ม ำ ิ ยำ ยน

ำน ิ ำ ำ

ค ำ ำน ิ ำ ำ
ำน ิม ม ำ ิ ยำ ยน

ตารา
คำนิยำม
คำนิยำม
งานวิชาการที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือ ส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ใช้ หลั กเกณฑ์
เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชา ซึ่งเกิดจากการนาข้อค้ นพบจาก คานิยามของผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามประกาศ
ทฤษฎี จากงานวิ จัยของผู้ ขอ หรือความรู้ ที่ ได้ จากการ ก.พ.อ.
ค้ นคว้ าศึ กษามาวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ รวบรวมและ
เรี ยบเรี ยง โดยมี มโนทั ศน์ ที่ ผู้ เขี ยนก าหนดให้ เป็ น
แกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ
มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียน
ที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้
ใหม่ อันเป็นความรู้สาคัญที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ต่อวงการวิชาการนั้น ๆ เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความ
ทันสมั ย เมื่ อพิ จารณาถึงวันที่ ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งจะต้อง
ระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการด้วย
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ผลงานทางวิชาการที่เป็นตารานี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้น
จากเอกสารค าสอนจนถึ งระดั บที่ มี ความสมบู รณ์ ที่ สุ ด
ซึ่ งผู้ อ่ านอาจเป็ นบุ คคลอื่ นที่ มิ ใช่ ผู้ เรี ยนในวิ ชานั้ น
แต่ สามารถอ่ านและทาความเข้าใจในสาระของต ารานั้ น
ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบ
การสอนหรือเอกสารคาสอนไปแล้วจะนามาเสนอเป็นตารา
ไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเหนได้ชัดว่าเป็นตารา
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค านา สารบั ญ เนื้ อเรื่อง
การอธิ บายหรื อการวิ เคราะห์ การสรุ ป การอ้ างอิ ง
บรรณานุ กรม ดั ชนี ค้ น ค า ทั้ งนี้ ควรมี การอ้ างอิ ง
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบาย
สาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ
ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทา
ความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบดเสรจ
ำ ย
เผยแพร่ ในลั กษณ ะใดลั กษณ ะหนึ่ ง โดยต้ อง
แสดงหลั กฐานว่ า ได้ ผ่ านการประเมิ นโดยคณ ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
. การเผยแพร่ โดยสื่ ออิ เล กทรอนิ กส์ อื่ น ๆ เช่ น
การเผยแพร่ ในรู ป ของซี ดี รอม, e-learning, online
learning
3. การเผยแพร่เป็ น e-book โดยสานั กพิ มพ์ ซึ่งเป็ น
ที่ยอมรับ

เป็ นรู ปเล่ มที่ ประกอบด้ วย ส่ วนปก หน้ าลิ ขสิ ทธิ
ค าน า ค านิ ยม กิ ตติ กรรมประกาศ (ถ้ ามี ) สารบั ญ
เนื้ อเรื่ อง การอธิ บายหรื อการวิ เคราะห์ การสรุ ป
การอ้างอิง บรรณานุกรม ดัชนีค้นคา ประวัติผู้เขียน
และคาโปรย

ำ ย
ผ่ านการพิ จารณาตรวจสอบคุ ณภาพทางวิ ชาการ
โดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในสาขาวิ ชานั้ น ๆ หรื อสาขาวิ ชา
ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) จากสถาบันต่าง ๆ และมี
การเผยแพร่ ดังนี้
. มีการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เป็นรูปเล่ม
. มี การเผยแพร่โดยสื่ ออิ เล กทรอนิ กส์ อื่ น ๆ เช่ น
การเผยแพร่ ในรู ปของซี ดี รอม ไปยั งส านั กหอสมุ ด
แห่งชาติ เวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
. มี การเผยแพร่ และจั ดจ าหน่ ายเป็ น e-book
ในนามสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
. กองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาให้ความเหนชอบ
จานวนจัดพิมพ์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
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การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง
มากกว่ า การใช้ ในการเรี ย นการสอนวิ ช าต่ าง ๆ
ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
จากคณะกรรมการของสถาบั นอุ ดมศึ กษาคณะหรื อ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้ว
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด การนาตารานั้นไปแก้ไข
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตารา เพื่อนามาเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทาได้
แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตาราที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

หนัง ือ
คำนิยำม
คำนิยำม
งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่อง ส านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ใช้ หลั กเกณฑ์
ใดเรื่ องหนึ่ งอย่ างรอบด้ านและลึ กซึ้ ง มี การวิ เคราะห์ คานิยามของผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามประกาศ
สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ก.พ.อ.
มโนทั ศน์ ห ลั กที่ เป็ น แกนกลางและมโนทั ศน์ ย่ อ ย
ที่ สั มพั นธ์ กั น มี ความละเอี ยดลึ กซึ้ ง ใช้ ภาษาที่ เป็ น
มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริม
ปญญาความคิดและสร้างความแขงแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาของหนังสือไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้ อก าหนดของหลั กสู ตรหรื อของวิ ชาใดวิ ชาหนึ่ ง
ในหลักสูตรและไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
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เนื้ อหาสาระของหนั งสื อต้ องมี ความทั นสมั ย
เมื่ อพิ จารณาถึ งวันที่ ผู้ ขอยื่ นเสนอขอกาหนดต าแหน่ ง
ทางวิ ชาการ หากผลงานทางวิ ชาการที่ เคยเสนอเป็ น
เอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารค าสอนไปแล้ ว
จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
เป็ นรูปเล่ มที่ ประกอบด้ วย ค าน า สารบั ญ เนื้ อเรื่อง
การวิ เคราะห์ การสรุ ป การอ้ างอิ ง บรรณานุ กรม
ดัชนี ค้ นคาที่ ทั นสมัยและครบถ้ วนสมบู รณ์ โดยอาจมี
ข้อมูลแผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณี ศึกษาประกอบด้วย
กได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
. เป็ นงานที่ นั กวิ ชาการเขี ยนทั้ งเล่ ม (authored
book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้งเล่มอย่างมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่ นคง และให้ ทัศนะ
ของผู้ เขี ยนที่ สร้ างเสริ มป ญญา ความคิ ดและสร้ าง
ความแขงแกร่งทางวิชาการ
. เป็ นงานวิชาการบางบทหรื อส่ วนหนึ่ งในหนั งสื อที่ มี
ผู้ เขี ยนหลายคน (book chapter) โดยจะต้ องมี ความเป็ น
เอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจ
ในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบดเสรจในแต่ละบทและเป็นงาน
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทาให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาท
หน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน
จ านวนบทที่ จะนามาแทนหนั งสื อ 1 เล่ ม ให้ เป็ นไป
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด

เป็ นรู ปเล่ มที่ ประกอบด้ วย ส่ วนปก หน้ าลิ ขสิ ทธิ
ค าน า ค านิ ยม กิ ตติ กรรมประกาศ (ถ้ ามี ) สารบั ญ
เนื้ อเรื่ อง การอธิ บายหรื อการวิ เคราะห์ การสรุ ป
การอ้างอิง บรรณานุกรม ดัชนีค้นคา ประวัติผู้เขียน
และคาโปรย

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
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บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติงานและเงื่อนไข

ค ำ

ำน ิ ำ ำ

ค ำ ำน ิ ำ ำ
ำน ิม ม ำ ิ ยำ ยน

ำ ย
เผยแพร่ ในลั กษณะใดลั กษณะหนึ่ ง โดยต้ องแสดง
หลักฐานว่าได้ ผ่านการประเมิ น โดยคณะผู้ ทรงคุ ณวุฒิ
ในสาขาวิ ชานั้ น ๆ หรื อสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ อง (peer
reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่
ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่ เป็ น e-book โดยส านั กพิ มพ์ ซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง
มากกว่ า การใช้ ในการเรี ย นการสอนวิ ช าต่ าง ๆ
ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง
การเผยแพร่ อย่ างกว้ างขวางได้ แต่ อาจใช้ ดั ชนี อื่ นวั ด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณี ที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือ
แล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนด การนาหนังสือนั้ น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนามา
เสนอขอกาหนดต าแหน่ งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถ
กระท าได้ แต่ให้ มีการประเมินคุณภาพหนั งสือที่ ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ำ ย
ผ่ านการพิ จารณาตรวจสอบคุ ณภาพทางวิ ชาการ
โดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในสาขาวิ ชานั้ น ๆ หรื อสาขาวิ ชา
ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) จากสถาบันต่าง ๆ และมี
การเผยแพร่ ดังนี้
. มีการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เป็นรูปเล่ม
. มี การเผยแพร่โดยสื่ ออิ เล กทรอนิ กส์ อื่ น ๆ เช่ น
การเผยแพร่ ในรู ปของซี ดี รอมไปยั งส านั กหอสมุ ด
แห่งชาติ เวบไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
. มี การเผยแพร่ และจั ดจ าหน่ ายเป็ น e-book
ในนามสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
. กองบรรณาธิ การ เป็ นผู้ พิ จารณาให้ ความ
เหนชอบจานวนจัดพิมพ์

บทที่ 4

บทที่ 4

เทคนิค
ในการปฎิบัติงาน

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

บทที่ 4

แผนการดําเนินงาน

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

นการ าเนินงาน

กำรผลิ ต เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ โดยเฉพำะเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร เป็ น งำนที่ ต้ องใช้ ค วำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะทำง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนต้ อ งมี ค วำมเข้ ำใจในศำสตร์ แ ละศิ ล ปของเนื้ อ หำที่ ม ำจำก
หลำกหลำยสำขำวิชำ ต้องมีควำมแม่นย�ำในข้อก�ำหนด กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อีกทั้ง ต้องมี
ทักษะและควำมอดทนค่ อนข้ ำงสูงในกำรประสำนงำนกับ ผู้เกี่ยวข้องทุ ก ำย ไม่ว่ำจะเป็นผู้สร้ ำงสรรค์
ผลงำน กองบรรณำธิกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิสูจน์อักษร โรงพิมพ์ ผู้แทนจ�ำหน่ำย รวมถึงทีมผู้ปฏิบัติงำนเอง
ด้วยเช่ นกั น ด้วยศักยภำพและทั กษะที่แ ตกต่ำงกั น ของแต่ ล ะบุ ค คล กำรก� ำหนดแผนกำรด� ำเนิ นงำน
จะช่ วยให้ กำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ นไปในแนวทำงเดี ย วกั น อย่ ำงเป็ น ระบบขั้ นตอน และเป็ นไปตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงชัดเจน
แผนกำรด� ำเนิ นงำนของส� ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร จั ด ท� ำขึ้ น เพื่ อเป็ น แนวทำงในกำร
ด� ำเนิ นงำนของผู้ บ ริ ห ำร บุ ค ลำกร กองบรรณำธิกำร และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนเพื่ อ ควบคุ ม ให้ กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด ถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในกำรติดตำมและประเมินผลด้วย โดยมีแผนกำรด�ำเนินงำนดังนี้
1. นการ ั ทาเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ
ก� ำหนดเปำหมำยกำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำรให้ เ สร็ จสิ้ น จ� ำนวนไม่ น้อ ยกว่ ำ
10 เล่มต่ อป ทั้ง นี้ เป็นไปตำมแผนกลยุท ธ์บั ณฑิต วิท ยำลั ย ฉบั บ ปรับ ปรุงป 2561 (พ.ศ.2560-2564)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยบัณฑิตศึกษำ เพื่อประเทศไทย 4.0 ข้อ (4) พัฒนำกำรเผยแพร่
งำนวิจัย ตลอดจนกำรน�ำไปใช้ป ระโยชน์ เชิงพำณิ ชย์ สังคม และกลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงระบบบริห ำรจัด กำร
ผลลัพ ธ์ เพื่ อประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัยและประเทศ ข้อ (4) ผลิตและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
ที่มีคุณภำพ
2. นการใ า เงินงบปร า
จัด ท�ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเบื้ องต้ นในกำรด� ำเนินงำนจั ดท� ำเอกสำรสิ่ง พิม พ์ ทำงวิช ำกำร
เสนอต่อกองบรรณำธิกำร เพื่อวำงแผนและควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
และมีกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินเป็นประจ�ำทุกเดือน
รปร า ั ัน
งเ ริ การ า
3. นการเ
จัดท�ำประชำสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรไปตำมแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิท ยำลั ย อำทิ งำนประชำสั ม พั นธ์ข องมหำวิ ท ยำลั ย คณะ/วิ ท ยำลัย ศู นย์ ห นั ง สื อ
องค์ ก ร/หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร ผ่ ำนสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
และสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรเผยแพร่ไปถึงผู้ใช้ให้มำกที่สุด
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เทคนิคในการปฎิบัติงาน

4.

นการ ั ครงการ กิ กรร
จั ด ท� ำแผนปฏิ บั ติ กำรประจ� ำป เพื่ อก� ำหนดโครงกำรกิ จกรรมที่ จะด� ำเนิ น กำรในแต่ ล ะป
ให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ข อง มหำวิ ท ยำลั ย และบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย รวมทั้ ง นโยบำย
กำรบริ ห ำรงำนของผู้บ ริ ห ำร เพื่ อสนั บ สนุ น เสริม สร้ ำงควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจให้ กับ คณำจำรย์ บุ คลำกร
และผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำผลงำนทำงวิชำกำรให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
5. นการ ั นาร บบ าน
าร นเท
จั ด ท� ำและพั ฒ นำระบบฐำนข้ อมู ล สำรสนเทศที่ จ� ำเป็ น ต่ อกำรด� ำเนิ นงำน เพื่ อ น� ำมำใช้
ในกระบวนกำรจัด ท� ำเอกสำรสิ่ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร และเป็ นฐำนข้ อมู ล ประกอบกำรตั ด สินใจส� ำหรั บ
ผู้บริหำร เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
6. นการ ั นา าคาร านที่
ปัจจุบันส� ำนั กพิมพ์ ยังมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุดบริกำรที่ไม่น่ำสนใจ สถำนที่ ให้ บริกำรค่อนข้ ำง
คับ แคบ และพื้นที่ จัด เก็ บเอกสำรสิ่งพิ ม พ์ ยัง ไม่เหมำะสม จึงยั งต้ องมีแ ผนพั ฒ นำอำคำรสถำนที่เสนอ
มหำวิทยำลัยพิจำรณำจัดสรรพื้นที่ที่เหมำะสม และมีควำมพร้อมสมบูรณ์ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อไป
7. นการ ั นาบค ากร
จั ด หำบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญในงำนเฉพำะทำง ให้ เ พี ย งพอและเหมำะสม
กับปริมำณงำนที่ได้รับมอบหมำย เพื่อจัดท� ำเอกสำรสิ่ งพิ มพ์ท ำงวิชำกำรให้แล้ วเสร็จได้ตำมระยะเวลำ
ที่ก�ำหนด อีกทั้งเพื่อเตรียมกำรรองรับกำรขยำยงำนและกำรให้บริกำรที่เพิ่มมำกขึ้น
กระบวนการดําเนินงาน

กร บ นการ าเนินงาน

1. นั าง น เตรี การ (P)
1.1 แต่งตั้งกองบรรณำธิกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
นเรศวร ซึ่ ง เป็ นผู้ แ ทนที่ ม ำจำกทั้ ง 3 กลุ่ ม สำขำ ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ท ยำศำสตร์สุ ข ภำพ กลุ่ ม วิ ท ยำศำสตร์
เทคโนโลยี และกลุ่ม มนุษยศำสตร์แ ละสังคมศำสตร์ เพื่ อร่วมกันก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ แผนงำน
และพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรจัดพิมพ์ ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและมีมำตรฐำน
1.2 ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกร เพื่อรับนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนจำกผู้บริหำร น�ำเสนอ
ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ปัญหำอุปสรรคที่พบ และร่วมกันพิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไข ให้เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
1.3 จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป เพื่อก�ำหนดโครงกำรกิจกรรมที่ส�ำนักพิมพ์จะด�ำเนินกำร
ในแต่ละปงบประมำณ
1.4 จั ด ท� ำแผนกำรด� ำเนิ น งำนของส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร เพื่ อ เป็ น แนวทำง
ในกำรด�ำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลด้วย
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2. นั าเนินการ (D)
2.1 ั ด ท� าเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตำมแผนกำรด� ำ เนิ น งำนที่ ว ำงไว้
โดยในแต่ละปงบประมำณมีเปำหมำยในกำรจัดท�ำหนังสือและต�ำรำ จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 เล่มต่อป
2.2 ั ด ท� า สื่ อ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปตำมช่ อ งทำงต่ ำ ง ๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย เพื่อให้เผยแพร่ไปถึงผู้ใช้ให้มำกที่สุด เช่น
1) จัดท�ำรำยกำรหนังสือ NUPH Catalouge
2) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Line Twitter
3) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ส�ำนักพิมพ์/คณะ/วิทยำลัย หน่วยงำนต่ำง ๆ
4) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุ และออกอำกำศบนพ็อดคำสท์ (Podcast)
2.3 ัด �าหนา หนังสือและต�าราที่จัดท�ำโดยส�ำช่องทำงกำรเผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำย ดังนี้
1) จ�ำหน่ ำยตำมแหล่ งจ� ำหน่ ำย เช่ น ศู นย์ ห นั งสื อ/ผู้ แ ทนจ� ำหน่ ำยเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2) จ�ำหน่ำยให้กับองค์กรและหน่วยงำนอื่น ทั้งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3) จ�ำหน่ ำยโดยตรง ณ ส�ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิท ยำลั ย นเรศวร อำทิ กำรสั่ งซื้ อออนไลน์
กำรจ�ำหน่ำยในโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ กำรจ�ำหน่ำยโดยบริกำรจัดส่งฟรีให้ผู้ซื้อภำยในมหำวิทยำลัย
4) ผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำน น�ำไปจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง
2.4 ัด ครงการ/กิ กรรม เพื่อสนั บสนุนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกำรจั ดท� ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง ให้กับคณำจำรย์ บุคลำกร และผู้ที่สนใจ เช่น
1) จัดโครงกำรให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติบัติกำรประจ�ำป เช่น
 โครงกำรบริหำรจัดกำรส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
 โครงกำรประชำสัมพันธ์ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
 โครงกำรสนั บ สนุ น กำรจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำรของส� ำ นั ก พิ ม พ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
 ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมและออกบู ธ ในงำนสั ป ดำห์ ห นั ง สื อ (NU BOOK FAIR)
จัดโดยส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
2) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ แนะน� ำ กำรให้ บ ริ ก ำร และเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3) จัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในช่วงเวลำ/เทศกำลต่ำง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับลูกค้ำ
โดยน�ำข้อมูลส่วนหนึง่ จำกกำรจ�ำหน่ำยที่ผ่ำนมำ มำวิเครำะห์ในกำรจัดท�ำโปรโมชั่นต่ำง ๆ
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3. นติ
ั ตา รป ปร เ ิน (C)
3.1 จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร สถำนะทำงกำรเงิน
ผลกำรจัด จ� ำหน่ ำยสิ นค้ ำ และกำรจั ด โครงกำรกิ จกรรมต่ำง ๆ เพื่ อเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
บริหำรบัณฑิตวิทยำลัย (ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน)
3.2 จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร สถำนะทำงกำรเงิน
ผลกำรจัด จ�ำหน่ำยสินค้ำ และกำรจัด โครงกำรกิ จกรรมต่ ำง ๆ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุ มกองบรรณำธิกำร
จัดท�ำเอกสิ่งพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ทุกวันพ หัสบดีแรกของเดือน)
3.3 จั ด ท� ำ รำยงำนผลกำรด� ำเนิ น งำนประจ� ำป ของส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร
เสนอต่ออธิกำรบดี (ภำยในเดือนธันวำคมของทุกป)
3.4 จั ด ท� ำ แบบสอบถำม จั ด ส่ ง และสรุ ป รำยงำนผลกำรสอบถำมควำมพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริกำรส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกป)
3.5 จัด ท� ำแบบติด ตำม จั ดส่ ง และสรุ ปรำยงำนผลกำรใช้ ป ระโยชน์ ข องเอกสำรสิ่ง พิ มพ์
ทำงวิชำกำรที่จัดท�ำโดยส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกป)
4. ันปรับปรงตา การปร เ ิน A)
จัดประชุมภำยในงำนส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ผลจำกกำร
ประเมินต่ำง ๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำผลกำรด�ำเนินงำนมำวำงแผนและปรับปรุง
ในปต่อไป
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มค.
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ง านัก ิ
มีค.

เม.ย

พค.

กค.

สค.

า ิท า ั นเร ร

มิย.

ระ ะเวลาด�าเนินการ (ปงบประมาณ)

นการปฏิบัติงาน ั ทาเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ
ครงการ

ประชุมและก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำน

ขันวางแผนการด�าเนินงาน (Plan)
1
ให้บริกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หนังสือ ต�ำรำ

ขันด�าเนินงาน (Do)
1
จัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ อำทิ

กย.

ผ้รับผิดชอบ

ทุกคน

ภัคคีณี

ภัคคีณ/ี นวิพรรณ

2
1) โครงกำรบริหำรจัดกำรส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2) โครงกำรประชำสัมพันธ์ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2.1 จัดท�ำเอกสำร/ สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ
2.2 ร่วมกิจกรรมออกบูธในงำนสัปดำห์หนังสือ

พิมพำภรณ์

สัญญำ/สรญำ

2.4 จัดท�ำ Catalouge NUPH
2.5 ออกบูธประชำสัมพันธ์ แนะน�ำหนังสือใหม่
2.6 จัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในช่วงเวลำเทศกำลต่ำงๆ
3) โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2.3 ต่ออำยุสมำชิกและเข้ำร่วมกิจกรรมของ PUBAT
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พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ
1) พัฒนำระบบกำรประชุมกองบรรณำธิกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (แบบออนไลน์)
2) พัฒนำระบบเสนอขอจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร (แบบออนไลน์)

3

3) พัฒนำระบบกำรเงินและบัญชีของส�ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
4) พัฒนำระบบรำยงำน สถำนะกำรด�ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงิน
เสนอเป็นรำยงำนส�ำหรับผู้บริหำร
ขันตรว สอบ/รา งานผล (Check)
1 ติดตำม ตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
เสนอกรรมกำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย (ทุกเดือน)
2 ประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ทุกวันพ หัสบดีแรกของเดือน)
3 ประชุมภำยในส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ทุกเดือน)
4 รำยงำนผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส�ำนักพิมพ์
5 ติดตำมผลกำรใช้ประโยชน์ของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
6 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ( 2 ระยะ)
7 สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำป เสนอมหำวิทยำลัย
ขันพัฒนาและปรับปรุง (Act)
1 ประชุมสรุปผลด�ำเนินงำน และเตรียมแผนกำรด�ำเนินงำนปต่อไป

ครงการ

ที่
ตค.
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นการ่งพิั มทาเ
ก ชาร
ิ่ง
ขั้นตอนการจัดทําันต
เอกสารสิ
พ์ ทางวิ
าการ

ิ ทาง ิ าการ

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจและมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน จึงก�ำหนดขั้นตอนกำรจัดท�ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรขึ้น (Work Flow Chart) มีรำยละเอียดดังนี้
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนต้องจัดเตรียมต้นฉบับ จ�ำนวน 2 เล่ม พร้อม CD ข้อมูล 1 แผ่น
กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และน�ำมำยื่นที่ส�ำนักพิมพ์ ดังนี้
1. แบบฟอร์มเสนอขอจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร (สนพ.5)
2. แบบฟอร์มแสดงกำรมีส่วนร่วมสัดส่วนในเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร และกำรยินยอมให้น�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำรมำน�ำเสนอเพื่อจัดพิมพ์ (สนพ.6) (กรณีมีผู้สร้ำงสรรค์ร่วม)
3. แบบฟอร์มแจ้งรำยละเอียดสิ่งที่น�ำเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7)
4. แบบฟอร์มยืนยันกำรได้รับอนุญำตให้ใช้ผลงำนลิขสิทธิ (สนพ.10)
 ดาวน์ หลดแบบ อร์มได้ที่เวบไ ต์ส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร (http://www.nupress.grad.nu.ac.th)
ขันตอนที่ 1

ส�ำนักพิมพ์รับต้นฉบับ เสนอคณะอนุกรรมกำร พิจำรณำเบื้องต้น
และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) พิจำรณำคุณภำพด้ำนวิชำกำร (ภำยใน 10 วัน)
(กรณีมีแกไข สงผูสรางสรรคผลงานปรับแกไข ภายใน 5 วัน)

ขันตอนที่ 2

ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) พิจำรณำคุณภำพด้ำนวิชำกำร (ภำยใน 2 เดือน)
(กรณีมีแกไข สงผูสรางสรรคผลงานปรับแกไข ภายใน 10 วัน)

ขันตอนที่ 3

ส่งพิสูจน์อักษร ด ผ้เชี่ วชาญทางด้าน า าในสาขาวิชาที่เกี่ วข้อง (ภายใน 30 วัน)
(กรณีมีแกไข สงผูสรางสรรคผลงานปรับแกไข ภายใน 10 วัน)

ขันตอนที่ 4

ส�ำนักพิมพ์ ออกแบบภำพปก จัดรูปเล่มเนื้อหำต้นฉบับก่อนพิมพ์
และส่งผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนตรวจทำนควำมถูกต้องของต้นฉบับ (ภำยใน 15 วัน)
(กรณีมีแกไข สํานักพิมพฯ ปรับแกไข ภายใน 5 วัน)

ขันตอนที่ 5

กองบรรณำธิกำร ประชุมพิจำรณำเพื่ออนุมัติรำยละเอียดกำรจัดท�ำ
และส�ำนักพิมพ์ ขอเลขมำตรฐำนหนังสือ (ภำยใน 10 วัน)
(กรณีมีแกไข สงผูสรางสรรคผลงาน/ สํานักพิมพฯ ปรับแกไข ภายใน 5 วัน)

ขันตอนที่ 6

ส่งโรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่มสมบูรณ์ (ภำยใน 15 วัน)
และผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำนด�าเนินการ ดั ท�าสัญญากับมหาวิท าลั (ภำยใน 5 วัน)

ขันตอนที่ 7

ส�ำนักพิมพ์ ส่งเผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำย (ภำยใน 3 วัน)
(ครบกําหนดการโอนลิขสิทธิ์ ถือวาสิ้นสุดตามสัญญา)

รวมเวลา
ประมาณ 6 เดือน
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ตั

าง

บทที่ 4

บบ ร ที่ ราง รรค งานต ง ั เตรี

แบบ อร์มเสนอขอ ดั ท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการกับส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร

สนพ. 5

สวนที่  เกี่ วกับผ้สร้างสรรค์ผลงาน
1.

2.

ผ้สร้างสรรค์ผลงานหลัก
ชื่อ – สกุล .....................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ......................................................................คณะ/วิทยำลัย...................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ............................................................(มือถือ)..............................................................................................
E-mail address..................................................................กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน............................เปอร์เซ็นต์
ผ้สร้างสรรค์ผลงานรวม ( ้ามี)
ชื่อ – สกุล .....................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ.....................................................................คณะ/วิทยำลัย...................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ...........................................................(มือถือ)..............................................................................................
E-mail address................................................................กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน............................เปอร์เซ็นต์
ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ.....................................................................คณะ/วิทยำลัย...................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ...........................................................(มือถือ)..............................................................................................
E-mail address.................................................................กำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน............................เปอร์เซ็นต์

สวนที่  เกี่ วกับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เสนอขอ ัดท�า
1.

2.
3.

4.

ชื่อเรือ่ ง
ภำษำไทย ………………....................................................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี) .…………………................................................................................................................................
สาขาวิชาที่เกี่ วข้อง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ลัก ณะของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ต�ำรำ
หนังสือ
เอกสำรค�ำสอน
เอกสำรประกอบกำรสอน
งำนแปล จำกหนังสือ……………………………………………………………..…ชื่อผู้แต่ง……………………………………………………………
ส�ำนักพิมพ์............................................................พิมพ์ครั้งที่.................ปทีพ่ ิมพ์................. เจ้ำของลิขสิทธิหนังสือที่แปล
ได้รับอนุญำตในกำรแปลแล้ว (แนบหลักฐำน)
ยังไม่ได้รบั อนุญำตในกำรแปล
อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................................................
เค มีการ ัดพิมพ์หรือ ัด �าหนา ในรปแบบอื่นมากอนหรือไม
เค รูปแบบ (เช่น หนังสือ, ต�ำรำ, CD ล )........................จ�ำนวนที่จัดท�ำ........................ปที่จัดจ�ำหน่ำย.........................
รำคำ.......................(บำท) ผู้จัดพิมพ์.............................................ผู้จัดจ�ำหน่ำย...........................................................
เงื่อนไข/ข้อผูกพัน (โปรดระบุพร้อมแนบเอกสำร)..........................................................................................................
ไมเค
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5.

6.

7.

8.

สวนที่
1.

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

เปนเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เค ได้รบั รางวัลหรือไม
เค ชื่อรำงวัล....................................................................จำกหน่วยงำน.............................................................................
ปทีได้รับ.............เงื่อนไข/ข้อผูกพัน (โปรดระบุพร้อมแนบเอกสำร)…..............................………....................................
ไมเค
เปนเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนการ ัดพิมพ์ หรือ ัดพิมพ์ตามเงื่อนไขตาง ากหนว งานอื่น
เค ได้รับทุนจำก...................................................................................................................................................................
ทุนประเภท...................................................จ�ำนวน......................................(บำท) ปที่ได้รับ.......................................
เงื่อนไข/ข้อผูกพัน (โปรดระบุพร้อมแนบเอกสำร)...................................................................................................
ไมเค ได้รับทุนสนับสนุน
ในวงวิชาการหรือในตลาดมีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเ ทเดี วกันหรือมีเนือหาใกล้เคี งกันหรือไม
มี ชื่อผลงำน..........................................................................................................................................................................
ผู้แต่ง......................................................................... ส�ำนักพิมพ์................................................................................
ไมมี
ุดเดนหรือคุณสมบัตพิ ิเ ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................................

ข้อมลประกอบการพิ ารณา �านวน ัดพิมพ์
วัต ุประสงค์ในการ ัดพิมพ์
ส�ำหรับประกอบกำรเสนอพิจำรณำขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ส�ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอน/กำรวิจัย
เนื้อหำเฉพำะทำง มีกลุม่ ผู้ใช้งำนจ�ำนวนน้อยกว่ำ 300 คน
เนื้อหำเหมำะกับนิสิตและผู้สนใจทั่วไป สำมำรถน�ำไปศึกษำเพิ่มพูนควำมรู้ด้วยตนเองได้
ส�ำหรับประโยชน์ทำงด้ำนอื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................
2.

เหนควรก�าหนดกลุมหนังสือ/ต�ารา อ ในกลุม
กลุมที่ 1 หนังสือ/ต�ารา ที่มเี นือหาเ พาะทาง
รูปแบบกำรจัดพิมพ์:
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ค่ำใช้จ่ำย:

ระบบดิจิตอล
จ�ำนวนน้อย ประมำณกำรตำมกลุ่มผู้ใช้เท่ำนั้น
รับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงส�ำนักพิมพ์ และผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำน
โดยผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ต้องร่วมจัดซื้อผลงำนเพื่อน�ำไปเผยแพร่
และจัดจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ของจ�ำนวนกำรจัดพิมพ์
ส�ำนักพิมพ์ และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน

จัดจ�ำหน่ำย:
กลุมที่ 2 หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับการเรี นการสอน
รูปแบบกำรจัดพิมพ์:
ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผูใ้ ช้เน้นภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน

40

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

40

บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

กลุมที่ 3

2.

3.

สวนที่

หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับผ้อานทั่วไป
รูปแบบกำรจัดพิมพ์:
ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
�านวนที่ต้องการ ัดพิมพ์
มีควำมประสงค์เสนอขอจัดพิมพ์ จ�ำนวน..................................เล่ม คำดว่ำจะจ�ำหน่ำยหมด ภำยใน....................ป
มีควำมประสงค์น�ำไปเผยแพร่/จ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวน............................เล่ม
กลุมเปาหมา ที่คาดวา ะใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
 า ในมหาวิท าลั นเร วร
นิสิตระดับ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก ชั้นปที่.......................................................................
รำยวิชำ .......................................................................................จ�ำนวนนิสิต ณ ปัจจุบัน...........................................(คน)
หลักสูตร..........................ภำควิชำ................................................คณะ/หน่วยงำน.............................................................
ความตอเนือ่ งของการเรี นการสอนในรา วิชาดังกลาว
มีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำดังกล่ำวทุกปกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตประมำณ....................................(คน/ป)
อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................................................................................
 ส าบันการ ก าอื่น
นิสิตระดับ
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก ชั้นปที่.....................................................................
รำยวิชำ .....................................................................................จ�ำนวนนิสิต ณ ปัจจุบัน............................................(คน)
หลักสูตร..........................ภำควิชำ..............................................คณะ/หน่วยงำน...............................................................
มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ..........................................................................................................................................
 บุคคลทั่วไป ได้แก่...............................................................................................................................................................
ประมำณกำรผู้ใช้ผลงำน ณ ปัจจุบัน.....................(คน) หน่วยงำน.....................................................................................

ข้อมลประกอบการพิ ารณาคัดเลือกผ้ทรงคุณวุฒพิ ิ ารณาตรว สอบคุณ าพทางวิชาการ

1. รา นามผ้ทรงคุณวุฒพิ ิ ารณาตรว สอบคุณ าพทางวิชาการทีเ่ สนอให้พิ ารณาผลงานเพือ่ ตีพมิ พ์ ( ั ลา ับ ราย )
1) ชื่อ – สกุล........................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร....................................................................
สังกัดภำควิชำ.................................................................คณะ............................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) .......................................................(มือถือ).........................................................................................
E-mail address.................................................................................................................................................................
2) ชื่อ – สกุล......................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร.....................................................................
สังกัดภำควิชำ................................................................คณะ.............................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ......................................................(มือถือ).........................................................................................
E-mail address.................................................................................................................................................................
3) ชื่อ – สกุล......................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร.....................................................................
สังกัดภำควิชำ................................................................คณะ.............................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..............................................................................................................................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) .......................................................(มือถือ).........................................................................................
E-mail address.................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

(สํานักพิมพมหาวิทยาลัยน ร วร ขอสงวนสิทธิ์การคัด ลือกผูทรงคุณ วุ ิพิ ารณาตรว สอบคุณภาพทางวิ าการของ อกสารสิงพิมพทางวิ าการ กรณี ที
ผูทรงคุ ณวุ ิพิ ารณาแลว หนวา อกสารสิงพิ มพ ทางวิ าการดั งกลาว ผ านหรือ ไม ผานการพิ ารณาให ัด พิมพ สํานัก พิมพมหาวิทยาลั ยน ร วร แ  งผล
การพิ ารณาแกผูสร างสรรคผ ลงาน พือทราบ ปนลายลัก ณอั ก ร ใหถือ วาการพิ ารณาผลงานนั้นสิ้ นสุด ลงแล ให ถือ ปนทีสุ ด โดยไม รับอุ ทธรณ ใด ทั้ง นี้
ให ปนไปตามมติ ทีปร ุ มกองบรรณาธิก าร ัดทํา อกสารสิงพิมพทางวิ าการ ของสํ านั กพิมพมหาวิทยาลัยน ร วร ครั้งที 1/ 55 มือวัน ที กุมภาพัน ธ
2557)

สวนที่
1.

2.

3.

ืน ันการใช้ข้อมลลิขสิทธิ/รับรองข้อมล
ในการสร้างสรรค์ผลงานมีการใช้ข้อมลลิขสิทธิของบุคคลอื่นหรือไม
มี โดยกำรใช้ข้อมูลที่มีลขิ สิทธิทั้งหมด มีรำยละเอียดเอกสำรเพิ่มเติมแนบประกอบ ดังนี้
เอกสำรฉบับจริงยืนยันกำรได้รับอนุญำตให้ใช้ผลงำนลิขสิทธิ (ตำมแบบฟอร์ม สนพ.10/สนพ.15)
อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................................................................................................
ไมมี
ข้าพเ ้าขอรับรองวา
1) ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์นี้เพื่อรับกำรพิจำรณำจำกส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ข้ำพเจ้ำจะไม่น�ำ
ผลงำนเดียวกันนี้ไปเสนอเพื่อรับกำรจัดพิมพ์กับส�ำนักพิมพ์อื่นหรือหน่วยงำนอื่น จนกว่ำจะได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ของกองบรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วเท่ำนั้น
2) ข้ำพเจ้ำเป็นผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ด้วยตนเอง โดยไม่ได้กระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็นผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเองหรือละเมิด
ลิขสิทธิของบุคคลอื่น และก่อให้เ กิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือแก่มหำวิทยำลัยนเรศวร ข้ำพเจ้ำจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวทุกประกำร
3) ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับว่ำหำกมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยผลงำนทีส่ ร้ำงสรรค์ขนึ้ กำรจัดสรรผลประโยชน์
จะเป็ นไป ตำมระเบี ยบ ข้อบั งคั บ ประกำศ ของส� ำนั กพิ มพ์ มหำวิ ทยำลั ยนเรศวร และหลั กเกณฑ์ อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ของมหำวิทยำลัยนเรศวร
4) กรณีที่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนขอถอนเรือ่ งหรือแก้ไขเนื้อหำในระหว่ำงที่ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรด�ำเนินกำรพิจำรณำ
ต้นฉบับหรืออยู่ในระหว่ำงกำรจัดพิมพ์ที่โรงพิมพ์และมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้น แล้ว ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนยินดีชดใช้ค่ำเสียหำย
ให้แก่ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรในทุกรำยกำรอย่ำงครบถ้วน
ในกรณีที่มีผ้สร้างสรรค์ผลงานมากกวา 1 คน ขอให้ระบุวิธีการ ัดสรรคาตอบแทนหรือผลประ ชน์ ดังนี
1) แนบหลัก ฐำนแบบฟอร์ม แสดงกำรมี ส่ วนร่ว ม สั ดส่ วนในผลงำน และกำรยิ น ยอมให้น� ำผลงำนมำน� ำเสนอจัด พิ ม พ์
(แบบฟอร์ม สนพ.6) พร้อมลำยเซ็นฉบับจริง จ�ำนวน 1 ชุด
2) ให้จัดสรรค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนแต่ละคน ตำมรำยนำมทีร่ ะบุในส่วนที่ 1
3) คณะผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนขอมอบให้.....................................................................................เป็นผู้รบั ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์จำก
มหำวิทยำลัยนเรศวรแทนผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนคนอื่นๆ เพื่อน�ำไปจัดสรรให้กับผู้สร้ำงสรรค์ ผลงำน แต่ละคนในภำยหลัง
ในกรณีนี้หำกเกิดกำรฟองร้องกำรแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเกิดขึ้นในภำยหลัง ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย
ขอยืนยันว่ำจะไม่น�ำมำเป็นข้ออ้ำงเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงนาม

1)

2)

3)
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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.................................................................................ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนหลัก
(...................................................................................)
วันที่..............................................................................
.................................................................................ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนร่วม
(...................................................................................)
วันที่..............................................................................
..................................................................................ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนร่วม
(...................................................................................)
วันที่..............................................................................
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

แบบ อร์มแสดงการมีสวนรวม สัดสวนในผลงาน
และ ิน อมให้น�าผลงานมาน�าเสนอ ดั พิมพ์

สนพ. 6

ท�ำที…่ ……………..…………………..…………...….........…
วันที…่ ……..…เดือน………..…….…พ.ศ………..........….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
สังกัดภำควิชำ.........................................................................................คณะ/วิทยำลัย...............................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ...............................................................................(มือถือ)...........................................................................................................
E-mail address...........................................................................................................................................................................................................
อยู่บ้ำนเลขที่……………….………………….ตรอก/ซอย…………………..…………….…………..ต�ำบล………………..……………………….………………….…..….………...
อ�ำเภอ……………………..………………….…จังหวัด……….………………….………………..……..ซึ่งเป็นผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนร่วม ในผลงำน เรื่อง
ภำษำไทย ……………….............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี).................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
ขอท� ำห นั ง สื อ ฉบั บนี้ ขึ้ น ไว้ เ พื่ อเป็ น ห ลั ก ฐำน ยื น ยั น ว่ ำ ข้ ำ พ เจ้ ำ ได้ รั บ ท รำบและยิ น ย อมให้ . ..............……….………
...............……………………………….…ซึ่งเป็นผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนหลัก เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรท�ำนิติกรรม/สัญญำในกำรน�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ดั ง กล่ ำ ว มำเสนอจั ด พิ ม พ์ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร โดยข้ ำ พเจ้ ำ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรสร้ ำ งสรรค์ ผ ลงำนนี้ ..........................เปอร์ เ ซ็ น ต์
(...................................................................)
กำรด�ำเนินกำรใด ๆ ที่................…………………………………….…………….………ได้กระท�ำไปภำยในขอบเขตอ�ำนำจหนังสือยินยอมฉบับนี้
ให้มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำเสมือนข้ำพเจ้ำได้กระท�ำร่วมกัน
เพื่อเป็นหลักฐำน ในกำรนี้ ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำน

ลงชื่อ…………………………………….………………ผู้ให้ควำมยินยอม
(………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………….………………พยำน
(………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………….………………พยำน*
(………………………………………………….)
*หมา เหตุ กรุณำแนบส�ำเนำบัตรประชำชนของพยำนพร้อมส�ำเนำถูกต้อง คนละ 1 ฉบับ
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

แบบแ ง้ รา ละเอี ดสิ่งที่น�าเสนอ ดั พิมพ์

สนพ. 7

1. ข้อมลทั่วไป
1) ชื่อ – สกุล ...........................................................................................................................................................................................
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
สังกัดภำควิชำ........................................................................คณะ/วิทยำลัย........................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ..............................................................(มือถือ)...................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................................................................................
2) ประเภทสิ่งที่ต้องกำรพิมพ์
ต�ำรำ
หนังสือ
เอกสำรค�ำสอน
เอกสำรประกอบกำรสอน
งำนแปล
อื่นๆ โปรดระบุ…………………..….
3) ขนำดงำนพิมพ์
B5 (19 x 26 ซม.)
A5 (14.5 x 21 ซม.)
อืน่ ๆ โปรดระบุ……………..……………
4) จ�ำนวนทั้งหมด............................................... (เล่ม)
2. รา การปก
สีด�ำ
4 สี (ตำมมำตรฐำนทั่วไป)
อืน่ ๆ โปรดระบุ)……………..………………………….…….
1) กำรพิมพ์ปก (แบบสี)
2) กระดำษที่ใช้พิมพ์ปก
อำร์ท 260 แกรม
อำร์ท 310 แกรม
อื่นๆ โปรดระบุ)……………………………….……….
3) กำรเคลือบปก
มัน ด้ำน
อื่นๆ โปรดระบุ)……………………………………………………………..………………….
4) วิธีกำรเข้ำเล่ม
ไสสันทำกำว (ตำมมำตรฐำนทั่วไป) เย็บมุงหลังคำ อื่นๆ โปรดระบุ)………….……………
5) ภำพปกหน้ำ-หลัง
ตำมต้นฉบับของผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
มอบส�ำนักพิมพ์ ออกแบบปกหน้ำ-หลัง
. รา การเนือใน ( ด ประมาณเบืองต้น)
1) จ�ำนวนหน้ำเนื้อในทั้งหมด : ............................. หน้ำ (ไม่รวมปก)
อำร์ต
อื่นๆ โปรดระบุ………………………..
2) หน้ำพิมพ์ 1 สี (สีด�ำ) : ..................................... หน้ำ ใช้กระดำษ ปอนด์
หน้ำพิมพ์ 4 สี : ................................................ หน้ำ ใช้กระดำษ ปอนด์
อำร์ต
อื่นๆ โปรดระบุ……………….……….
ลงนำม...........................................................................ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
(..........................................................................)
วันที่.............................................................................
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

แบบ อร์ม ืน ันการได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ

สนพ. 10

ค�าชีแ ง

1. กรุณำกรอกข้อมูลแสดงลิขสิทธิของข้อมูล/ ภำพ/ ตำรำง ที่ระบุอยู่ในต้นฉบับทั้งหมด (ดูตัวอย่ำงด้ำนหลัง)
2. ข้อมูล/ภำพ/ตำรำง จำกผลงำนของผู้อื่นถือว่ำมีลิขสิทธิ กำรคัดลอก ท�ำซ้�ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
ต้องได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของผลงำนให้ถูกต้อง (ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติ ลิขสิทธิ พ.ศ. 2537)
บทที่
หน้า
าพ/
ลัก ณะของผลงาน
ตาราง
สร้างสรรค์
มีลิขสิทธิ และได้รบั อนุญาตเปนลา ลัก ณ์อกั ร
ที่
ขนเอง
ากเ ้าของแหลงอ้างอิงเรี บร้อ แล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ (license
หลัก านอื่นเพิม่ เติม
number)

การ ัดท�า าพปก (หน้า – หลัง)
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน เป็นผู้จัดท�ำภำพประกอบเองและมีควำมประสงค์ใช้เป็นภำพปก โดยสำมำรถปรับแก้ไขได้
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน มอบส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ด�ำเนินกำรจัดท�ำต่อไป
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงนาม.............................................................ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
(...............................................................)
วันที่.................................................................
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ัว ยางการกร กข ูล
าพ/
ตาราง
ที่

บทที่

หน้า

1

5

ภำพ 1

1
3
4
5

9
21
32
53

ภำพ 2
ภำพ 3
ตำรำง 1
ตำรำง 2

สร้างสรรค์
ขนเอง

ลัก ณะของผลงาน
มีลิขสิทธิ และได้รบั อนุญาตเปนลา ลัก ณ์อกั ร
ากเ ้าของแหลงอ้างอิงเรี บร้อ แล้ว ตามเอกสารแนบดังนี
ใบอนุญาตเลขที่ (license
หลัก านอื่นเพิม่ เติม
number)
เอกสำรอนุญำตให้ใช้ผลงำน ผ่ำนทำง e-mail
ลงวันที่ มีนำคม

/
3422750723066
/
3421960400118

ข้อควรร้เบืองต้น
พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ พ. . 2537
สวนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ
มำตรำ 27 กำรกระท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมีลิขสิทธิตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ 15 (5) ให้ถือว่ำเป็น
กำรละเมิดลิขสิทธิ ถ้ำได้กระท�ำดังต่อไปนี้ (1) ท�ำซ้�ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน
สวนที่ 6 ข้อ กเว้นการละเมิดลิขสิทธิ
มำตรำ 32 กำรกระท�ำแก่งำนอันมีลิขสิทธิของบุคคลอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้ หำกไม่ขัดต่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ
ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิเกินสมควร มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ
ภำยใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง กำรกระท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมีลิขสิทธิตำมวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ
ถ้ำได้กระท�ำดังต่อไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษำงำนนั้น อันมิใช่กำรกระท�ำเพื่อหำก�ำไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญำติสนิท
(3) ติชม วิจำรณ์ หรือแนะน�ำผลงำนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิในงำนนั้น
(4) เสนอรำยงำนข่ำวทำงสื่อสำรมวลชนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิในงำนนั้น
(5) ท�ำซ้�ำ ดัดแปลง น�ำออกแสดง หรือท�ำให้ปรำกฏ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำของศำลหรือเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ�ำนำจตำมกฎหมำย
หรือในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว
(6) ท�ำซ้�ำ ดัดแปลง น�ำออกแสดง หรือท�ำให้ปรำกฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในกำรสอนของตน อันมิใช่กำรกระท�ำเพือ่ หำก�ำไร
(7) ท�ำซ้�ำ ดัดแปลงบำงส่วนของงำน หรือตัดทอนหรือท�ำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถำบันศึกษำ เพื่อแจกจ่ำยหรือจ�ำหน่ำยแก่ผู้เรียน
ในชั้นเรียน หรือในสถำบันศึกษำ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกำรกระท�ำเพื่อหำก�ำไร
(8) น�ำงำนนั้นมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรถำมและตอบในกำรสอบ
ที่มา:
กรมทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ. (2537). พร รา บัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ 53 . สืบค้น 8 สิงหำคม 2561, จำก https://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2
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ส�าหรับน�าไปขออนุญาตใช้ผลงาน

สัญญาอนุญาตให้ใช้ผลงานอันมีลขิ สิทธิ

สนพ. 15

ท�ำที่ …………………………………………..…….........
วันที่....…..เดือน……...........……….พ.ศ……...............….
สัญญำนี้ท�ำขึ้นระหว่ำง..............................................................................................................................ที่อยู่เลขที่...........................
หมู่ที่.........ชื่ออำคำร/หมู่บ้ำน..........................................ถนน.............................ต�ำบล.....................อ�ำเภอ....................จังหวัด.................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ จะเรียกว่ำ "ผ้อนุญาต" ำยหนึ่ง กับ.......................................................................... ที่อยู่เลขที ่...........................หมู่ที่...........
ชื่ออำคำร/หมูบ่ ้ำน..................................................ถนน.......................ต�ำบล......................อ�ำเภอ........................จังหวัด...........................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ จะเรียกว่ำ "ผ้รับอนุญาต" อีก ำยหนึ่ง ทั้งสอง ำยตกลงท�ำสัญญำกันดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 งานของผ้อนุญาต
1.1 ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของผลงำนอันมีลิขสิทธิที่ได้จัดท�ำขึ้น ได้แก่
 “วรรณกรรรม” (งำนนิพนธ์ที่ท�ำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสำร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปำฐกถำ เทศนำ ค�ำปรำศรัย
สุนทรพจน์ หมำยควำมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย)
 “นา กรรรม” (งำนเกี่ยวกั บกำรร�ำ กำรเต้น กำรท� ำท่ำ หรือกำรแสดงที่ ประกอบขึ้น เป็น เรื่อ งรำว และให้
หมำยควำมรวมถึงกำรแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย)
 “ ิลปกรรรม” (งำนอัน มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ งำนจิตรกรรม งำนประติมำกรรม
งำนภำพพิมพ์ งำนสถำปัตยกรรม งำนภำพถ่ำย งำนภำพประกอบ งำนศิลปประยุกต์)
 “ดนตรีกรรม” (งำนเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้น เพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่ำจะมีท�ำนองและ ค�ำร้อง หรือมีท�ำนอง
อย่ำงเดียว และให้หมำยควำมรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสำนแล้ว)
 “ สตทั นวัสดุ” (งำนอันประกอบด้วยล�ำดับของภำพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่ำจะมีลักษณะอย่ำงใด อันสำมำรถ
ที่จะน�ำมำเล่นซ้�ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรใช้วัสดุนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงเสียงประกอบงำนนั้นด้วย ถ้ำมี)
 “ าพ นตร์” (โสตทัศ นวัสดุอันประกอบด้วยล�ำดับของภำพ ซึ่งสำมำรถน�ำออกฉำยต่อเนื่องได้อย่ำงภำพยนตร์
หรือสำมำรถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อน�ำออกฉำยต่อเนื่องได้อย่ำงภำพยนตร์ และให้หมำยควำมรวมถึงเสียงประกอบภำพยนตร์นั้นด้วย ถ้ำมี)
 “สิ่งบันทกเสี ง” (งำนอันประกอบด้วยล�ำดับของเสียงดนตรี เสียงกำรแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบัน ทึกลงในวัสดุ
ไม่ ว่ำจะมีลั กษณะใดๆ อัน สำมำรถที่ จะน�ำมำเล่น ซ้�ำได้ อีก โดยใช้เ ครื่องมื อที่ จ�ำเป็ น ส� ำหรั บกำรใช้วั สดุนั้ น แต่ทั้ งนี้ มิ ให้ห มำยควำมรวมถึ ง
เสียงประกอบภำพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่ำงอื่น)
 “นักแสดง” (ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร�ำ และผู้ซึ่งแสดงท่ำทำง ร้องกล่ำวพำกย์ แสดงตำมบทหรือใน
ลักษณะอื่นใด)
 “งานแพรเสี งแพร าพ” (งำนที่น�ำออกสู่สำธำรณชนโดยกำรแพร่เสียงทำงวิทยุกระจำยเสียง กำรแพร่เสียงและ
หรือภำพทำงวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่ำงอื่นอันคล้ำยคลึงกัน)
มีรำยละเอียด ดังนี้
ชื่อผลงำน
(ภำษำไทย)..............................................................................................................................................
(ภำษำอื่น) ...............................................................................................................................................
ชื่อผู้สร้ำงสรรค์..................................................................................................................................................................
นำมปำกกำ (ถ้ำมี)................................................ จัดท�ำ/จัดพิมพ์ ครั้งที่............พ.ศ...............
เผยแพร่ในลักษณะ  รูปเล่ม
 ระบบคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุรำยละเอียด)...........................................................................
 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................
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1.2 ผู้อนุญำตขอรับรองว่ำเป็นเจ้ำของลิขสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และ/หรือมีสิทธิโดยชอบตำมกฎหมำยที่จะอนุญำตให้ผู้รับ
อนุญำตใช้ผลงำนอันมีลิขสิทธิตำมข้อ 1.1
1.3 ผู้อนุญำตขอรับรองว่ำงำนอันมีลิขสิทธิตำมข้อ 1.1 นี้ไม่ละเมิดสิทธิของบุค คลอื่น และไม่มีข้อควำมที่ผิดกฎหมำย
ปรำกฏอยู่ในเนื้อหำของงำนดังกล่ำว ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
ข้อ 2 เงื่อนไขการอนุญาต
2.1 ผู้อนุญำตตกลงอนุญำตให้ผู้รับอนุญำตใช้ผลงำนอันมีลิขสิทธิตำมที่ระบุในข้อ 1.1 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและ
จ�ำหน่ำยสื่อ ดังต่อไปนี้
 หนังสือ/ ต�ำรำ/ สิ่งพิมพ์
 อื่น ๆ (ระบุ) …………....……………………………………...........................................................................................….
ชื่อผลงำน (ภำษำไทย).................................................................................................................................................
(ภำษำอื่น) ...................................................................................................................................................................
ชื่อผู้สร้ำงสรรค์.............................................................................................................................................................
นำมปำกกำ (ถ้ำมี)..................................................... จัดท�ำ/จัดพิมพ์ ครั้งที.่ .......พ.ศ..........
2.2 ผู้อนุญำตอนุญำตให้ผู้รับอนุญำตใช้ผลงำนอัน มีลิขสิทธิ เพื่อผลิตสื่อ ตำมที่ระบุในข้อ 2.1 จ�ำนวน..... ครั้ง ก�ำหนด
ระยะเวลำอนุญำต..... ป ในลักษณะกำรจัดพิมพ์เป็น รูปเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
ภำยในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ในนำมของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยให้ก�ำหนดจ�ำนวนผลิต และรำคำจ�ำหน่ำย ให้เป็นไปตำมมติ
ที่ประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2.3 กำรอนุญำตตำมข้อ 2.1 และ 2.2 ผู้รับอนุญำตมีสิทธิร่วมกับส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรใช้ผลงำนอันมีลิขสิทธิ
ตำมสัญญำนี้ ผู้อนุญำตจะไม่อนุญำตให้บุคคลอื่นใช้ผลงำนอันมีลิขสิทธิที่อนุญำต ตำมสัญญำนี้เพื่อผลิตสื่อประเภทเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.1 จนกว่ำ
ระยะเวลำตำมสัญญำนี้จะสิ้นสุดลง เว้นแต่จะได้ ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นเป็นลำยลักษณ์อักษร
2.4 ผู้รับอนุญำตมีสิทธิที่จะผลิตสื่อที่ได้รับอนุญำตตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดภำยในอำยุแห่งสัญญำ และมีสิทธิที่จะจ�ำหน่ำยสื่อ
ดังกล่ ำวต่อ ไปได้แม้ว่ำอำยุสัญ ญำได้สิ้น สุด ลง แต่ผู้รับ อนุญำตไม่มีสิท ธิที่จะผลิตสื่อใดๆ อีก ภำยหลังจำกผู้รับอนุญ ำตได้ผลิตสื่อครบจ�ำนวน
ตำมสัญญำแล้ว หรือภำยหลังวันที่อำยุแห่งสัญญำสิ้นสุดลง
ข้อ 3 ระ ะเวลาการอนุญาต
3.1 ผู้อนุญำตอนุญำตให้ผู้รับอนุญ ำตใช้ผลงำนอัน มีลิขสิทธิ ตำมที่ระบุในสัญญำนี้ มีก�ำหนดเวลำ...…..ป นับแต่วัน ที่
คู่สัญญำลงนำมในสัญญำฉบับนี้ โดยเริ่มต้นวันที่…..…เดือน….…...……....พ.ศ....…... และสิ้นสุดในวันที…่ …… เดือน……….......……. พ.ศ.……....
3.2 ในกรณี ที่สัญ ญำสิ้น สุด ลง หำกคู่สัญ ญำ ำยใดมีค วำมประสงค์ ที่จะให้ สัญญำนี้มีผลบังคับ แก่คู่สั ญญำต่อ ไปอี ก
ให้คู่สัญญำ ำยนั้นติดต่อคู่สัญญำอีก ำยหนึ่งเพื่อตกลงกัน
ข้อ 4 คาตอบแทน
4.1  ผู้อนุญำตอนุญำตให้ผู้รับอนุญำตใช้ผลงำนอันมีลิขสิทธิได้ โดยไม่คิดมูลค่ำแต่อย่ำงใด
4.2  ผู้รับอนุญำตตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้อนุญำต เป็นเงินจ�ำนวน…....บำท (………….………………………..…….)
โดยจะช�ำระภำยใน….วัน นับแต่วันท�ำสัญญำฉบับนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ผู้รับอนุญำตจะจ่ำยโดยวิธี...................ณ ...................................................
ในกรณีที่ผู้อนุญ ำตมีค วำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถำนที่จ่ำยเงิน ผู้อนุญำตจะแจ้งให้ผู้รับอนุญำตทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนถึงก�ำหนดเวลำกำรจ่ำยเงินไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
4.3 ในกรณีที่มีผู้อนุญำตหลำยคน ผู้อนุญำตขอมอบให้................................................เป็นผู้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์
จำกผู้รับอนุญำตแทนผู้อนุญำตคนอื่นๆ เพื่อน�ำไปจัดสรรให้กับผู้อนุญำตแต่ละคนในภำยหลัง ในกรณีนี้หำกเกิดกำรฟองร้องกำรแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่ำงผู้อนุญำตเกิดขึ้นในภำยหลัง ผู้อนุญำตทั้งหลำยขอยืนยันว่ำจะไม่น�ำมำเป็นข้ออ้ำงเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมจำกผู้รับอนุญำต
ข้อ 5 การ อนสิทธิ
กำรอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิตำมสัญญำนี้ ผู้รับอนุญำตจะอนุญำตช่วงให้บุคคลอื่นหรือโอนสิทธิ ตำมสัญญำนี้ให้บุคคลอื่นไม่ได้
เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้อนุญำต
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ข้อ 6 การแก้ไขดัดแปลง
 ผู้รับอนุญำตรับรองว่ำจะไม่แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ผลงำนอันมีลิขสิทธิ ของผู้อนุญำตตำมสัญญำนี้
แต่อย่ำงใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้อนุญำต
 ผู้รับอนุญำต ขออนุญำตแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนผลงำนอันมีลิขสิทธิของผู้อนุญำต ตำมรำยละเอียดดังนี้
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ข้อ 7 การระบุชื่อผ้สร้างสรรค์ เ ้าของลิขสิทธิ และข้อมลอื่น
ผู้รับอนุญำตจะระบุชื่อผู้สร้ำงสรรค์ ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ ชื่อผู้ผลิต ข้อควำมว่ำได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ ข้อควำมที่
แสดงว่ำงำนนั้นมีลิขสิทธิ ให้ปรำกฏในส่วนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในสื่อที่ผลิตทุกเล่ม/ตลับ/แผ่น/ม้วน หรือให้ปรำกฏบนสิ่งใดที่ผู้รับอนุญำตได้จัดท�ำ
ออกเผยแพร่ หรือจ�ำหน่ำยเพื่อประโยชน์ของผู้รับอนุญำตดังนี้ © ค.ศ...…...หรือสงวนลิขสิทธิ พ.ศ.......… (ชื่อผู้สร้ำงสรรค์)…………….……......................
(ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ)…………… (ชื่อผู้จัดพิมพ์/ผู้ผลิต)…….………….. โดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ
ข้อ 8 การตอส้คดี
8.1 ในกรณีที่มีบุค คลอื่น ฟองร้องเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิในผลงำนอัน มีลิขสิทธิภำยใต้สัญญำนี้ ผู้อนุญ ำตจะเข้ำ
ร่วมกับผู้รับอนุญำตในกำรต่อสู้คดี และผู้อนุญำตจะให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ข้อมูล หรือเอกสำรอันเป็นประโยชน์หรือเป็นพยำนในกำรต่อสู้ค ดี
ดังกล่ำว
8.2 ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกผลของคดีละเมิดลิขสิทธิในผลงำนอันมีลิขสิทธิภำยใต้สัญญำนี้ ผู้รับอนุญำตและผู้อนุญำตตก
ลงจะรับผิดชอบ ำยละครึ่งหนึ่ง
8.3 หำกผลงำนอัน มีลิขสิทธิที่อนุญำตให้ผลิตตำมสัญญำนี้ล่วงละเมิดลิขสิทธิของบุค คลอื่น ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน
อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลนั้น และหรือผู้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวทั้งสิ้น
8.4 ในกรณีที่มีบุคคลอื่น ละเมิดลิขสิทธิในผลงำนอันมีลิขสิทธิภำยใต้สัญญำนี้ ผู้อนุญำตตกลงมอบอ�ำนำจในกำรร้องทุกข์
ฟองร้อง และด�ำเนินคดี ให้แก่ผู้รับอนุญำตเพื่อด�ำเนินกำรแทนภำยในอำยุแห่งสัญญำนี้
ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญา
หำกคู่สัญญำ ำยหนึ่ง ำยใดจงใจไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขแห่งสัญญำในส่วนอันเป็นสำระส�ำคัญ ให้คู่สัญญำอีก ำย
หนึ่งแจ้งให้คู่สัญญำ ำยที่จงใจไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขแห่งสัญญำดังกล่ำวทรำบพร้อมทั้งแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้แก้ไขให้เป็นไปตำมสัญญำ
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเมื่อครบก�ำหนดเวลำ 15 วันแล้ว หำกคู่สัญญำ ำยที่ได้รับแจ้งไม่ด�ำเนินกำรแก้ไขให้เป็นไปตำมสัญญำ คู่สัญญำ
อีก ำยหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรือฟองร้องบังคับให้เป็นไปตำมสัญญำได้
ข้อ 10 การระงับข้อพิพาท
ในกรณีที่มีข้อพิพำทเกิดขึ้นจำกสัญญำนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญำนี้ คู่สัญญำประสงค์จะให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกำรตก
ลงไกล่เ กลี่ยด้วยวิธีประนอมข้อพิพำทตำมข้อบังคับกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วย กำรประนอมข้อพิพำทด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
ขณะที่มีกำรเสนอข้อพิพำทเพื่อกำรประนอมข้อพิพำท และให้อยู่ภำยใต้กำรด�ำเนินกำรของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ดังกล่ำว
ข้อ 11 สัญญาเปน ม ะบางสวน
ในกรณีที่ปรำกฏในภำยหลังว่ำข้อสัญญำส่วนใดส่วนหนึง่ ของสัญญำนี้เป็นโม ะ ให้ถือว่ำ ข้อสัญญำส่วนที่เป็นโม ะไม่มีผล
บังคับในสัญญำนี้ และข้อสัญญำดังกล่ำวไม่กระทบกระเทือนถึงควำมสมบูรณ์ของสัญญำในส่วนอื่น ๆ
สัญญำนี้ท�ำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำ โดยตลอดดีแล้วจึงลงลำยมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำน และเก็บไว้ ำยละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้อนุญำต
(………………………...……………………..)
ลงชื่อ ………………………………………………... ผู้รับอนุญำต
(………………………………………..……...)
ลงชื่อ ………………………………………………... พยำน
(….…………………………………………...)
ลงชื่อ …………………………………………………. พยำน
(………………………………………..……....)
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ขั้นันต
ตอนที
นที่ 1่
รับตน บับ

เ น ค

นกรร การ ิ าร าเบ งตน

ส�ำนักพิมพ์รับต้นฉบับ
พร้อม สนพ.5/6/7/10

มีแก้ไข

ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนแก้ไข
(ภำยใน 3 วัน)

มีแก้ไข

ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนแก้ไข
(ภำยใน 3 วัน)

มีแก้ไข

ำยบรรณำธิกำรแก้ไข
(ภำยใน 10 นำที)

กต้อง
า บรรณาธิการ

ตรว สอบ
กต้อง

ท�ำหนังสือตอบรับต้นฉบับไปยังผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
จัดท�ำหนังสือเชิญและค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
(ภำยใน 1 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ
กต้อง

เสนอคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบ
ต้นฉบับเบื้องต้น (ภำยใน 10 วัน)

สนอ พือพิ ารณาผานร บบอนุกรรมการ
ขอมูลทีสงปร กอบดวย ตน บับ/ คําสัง/
หนังสือ ิญ/ สนพ.5/ 7/ 10/
แล ขอมูลดานการตลาด บื้องตน

สรุปผลพิจำรณำ/จัดประชุม (ถ้ำประธำนสั่งกำร)/
และจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม (ภำยใน 3 วัน)
จัดท�ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ไปยังผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน (ภำยใน 1 วัน)
50
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ส�าหรับหนว บรรณาธิการ

แบบ อร์มตรว สอบรา ละเอี ดต้น บับที่เสนอขอ ดั ท�าเบืองต้น

สนพ. 16

สวนที่  เกี่ วกับผ้สร้างสรรค์ผลงาน
1. ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................................................................................................
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
สังกัดภำควิชำ........................................................................คณะ/วิทยำลัย................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) ..............................................................(มือถือ)...........................................................................................................
E-mail address..........................................................................................................................................................................................
2. เสนอขอจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ชื่อเรื่อง
ภำษำไทย ………………...................................................................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี) .…………………...............................................................................................................................................
3. สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
4.

5.
6.
7.
8.

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ลักษณะของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรที่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเสนอขอจัดท�ำ
ต�ำรำ
หนังสือ
เอกสำรค�ำสอน
เอกสำรประกอบกำรสอน
งำนแปล
อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................
เคย
ไม่เคย มีกำรจัดพิมพ์หรือจัดจ�ำหน่ำยในรูปแบบอืน่ มำก่อน (รำยละเอียดตำม สนพ.5)
เคย
ไม่เคย เป็นเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรทีเ่ คยได้รับรำงวัล (รำยละเอียดตำม สนพ.5)
เคย
ไม่เคย เป็นเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรที่ได้รับทุนสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ หรือจัดพิมพ์ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
จำกหน่วยงำนอื่น (รำยละเอียดตำม สนพ.5)
มี
ไม่มี เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรประเภทเดียวกันหรือมีเนื้อหำใกล้เคียงกันในวงวิชำกำรหรือในตลำด
(รำยละเอียดตำม สนพ.5)
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สวนที่  ส�าหรับหนว บรรณาธิการ ตรว สอบรา ละเอี ดและความครบ ้วนของต้น บับเบืองต้น
ที่
รา การ
มี
1 ปก
2 ค�ำน�ำ
3 กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี)
4 สำรบัญ
สำรบัญ เนื้อหำ
สำรบัญ ภำพ
สำรบัญ ตำรำง
5 เนื้อหำ
แบ่งเนื้อหำออกเป็นบท
ภำพ
กำรขออนุญำตใช้ลิขสิทธิ ของภำพ
ตำรำง
กำรขออนุญำตใช้ลิขสิทธิ ของตำรำง
6 แบบอักษร
เล่มภำษำไทย
เล่มภำษำอังก ษ

7

ข้อเสนอแนะ / หมา เหตุ

TH Sarabun PSK
TH Niramit AS
TH Chakra Petch
Time New Roman (เล่มภำษำอังก ษ)

ขนำดอักษร
เล่มภำษำไทย

ขนำด 14 p.
ขนำด 15 p.
ขนำด 16 p.

เล่มภำษำอังก ษ

ขนำด 12 p.
ขนำด 13 p.
ขนำด 14 p.
8 หน้ำยก 19 x 26 ซม. (ขนำด B5)
16 หน้ำยก 14.5 x 21 ซม. (ขนำด A5)
อื่นๆ (ระบุ)...
ระยะ 1.15
APA
Vancouver Style
Harvard Style

8

ขอบเขตหน้ำกระดำษ

9
10

ระยะบรรทัดของเนื้อหำ
กำรอ้ำงอิง/บรรณำนุกรม

11
12
13

ดรรชนี
ประวัติผู้เขียน
ค�ำโปรย

(ลงนำม)................................................................
(...............................................................)
หน่วยบรรณำธิกำร
วันที่.................................................................

52

ไมมี

(ลงนำม)................................................................
(...............................................................)
หัวหน้ำส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
วันที่................................................................
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สวนที่
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ผลการพิ ารณาคุณ าพและความเหมาะสมของต้น บับที่ขอ ัดพิมพ์เบืองต้น ากรองคณบดี

เหนควรให้ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เปนลัก ณะ
หนังสือ
ต�ำรำ
เอกสำรค�ำสอน
เอกสำรประกอบกำรสอน
งำนแปล
อื่นๆ (ระบุ)...................................
เหนควรก�าหนดกลุมหนังสือ/ต�ารา อ ในกลุม
กลุมที่ 1 หนังสือ/ต�ารา ที่มเี นือหาเ พาะทาง
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
จ�ำนวนน้อย ประมำณกำรตำมกลุ่มผู้ใช้เท่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำย:
รับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงส�ำนักพิมพ์ และผูส้ ร้ำงสรรค์ผลงำน โดยผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนต้องร่วมจัดซื้อผลงำน
เพื่อน�ำไปเผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกำรจัดพิมพ์
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 2 หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับการเรี นการสอน
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้เน้นภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 3 หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับผ้อานทั่วไป
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 4 หนังสือ/ต�ารา/สิ่งพิมพ์อื่น ที่ ้าง ัดพิมพ์รปเลม
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมผู้ว่ำจ้ำงก�ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย:
ผู้ว่ำจ้ำงรับผิดชอบทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ไม่มีกำรจัดจ�ำหน่ำย ผลงำนเป็นของผู้ว่ำจ้ำง
ความเหมาะสมของเนือหา และ �านวนหน้า
เหมำะสม เห็นควรให้จัดพิมพ์
เหมำะสม เห็นควรให้จัดพิมพ์ หำกได้รับกำรปรับปรุง ดังนี้
.........................................................................................................................................................................................................................
ไม่เหมำะสม ไม่สมควรให้จัดพิมพ์ เนื่องจำก....................................................................................................................................................
ความเหมาะสมด้านรปเลมและกรา ก
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนน�ำเสนอ (ตำมต้นฉบับ)
ควรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ความเหมาะสมของแบบอัก ร
(ให้ใช้ฟรอนต์มำตรฐำนรำชกำรไทย จำกส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (SIPA) 3 แบบ ได้แก่
1) TH SarabunPSK 2) TH Niramit AS 3) TH Chakra Petch และ Time New Roman (กรณีเล่มภำษำอังก ษ)
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนน�ำเสนอ (ตำมต้นฉบับ)
ควรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ความเหมาะสมของค�า ปร
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนน�ำเสนอ (ตำมต้นฉบับ)
ควรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
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เทคนิคในการปฎิบัติงาน

�านวนเลมที่ควร ัดพิมพ์
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนเสนอ จ�ำนวน.....................เล่ม
เห็นควรจัดพิมพ์ จ�ำนวน.....................เล่ม เนื่องจำก.......................................................................................................................................
เห็นควรน�ำเสนอคณะอนุกรรมกำร เพื่อพิจำรณำจ�ำนวนจัดพิมพ์ที่เหมำะสม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
สวนที่ สรุปผลการพิ ารณาเบืองต้น ากรองคณบดี
ตอบรับการเสนอขอ ัดท�า
มอบผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
และมอบหน่วยบรรณำธิกำรสรุปผลกำรแก้ไขเสนอเพื่อพิจำรณำอีกครั้ง ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
มอบผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ก่อน น�ำเสนอคณะอนุกรรมกำร พิจำรณำ ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
มอบส�ำนักพิมพ์ เสนอคณะอนุกรรมกำร เพื่อพิจำรณำต่อไป
ขอ กเลิกการเสนอขอ ัดท�า เนื่องจำก..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(ลงนำม)............................................................................
(..........................................................................)
รองคณบดี...........................................................................
วันที่............................................................................
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าง
ตัตัวอย่าง

“การ ง การ ิ าร า ป ัง ราง รรค งาน”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง ขอแจ้งผลกำรตรวจสอบรำยละเอียดต้นฉบับเบื้องต้น ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

เรียน [ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน]

ตำมที่ ท่ ำนได้เสนอขอจัด ท� ำ หนั งสือ เรื่อง ..............................................................
กับ ส�ำนั กพิ มพ์ ม หำวิ ทยำลัย นเรศวรแล้วนั้ น ส� ำนักพิ มพ์ มหำวิท ยำลั ยนเรศวร โดยหน่ วยบรรณำธิกำร
ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอียดต้นฉบับเบื้องต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในกำรนี้ ส� ำนั กพิ ม พ์ จึ ง ขอแจ้ ง ผลกำรตรวจสอบ ดั ง กล่ ำว ให้ ท่ ำนทรำบและ
พิจำรณำปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ตำมรำยละเอียดดังแนบมำพร้อมนี้ และขอควำมกรุณำส่งต้นฉบับ
ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วคืนมำยังส�ำนักพิมพ์ ภำยในวันที่................................ อนึ่ง หำกท่ำนมีข้อสงสัย
หรือมี กำรเปลี่ย นแปลงใด ๆ ที่แตกต่ำงจำกผลกำรตรวจสอบของหน่วยบรรณำธิกำร ขอให้ท่ำนชี้แจง
เหตุผลในกำรปรับแก้ไขมำยังส�ำนักพิมพ์ เพื่อส�ำนักพิมพ์ จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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ตัตัวอย่างาง

“การ งรับเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการเ า กร บ นการ ั ทา”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง แจ้งกำรรับเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท�ำของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

เรียน [ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน]

ตำมที่ ท่ ำนได้เสนอขอจัด ท� ำ หนั งสือ เรื่อง ..............................................................
กับ ส�ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร และได้ รั บ กำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมของต้ นฉบั บ ในเบื้ องต้ น
จำกหน่วยบรรณำธิกำร ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร แล้วนั้น
ขณะนี้ ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้ด�ำเนินกำรเสนอต้นฉบับเอกสำรสิ่งพิมพ์
ทำงวิ ช ำกำรของท่ ำ น ไปยั ง คณะอนุ ก รรมกำรจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำ นั กพิ ม พ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร (กลุ่ม..............................) เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม และคุณภำพทำงวิชำกำร
เบื้องต้นของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรดังกล่ำว
ทั้ ง นี้ เมื่ อ คณะอนุ ก รรมกำร ด� ำ เนิ น กำรพิ จ ำรณำเสร็ จ สิ้ น ตำมกระบวนกำร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ท่ำนทรำบต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(............................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

ตัตัวอย่าาง
ง

“การนา ง

เน ค

นกรร การ ิ าร าตน บับ”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง ขอน�ำส่งเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

เรียน [คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร (กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ) ทุกท่ำน]
ด้วย ....................................................... อำจำรย์ประจ�ำคณะ....................................
มหำวิท ยำลั ยนเรศวร มี ควำมประสงค์ เสนอขอจั ดท� ำเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ท ำงวิชำกำร จ�ำนวน 1 รำยกำร
ได้แ ก่ หนั งสื อ เรื่ อง “....................................” ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เป็ นไปตำมมติที่ ป ระชุ มกองบรรณำธิ กำร
จั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วั น ที่
24 กุมภำพันธ์ 2557 ส� ำนักพิ มพ์ มหำวิทยำลั ยนเรศวร จึ งใคร่ขอแต่งตั้ งท่ำนเป็นคณะอนุกรรมกำรจัดท� ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ) เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำรำยละเอียดกำรจัดพิมพ์และเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบคุณภำพ
ทำงวิช ำกำรของเอกสำรสิ่งพิ มพ์ ทำงวิชำกำร ดั งกล่ ำว โดยส� ำนักพิม พ์ ได้จัด ส่งเอกสำรที่ เกี่ย วข้อง
มำยั งระบบกำรพิ จำรณำต้ นฉบั บ เบื้ องต้ นของคณะอนุ กรรมกำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ดังนี้
1. ไฟล์ต้นฉบับ จ�ำนวน 1 ไฟล์
2. ค�ำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร (กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ) จ�ำนวน 1 ฉบับ
3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และเอกสำรสรุปข้อมูลด้ำนกำรตลำดเบื้องต้น จ�ำนวน 1 ชุด
4. คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรพิจำรณำต้นฉบับเบื้องต้นส�ำหรับคณะอนุกรรมกำร
โดยขอควำมอนุ เครำะห์ จัด ส่ง ผลกำรพิ จำรณำกลั บ มำยั งส� ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย
นเรศวร ภำยในวันที.่ ................................... เพื่อส�ำนักพิมพ์ จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ จักขอบคุณยิ่ง

(................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

ตัตัวอย่าง
าง

“คา ั่ง ตงตังค

นกรร การ”

ค�าสั่งบัณฑิตวิท าลั มหาวิท าลั นเร วร
ที่…......../..............
เรื่อง แตงตังคณะอนุกรรมการด�าเนินการ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร (กลุมวิท า าสตร์สุข าพ)
--------------------------------เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรจัดท�ำ หนังสือ เรื่อง “.........................................................”
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ฉะนั้น อำศัยอ�ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ.2533 และโดยควำมเห็นชอบของ
ที่ ป ระชุ ม กองบรรณำธิกำรจัด ท� ำเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ ท ำงวิช ำกำร ของส� ำนั กพิ มพ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุม ภำพั นธ์ พ.ศ.2557 จึงให้ แต่งตั้ งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมกำร
จัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
1.
2.
3.
4.
5.

า คุณ าพวิชาการ
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

หน้าที่

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมและคุณภำพวิชำกำรเบื้องต้นของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
2. พิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของเอกสำรสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำร
3. พิจำรณำข้อมูล กำรผลิตหรือจัดพิ มพ์ อำทิ จ�ำนวนเล่มในกำรจั ดพิมพ์ รำยละเอียดกำร
พิมพ์ รำคำ และกำรจัดจ�ำหน่ำยเบื้องต้น
4. สรุป และน�ำเสนอผลกำรจัด ท�ำเอกสำรสิ่ งพิ มพ์ ทำงวิ ชำกำร ต่อกองบรรณำธิกำรจัด ท� ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
58
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

า การตลาด
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

หน้าที่ 1. พิ จ ำรณำและเสนอข้ อ มู ล ทำงกำรตลำด และกลุ่ ม เปำหมำยในกำรจั ด จ� ำ หน่ ำ ย
ของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรที่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเสนอขอจัดท�ำ
2. พิ จ ำรณำข้ อมู ล กำรผลิ ต หรื อจั ด พิ ม พ์ อำทิ จ� ำนวนเล่ ม ในกำรจั ด พิ ม พ์ รำยละเอี ย ด
กำรพิมพ์ รำคำ และกำรจัดจ�ำหน่ำย
3. เสนอข้อมูลให้แก่คณะอนุกรรมกำร และกองบรรณำธิกำร เพื่อพิจำรณำจัดพิมพ์
า ิลปกรรม
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. ...................................................................
5. ...................................................................

อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

หน้าที่ 1. ตรวจสอบควำมถูกต้อง และกำรใช้ข้อมูลลิขสิท ธิต่ำงๆ ในงำนศิลปกรรมที่ ผู้สร้ำงสรรค์
ผลงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรเสนอขอจัดท�ำ
2. จั ด ท� ำศิ ล ปกรรมต่ ำ ง ๆ เสนอผู้ ส ร้ ำ งสรรค์ ผ ลงำน คณ ะอนุ กรรมกำร แล ะ
กองบรรณำธิกำร เพื่อพิจำรณำจัดพิมพ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ........

(................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

าง
ตัตัวอย่าง

“ รป

านการต า เบ งตน”

สรุปข้อมลด้านการตลาดเบืองต้น
ชื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ :
ผ้สร้างสรรค์ผลงาน :

หนังสือ เรื่อง “..................................................................”
........................................................................................................................
อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำ...................................................................................
คณะ..................................................................มหำวิทยำลัยนเรศวร

สรุปข้อมลด้านการตลาด
1. ลักษณะของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ประเ ท “..............”
2. วัต ถุ ป ระสงค์ ในกำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ งพิ มพ์ ท ำงวิ ช ำกำร/กำรน� ำผลงำนไปใช้ป ระโยชน์
ใช้ส�าหรับ...................................................
3. ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเสนอก�ำหนดอยู่ใน กลุมที่ .................................................
4. “ระบุ (เค /ไมเค )” จัดพิมพ์หรือจัดจ�ำหน่ำยในรูปแบบอื่นมำก่อน
5. “ระบุ (เค /ไมเค )” ได้รับรำงวัลใด ๆ
6. “ระบุ (เค /ไมเค )” ได้รับทุนสนับสนุนกำรจัดพิมพ์หรือเป็นกำรจัดพิมพ์ตำมเงื่อนไขที่
ได้รับทุนวิจัยจำกหน่วยงำนอื่นๆ
7. ในวงวิชำกำรหรือในตลำด “ระบุ (มี/ไมมี)” เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรประเภทเดียวกัน
หรือมีเนื้อหำใกล้เคียงกัน
8. ุดเดนหรือคุณสมบัติพิเ ..............................................................................................
9. ผู้ สร้ำงสรรค์ ผลงำน ต้ องการ ั ด พิ มพ์ � านวน....................เลม คำดว่ ำจะจ� ำหน่ ำยหมด
ภำยใน........ป โดย “ระบุ (มี/ไมมีความประสงค์)” น�ำไปเผยแพร่/จ�ำหน่ำยด้วยตนเอง �านวน........เลม
10. กลุ่มเปำหมำยที่คำดว่ำจะใช้เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร คือ
10.1 า ในมหาวิท าลั นเร วร นิสิตระดับ.............ชั้นปที่.....จ�ำนวนนิสิต ณ ปัจจุบัน
........คน รำยวิชำ...................... ภำควิชำ.......................... คณะ............................. และมี ควำมต่ อเนื่อง
ของกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำดังกล่ำวทุกปกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสติ ประมำณ........คน/ปกำรศึกษำ
10.2 ส าบัน การ ก าอื่น นิสิตระดับ.............ชั้นปที่..... จ�ำนวนนิสิต ณ ปัจจุบัน......คน
รำยวิชำ................. ภำควิชำ......................... คณะ............................. สถำบัน.....................................
10.3 บุคคลทั่วไป ได้แก่..............................ประมำณกำรผู้ใช้ผลงำน ณ ปัจจุบัน......(คน)
11. ในกำรสร้ำงสรรค์ ผ ลงำนผู้ส ร้ำงสรรค์ผ ลงำนยืนยั นว่ำ “ระบุ (มี /ไมมี )” กำรใช้ /ละเมิ ด
ข้อมูลลิขสิทธิของบุคคลอื่น
60
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

ง “ บบ ร รป การ ิ าร า ากค
ตัตัวอย่าาง

นกรร การ”

แบบ อร์มสรุปผลการพิ ารณา ากคณะอนุกรรมการ ดั ท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร (ตามกลุมสาขาวิชา)
1.

อนุกรรมการผ้พิ ารณา
ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ...........................................................................คณะ/วิทยำลัย ................................................................................
กลุ่มสำขำวิชำ

2.

3.

4.

วิทยำศำสตร์สุขภำพ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

 กรุณาสงผลการพิ ารณา า ในวันที่ : ……………………………………………………………….……………………………………………...…..
ผ้สร้างสรรค์ผลงาน
ผ้สร้างสรรค์ผลงานหลัก
ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ...........................................................................คณะ/วิทยำลัย ................................................................................
ผ้สร้างสรรค์ผลงานรวม ( ้ามี)
ชื่อ – สกุล .......................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ...........................................................................คณะ/วิทยำลัย ................................................................................
ชื่อเรือ่ ง
ภำษำไทย ………………......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี) .…………………...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
เหนควร ัดท�าเปนลัก ณะ
หนังสือ

5.

สนพ. 8

ต�ำรำ

เอกสำรค�ำสอน

เอกสำรประกอบกำรสอน

งำนแปล

อื่นๆ (ระบุ)............................

เหนควรก�าหนดกลุมหนังสือ/ต�ารา อ ในกลุม
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กลุมที่ 2 หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับการเรี นการสอน
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้เน้นภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 3
หนังสือ/ต�ารา ส�าหรับผ้อานทั่วไป
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผูแ้ ทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 4
หนังสือ/ต�ารา/สิ่งพิมพ์อื่น ที่ ้าง ัดพิมพ์รปเลม
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออ ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมผู้ว่ำจ้ำงก�ำหนด
ค่ำใช้จ่ำย:
ผู้ว่ำจ้ำงรับผิดชอบทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ไม่มีกำรจัดจ�ำหน่ำย ผลงำนเป็นของผู้ว่ำจ้ำง
ความเหมาะสมของเนือหา และ �านวนหน้า
เหมำะสม เห็นควรให้จัดพิมพ์
เหมำะสม เห็นควรให้จัดพิมพ์ หำกได้รับกำรปรับปรุง ดังนี้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ไม่เหมำะสม ไม่สมควรให้จัดพิมพ์ เนื่องจำก
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ความเหมาะสมด้านรปเลมและกรา ก
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนน�ำเสนอ (ตำมต้นฉบับ)
ควรปรับปรุงให้มคี วำมเหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนี้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ความเหมาะสมของแบบอัก ร
เห็นควรจัดพิมพ์ตำมที่ผสู้ ร้ำงสรรค์ผลงำนน�ำเสนอ (ตำมต้นฉบับ)
ควรปรับปรุงให้มคี วำมเหมำะสมยิ่งขึน้ ดังนี้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
�านวนเลมที่ควร ัดพิมพ์
เห็นควรจัดพิมพ์ จ�ำนวนทั้งสิ้น.......................................เล่ม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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10.

11.

12.

13.

การพิ ารณาแตงตังผ้ทรงคุณวุฒเิ พื่อพิ ารณาตรว สอบคุณ าพทางด้านวิชาการ
เห็นควรให้จัดพิมพ์ได้โดย ผาน กำรพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน.............ท่ำน ตำมล�ำดับดังนี้
1) ชื่อ – สกุล...............................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร................................................................
สังกัดภำควิชำ.........................................................................คณะ..........................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..................................................................ที่อยู่..........................................................................................
...............................................................................................โทรศัพ ท์ (ที่ท�ำงำน) .................................................................
(มือถือ)....................................................................................E-mail address......................................................................
2) ชื่อ – สกุล...............................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร................................................................
สังกัดภำควิชำ.........................................................................คณะ..........................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..................................................................ที่อยู่..........................................................................................
...............................................................................................โทรศัพ ท์ (ที่ท�ำงำน) .................................................................
(มือถือ)....................................................................................E-mail address......................................................................
3) ชื่อ – สกุล...............................................................................ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร................................................................
สังกัดภำควิชำ.........................................................................คณะ..........................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..................................................................ที่อยู่..........................................................................................
...............................................................................................โทรศัพ ท์ (ที่ท�ำงำน) .................................................................
(มือถือ)....................................................................................E-mail address......................................................................
เห็นควรให้จัดพิมพ์ได้ โดย ไมต้องผาน กำรพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจำก
.................................................................................................................................................................................................
การพิ ารณาแตงตังผ้พสิ น์อกั รทีม่ คี วามร้ความเชี่ วชาญเ พาะทางด้าน า าเพื่อพิ ารณาตรว สอบและแก้ไขค�าหรือ
ประ คที่ใช้ในการ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้เปนไปด้ว ความ กต้องตามหลัก า า และหลักมาตร านสากล
เห็นควรให้จัดพิมพ์ได้โดย ผาน กำรพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน..........ท่ำน ตำมล�ำดับดังนี้
1) ชื่อผู้พิสูจน์อักษร......................................................................................................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..................................................................ที่อยู่..........................................................................................
...............................................................................................โทรศัพท์ (ที่ท�ำงำน) .................................................................
(มือถือ)....................................................................................E-mail address.....................................................................
2) ชื่อผู้พิสูจน์อักษร......................................................................................................................................................................
สถำบัน/หน่วยงำน..................................................................ที่อยู่..........................................................................................
...............................................................................................โทรศัพ ท์ (ที่ท�ำงำน) .................................................................
(มือถือ)....................................................................................E-mail address......................................................................
มอบส�ำนักพิมพ์ พิจำรณำคัดเลือกผู้พิสูจน์อักษรอิสระ ตำมบัญชีรำยชื่อของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
เห็นควรให้จัดพิมพ์ได้ โดย ไมต้องผาน กำรพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพจำกผู้พิสูจน์อักษร เนื่องจำก
..................................................................................................................................................................................................
การเผ แพรและการ ัด �าหนา
เห็นควรให้จ�ำหน่ำยโดยผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ดังนี้
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน น�ำไปจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวน......................เล่ม
จ�ำหน่ำยตำมแหล่งจ�ำหน่ำยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จ�ำนวน.......................เล่ม
จ�ำหน่ำยผ่ำนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ตำมแหล่งจ�ำหน่ำยของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมอื่น ( ้ามี)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(ลงนำม)....................................................................................อนุกรรมกำร
(....................................................................................)
วันที่.....................................................................................
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ตัตัวอย่าาง
ง

“บันทก การปร

”

บันทกผลการประชุมผานระบบการพิ ารณาต้น บับเบืองต้น
ากคณะอนุกรรมการ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร
(กลุมวิท า าสตร์สุข าพ)
ในการพิ ารณา หนังสือ เรื่อง “...............................................................”
ของ .......................................................................................................
วันที่..............................................................
คณะอนุกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

สรุ ป ผ ลการพิ ารณ าการเสน อข อ ั ด ท� าเอกส ารสิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ
ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร �านวน รา การ คือ หนังสือ เรื่อง................ของ .................
ตำมที่ คณะอนุ ก รรมกำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำนั ก พิ ม พ์
มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร (กลุ่ ม วิ ท ยำศำสตร์ สุ ข ภำพ) ได้ ด� ำเนิ น กำรพิ จำรณำต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ เรื่ อ ง
..................................ของ.......................... ตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยประธำนคณะอนุกรรมกำร เห็นชอบตำมผลกำรประเมินและเห็นควรให้ส�ำนักพิมพ์ สรุปผลกำร
พิจำรณำผ่ำนระบบกำรพิจำรณำต้นฉบับเบื้องต้น จำกคณะอนุกรรมกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โดยไม่ต้องด�ำเนินกำรจัดประชุมสรุปผลเพิ่มเติมนั้น ำยเลขำนุกำร
จึงจัดท�ำสรุปผลกำรพิจำรณำต้นฉบับหนังสือ ดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดดังนี้
1. เห็ นชอบเนื้ อหำและรำยละเอี ย ดกำรจั ด พิ ม พ์ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำรว่ ำ
มีควำมเหมำะสม โดยก�ำหนดกลุ่มหนังสือ/ต�ำรำอยู่ในกลุ่มที่......................................................................
2. เห็นชอบลักษณะของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ให้จัดท�ำเป็ น “....................”
ขนำดกระดำษ หน้ำยก x ซม. (ขนำด B5)
3. เห็นชอบรูปเล่มและกรำฟฟกว่ำมีควำมเหมำะสม
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4. เห็นชอบแบบอักษรว่ำมีควำมเหมำะสม
5. เห็นชอบจ�ำนวนเล่มที่จะจัดพิมพ์เบื้องต้น เป็นจ�ำนวน..................เล่ม
6. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ พิ จ ำรณำตรวจสอบคุ ณ ภำพของผลงำน
จ�ำนวน.....รำย โดยเรียงตำมล�ำดับ ดังนี้
6.1 ชื่อ-สกุล..................................................สังกัด.............................................
6.2 ชื่อ-สกุล..................................................สังกัด.............................................
6.3 ชื่อ-สกุล..................................................สังกัด.............................................
7. เห็ นชอบมอบส� ำนั กพิ ม พ์ พิ จำรณำแต่ ง ตั้ งผู้ มี ควำมเชี่ย วชำญเฉพำะทำงด้ ำน
ภำษำเพื่อพิสูจน์อักษรเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร จ�ำนวน 1 รำย ได้แก่...................................................
8. เห็นชอบกำรจัดจ�ำหน่ำยตำมแหล่งจ�ำหน่ำยอื่นทั้งภำยในภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนี้
8.1 กำรจ�ำหน่ำยทั่วไปตำมศูนย์หนังสือ/ร้ำนต่ำงๆ
8.2 กำรจ�ำหน่ำยด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
8.3 กำรจ�ำหน่ำยให้กับผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนตำมจ�ำนวนที่แจ้งควำมประสงค์ไว้
9. มอบส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรด�ำเนินกำรต่อไป
........................................................
(......................................................)
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้จัดพิมพ์ผลกำรพิจำรณำ

........................................................
(......................................................)
หัวหน้ำส�ำนักงำนเลขำนุกำรบัณฑิตวิทยำลัย
ผู้ตรวจผลกำรพิจำรณำ

................................................................
(.............................................................)
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ตรวจผลกำรพิจำรณำ

.................................................................
(.............................................................)
ประธำนคณะอนุกรรมกำร
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ขั้นันต
ตอนที
นที่ 2่
งตน บับใ ทรงค

ิ Reader) ิ าร าค

า าน ิ าการ

ำยบรรณำธิกำรประสำนงำน
และจัดท�ำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (ภำยใน 3 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข

จัดส่งต้นฉบับ/หนังสือเชิญ/สนพ.9/ใบส�ำคัญรับเงิน
ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพ
ทำงด้ำนวิชำกำร (ภำยใน 2 เดือน)

ำยบรรณำธิกำรแก้ไข
(ภำยใน 10 นำที)

ระดับ D ไมผาน
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ไมผาน เพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำร

ผานแบบมีเงื่อนไข

ผาน ระดับ C แก้ไข
คอนข้างมาก
สงผ้ทรงคุณวุฒิอกี ครัง
ผาน ระดับ B
แก้ไขเลกน้อ

ท�ำหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ไปยังผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน (ภำยใน 1 วัน)

มีแก้ไข

ผาน ระดับ A ไมมีแก้ไข

สรุปผลกำรพิจำรณำและเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัยเพื่อทรำบ (ภำยใน 1 วัน)
66
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ตั
ง
ตัวอย่าาง

“ ค า นเครา

ทรงค

ิ ิ าร าเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ”

ที่ ศธ 2527.02/..............

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันที่....................................

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิจำรณำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
เรียน ..............................................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ต้นฉบับ หนังสือ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มผลกำรพิจำรณำของผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 1 ชุด
3. เอกสำรใบส�ำคัญรับเงินค่ำตอบแทนกำรพิจำรณำคุณภำพ จ�ำนวน 1 ฉบับ
ตำมที่ ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนได้เสนอขอจัดท�ำ หนังสือ เรื่อง “......................................”
ซึ่ ง ผ่ ำนกำรพิ จำรณำควำมถู กต้ อ งเหมำะสมเบื้ อ งต้ น จำกคณะอนุ ก รรมกำรจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บัณฑิต วิทยำลัย โดยส�ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิ จำรณำแล้วว่ำท่ำนเป็ นผู้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับผลงำน ดังกล่ำวเป็นอย่ำงดียิ่ง ในกำรนี้ จึงใคร่ขอควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำน เพื่อโปรดพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพทำงวิชำกำรของผลงำน ดังกล่ำว ตำมเอกสำร
ดังแนบมำพร้อมนี้ โดยขอควำมกรุณำจำกท่ำนโปรดส่งผลกำรพิจำรณำกลับมำยังส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
นเรศวร ภำยในวันที.่ .................เพื่อส�ำนักพิมพ์ จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป พร้อมเอกสำร ดังนี้
1. ใบส�ำคัญรับเงินค่ำตอบแทนกำรพิจำรณำคุณภำพ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน (รับรองส�ำเนำ)
จ�ำนวน 1 ฉบับ
3. ส�ำเนำบัญชีธนำคำร (เพื่อโอนเงินค่ำตอบแทน)
จ�ำนวน 1 ฉบับ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(........................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยำลัย
โทร. 0-5596-8833-36
โทรสำร 0-5596-8826
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ตัวอย่าางง “ บบ ร รป การ ิ าร า าก ทรงค

แบบ อร์มสรุปผลการพิ ารณาคุณ าพเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ากผ้ทรงคุณวุฒิ
1.

2.

3.
4.

68

”ิ

สนพ. 9

ข้อมลผ้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ – สกุล .........................................................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) ระดับ
ศำสตรำจำรย์
รองศำสตรำจำรย์
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
สังกัดภำควิชำ...........................................................................คณะ/วิทยำลัย ..................................................................................
กลุ่มสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
หน่วยงำน...........................................................................................................................................................................................
 กรุณาสงผลการพิ ารณา า ในวันที่ : ……………………………………………………………….……………………………………………….....
ชื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทีเ่ สนอพิ ารณา
ภำษำไทย ………………........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี) .………………….....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
เหนควร ัดท�าเปนลัก ณะ
หนังสือ
ต�ำรำ
เอกสำรค�ำสอน
เอกสำรประกอบกำรสอน
งำนแปล
อื่นๆ (ระบุ)..............................
ผลการพิ ารณาของผ้ทรงคุณวุฒเิ พือ่ พิ ารณาตรวว สอบคุณ าพ ประกอบด้วย ส่วนส�ำคัญ ดังนี้
สวนที่  การพิ ารณาคุณ าพด้านวิชาการของต้น บับ
1) ที่มา/ความส�าคัญ/ความ �าเปน/ประ ชน์ตอวงวิชาการของเอกสารสิ่งพิมพ์ บับนี
มีควำมเหมำะสม และเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2) เนือหา
กำรเขียนถูกต้อง อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย
ค�ำย่อต่ำงๆ เหมำะสมกับสำขำวิชำ
ต�ำแหน่งกำรวำงตำรำง/รูปภำพมีควำมเหมำะสม
มีคณ
ุ ค่ำและประโยชน์ต่อวงวิชำกำร
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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3) การพิ ารณาความ ดดเดนด้านวรรณกรรมในสาขานันหรือสาขาทีเ่ กี่ วข้อง
เนื้อหำสมบูรณ์และมีควำมทันสมัย
กำรล�ำดับเนื้อหำมีควำมเหมำะสม
มีกำรยกตัวอย่ำงประกอบที่ชัดเจน
กำรใช้ตำรำงและรูปภำพประกอบมีควำมน่ำสนใจ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4) การใช้ า า
กำรเขียนถูกต้อง อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย
ค�ำย่อ สัญลักษณ์ต่ำงๆ เหมำะสมกับสำขำวิชำ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
5) การอ้างอิง (References)
(รูปแบบกำรอ้ำงอิงใช้รูปแบบสำกลตำมหลักทั่วไป อำทิ American Psychological Association style (APA),
Vancouver Style, Harvard Style)
จัดรูปแบบกำรอ้ำงอิงได้ถูกต้อง
ตำรำง/รูปภำพมีกำรอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้อง
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
6) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
สวนที่  สรุปผลการพิ ารณาเพือ่ การ ัดพิมพ์
สรุปผลในด้านคุณ าพวิชาการของต้น บับ ควร ัดล�าดับอ ในระดับใด
(ระดับ A) ผ่ำนในด้ำนคุณภำพวิชำกำรของต้นฉบับ จัดพิมพ์ได้โดยไม่มีกำรแก้ไข
(ระดับ B) ผ่ำน ในด้ำนคุณภำพวิชำกำรของต้นฉบับ จัดพิมพ์ได้โดยมีกำรปรับปรุงและแก้ไขเพียงเล็กน้อย
(ระดับ C) ผ่ำนในด้ำนคุณภำพวิชำกำรของต้นฉบับ จัดพิมพ์ได้โดยมีกำรปรับปรุงและแก้ไขค่อนข้ำงมำก
(สงผ้ทรงคุณวุฒพิ ิ ารณาอีกครัง)
(ระดับ D) ไม่ผ่ำน
ลำยมือชื่อ.……………………….…………..…………….……………..ผู้ทรงคุณวุฒิ
(...........................................................................)
วันที…่ ……………..…………….………………………...…………
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ตัตัวอย่างาง

“ บบ ร รป การ ิ าร า าก ทรงค
การปรับ ก าก ราง รรค งาน”

ิ

สรุปผลการพิ ารณาตรว สอบคุณ าพทางด้านวิชาการ ากผ้ทรงคุณวุฒิ และการปรับแก้ไข ากผ้สร้างสรรค์ผลงาน
หนังสือ เรื่อง ……………………………………………………
ผ้สร้างสรรค์ผลงาน : ………………………………………………………………………
ที่

หัวข้อพิ ารณา

ผลการพิ ารณา ากผ้ทรงคุณวุฒิ

ผ้สร้างสรรค์ผลงานปรับแก้ไข

ของผ้ทรงคุณวุฒิ

...........(ระบุชื่อ-สกุล)............
ผลการพิ ารณา/
ข้อเสนอแนะ

...........(ระบุชื่อ-สกุล)............
ระบุรา ละเอี ด
เลขหน้า
การปรับแก้ไข
ที่ปรับแก้ไข

1 ลักษณะของเอกสำร
สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
2 ที่มำ/ ควำมส�ำคัญ/
ควำมจ�ำเป็น/
ประโยชน์ต่อวงวิชำกำร
3 เนื้อหำ
4 ควำมโดดเด่นด้ำน
วรรณกรรมในสำขำนั้น
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
5 กำรใช้ภำษำ

6 กำรอ้ำงอิง
(References)
7 สรุปผลด้ำนคุณภำพ
วิชำกำร ควรจัดล�ำดับ
อยู่ในระดับ
เ ้าหน้าที่ผต้ รว สอบ ัดพิมพ์ และสรุปผลการพิ ารณา
ได้ตรวจสอบหลักฐำน จัดพิมพ์ และสรุปผลกำรพิจำรณำของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ เห็นควรมอบส�ำนักพิมพ์ ด�ำเนินกำรต่อไป
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ลงนำม………............……………....................
(.......................................................)
ความเหนของหัวหน้าส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร
ได้ ตรวจสอบหลั กฐำนและสรุปผลกำรพิ จำรณำของผู้ท รงคุ ณ วุฒิ เป็น ที่เรีย บร้ อยแล้ว จึ งเรียนมำเพื่ อโปรดทรำบ
เห็นควรมอบส�ำนักพิมพ์ ด�ำเนินกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนพิจำรณำตรวจสอบและปรับแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป
อื่นๆ ................................................................................................................................................................................
ลงนำม………............……………....................
(.......................................................)
หัวหน้ำส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
ข้อสั่งการของรองคณบดี
ทรำบ มอบส�ำนักพิมพ์ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนพิจำรณำตรวจสอบและปรับแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒติ ่อไป
อื่นๆ ...............................................................................................................................................................................
ลงนำม………............……………....................
(.......................................................)
รองคณบดี.........................................................
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ง

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

“ งการ ก เ ก าร งิ่ ิ ทาง ิ าการ ตา

การ ิ าร า าก ทรงค

”ิ

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง แจ้งกำรแก้ไขเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร

เรียน [ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน]

ตำมที่ ท่ ำนได้ ขอเสนอจั ด ท� ำ หนั งสื อ เรื่ อง “............................................” แล้ วนั้ น
ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ได้ พิจำรณำกำรจัด ท�ำเอกสำรสิ่งพิ มพ์ ท ำงวิ ชำกำร ของท่ ำนเสร็ จสิ้นเป็ นที่ เรีย บร้ อยแล้ ว
ในกำรนี้ ส�ำนักพิ ม พ์ม หำวิ ทยำลัย นเรศวร จึงขอแจ้ งผลกำรพิ จำรณำ ดัง กล่ำว มำเพื่ อท่ ำนพิ จำรณำ
ปรับ แก้ ไขให้ เกิ ด ควำมสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ตำมรำยละเอี ย ดดั ง แนบมำพร้ อมนี้ ทั้ ง นี้ เมื่ อท่ ำนด� ำเนิ นกำร
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอควำมอนุเครำะห์ส่งคืนเอกสำร ดังนี้
1. เอกสำรสรุ ป ผลกำรพิ จ ำรณำจำกผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2. ต้นฉบับจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจำรณำ
3. ต้นฉบับที่แก้ไขจำกผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน พร้อมเข้ำเล่มสันกระดูกงู จ�ำนวน 1 เล่ม
4. CD (word/PDF) จ�ำนวน 1 แผ่น
ขอควำมกรุณำส่งคืนมำยังส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ภำยในวันที่ ……………….
เพื่อส�ำนักพิมพ์ จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(........................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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ขั้นตอนที่ 3

ันต นที่ 3

ง ิ น ัก ร

เ ี่

า ทาง าน า าใน า า ิ าที่เกี่

ง

ำยบรรณำธิกำรประสำนงำนและจัดท�ำ
หนังสือเชิญพิสูจน์อักษร (ภำยใน 1 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข

ำยบรรณำธิกำรแก้ไข
(ภำยใน 10 นำที)

มีแก้ไข

ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนแก้ไข
(ภำยใน 10 วัน)

มีแก้ไข

ำยศิลปกรรมแก้ไข
(ภำยใน 3 วัน)

กต้อง

จัดส่งต้นฉบับ/หนังสือเชิญ/สนพ.12/ใบส�ำคัญรับเงิน
ไปยังผูพ้ สิ ูจน์อักษร เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ
ควำมถูกต้องทำงด้ำนภำษำ รอบที่ 1
(ภำยใน 15 วัน)
สรุปผลกำรพิจำรณำ รอบที่ 1
และเสนอรองคณบดี (ที่ก�ำกับดูแล)
ทรำบ (ภำยใน 1 วัน)
กต้อง

จัดรูปแบบเนื้อหำ รอบที่ 1 (ภำยใน 7 วัน)
และจัดส่งรูปเล่มไปยังผู้พิสูจน์อักษรพิจำรณำตรวจสอบ
ควำมถูกต้องทำงด้ำนภำษำ รอบที่ 2 (ภำยใน 7 วัน)
กต้อง

สรุปผลกำรพิจำรณำ รอบที่ 2
และเสนอรองคณบดี (ที่ก�ำกับดูแล)
ทรำบ (ภำยใน 1 วัน)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
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าง
ตัตัวอย่าง

“ ค า นเครา

ิ น กั รเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ”

ที่ ศธ 0527.02/....................

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันที่....................................

เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์พิสูจน์อักษรเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
เรียน ..............................................................................
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ต้นฉบับ หนังสือ จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มผลกำรพิจำรณำของผู้พิสูจน์อักษร จ�ำนวน 1 ชุด
3. เอกสำรใบส�ำคัญรับเงินค่ำตอบแทนกำรพิสูจน์อักษร จ�ำนวน 1 ฉบับ
ตำมที่ ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนได้เสนอขอจัดท�ำ หนังสือ เรื่อง “......................................”
ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพทำงด้ำนวิชำกำรจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนได้ปรับแก้ไข
ให้ถูกต้องเหมำะสมตำมข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บัณฑิต วิทยำลัย โดยส�ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร พิ จำรณำแล้ว ว่ำท่ำนเป็ นผู้ มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนภำษำในสำขำวิชำ ดังกล่ำว ในกำรนี้ จึงใคร่ขอ
ควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน เพื่อโปรดพิจำรณำพิสูจน์อักษรผลงำน ตำมรำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
โดยขอควำมกรุณำส่งผลกำรพิจำรณำกลับไปยังส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ภำยในวันที่............................
พร้อมส่งเอกสำร ดังนี้
1. ใบส�ำคัญรับเงินค่ำตอบแทนกำรพิสูจน์อักษร
จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน (รับรองส�ำเนำ)
จ�ำนวน 1 ฉบับ
3. ส�ำเนำบัญชีธนำคำร (เพื่อโอนเงินค่ำตอบแทน)
จ�ำนวน 1 ฉบับ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(........................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยำลัย
โทร. 0-5596-8833-36
โทรสำร 0-5596-8826
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บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

าง “ บบ ร รป การ ิ น ัก ร”
ตัตัวอย่าง

แบบ อร์มสรุปผลการพิส น์อัก ร

สนพ. 12

1. ข้อมลผ้พิส น์อกั ร
ชื่อ – สกุล .............................................................................................................................................................
สังกัด/หน่วยงำน ...................................................................................................................................................
 กรุณาสงผลการพิ ารณา า ในวันที่ : ……………………..……………..……..………………………….……….…..……
2. ชื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เสนอพิ ารณา
ภำษำไทย ………………............................................................................................................................................
ภำษำอังก ษ/ภำษำอื่น (ถ้ำมี) .………………….........................................................................................................
3. ผลการพิ ารณาของผ้พิส น์อกั ร
3.1 เอกสารสวนหน้า ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ดังนี้
1) กิตติกรรมประกา
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2) ค�านิ ม
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3) ค�าน�า
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4) สารบัญ
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5) สารบัญตาราง และรป าพประกอบ
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
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3.2 เนือหา ประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ดังนี้
1) บทที่ 1
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2) บทที่ 2
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3) บทที่ 3
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4) บทที่ 4
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5) บทที่ 5
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
6) เอกสารอ้างอิง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7) ประวัติผ้เขี น
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
8) ดรรชนี
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลำยมือชื่อ.………………………………..…………..ผู้พิสูจน์อักษร
(………………………………………………)
วันที่…………………..……………………………
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เทคนิคในการปฎิบัติงาน

ตัตัวอย่าาง
ง

“ งการ ก เ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ ตา

การ ิ าร า าก ิ น ัก ร”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง แจ้งกำรแก้ไขเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร

เรียน [ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน]

ตำมที่ท่ำนได้ขอเสนอจัดท�ำ หนังสือ เรื่อง “............................................................” แล้วนั้ น
ผู้พิสูจน์อักษรได้พิจำรณำกำรจัดท� ำเอกสำรสิ่งพิ มพ์ ทำงวิชำกำร ของท่ำนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้ อยแล้ ว
ในกำรนี้ ส�ำนักพิ ม พ์มหำวิ ทยำลัย นเรศวร จึงขอแจ้ งผลกำรพิ จำรณำ ดัง กล่ำว มำเพื่ อท่ ำนพิ จำรณำ
ปรับ แก้ ไขให้ เกิ ด ควำมสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ตำมรำยละเอี ย ดดั ง แนบมำพร้ อมนี้ ทั้ ง นี้ เมื่ อท่ ำนด� ำ เนิ นกำร
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอควำมอนุเครำะห์ส่งคืนเอกสำร ดังนี้
1. เอกสำรสรุ ป ผลกำรพิ จ ำรณำจำกผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2. ต้นฉบับจำกผู้พิสูจน์อักษรที่พิจำรณำ
3. ต้นฉบับที่แก้ไขจำกผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน พร้อมเข้ำเล่มสันกระดูกงู จ�ำนวน 1 เล่ม
4. CD (word/PDF) จ�ำนวน 1 แผ่น
ขอควำมกรุณำส่งคืนมำยังส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ภำยในวันที่...……………….
เพื่อส�ำนักพิมพ์ จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(...................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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ขั้นตอนที่ 4

ันต นที่ 4

ก บบ า ปก

ั รปเ เน าตน บับก น ิ

ำยศิลปกรรมออกแบบภำพปก
จัดรูปเล่มเนื้อหำต้นฉบับก่อนพิมพ์
(ภำยใน 10 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข

ำยศิลปกรรมแก้ไข
(ภำยใน 1 วัน)

มีแก้ไข

ำยศิลปกรรมแก้ไข
(ภำยใน 3 วัน)

กต้อง

ส่งผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
ตรวจทำนควำมถูกต้องของต้นฉบับ
(ภำยใน 5 วัน)
กต้อง

จัดหำโรงพิมพ์เพื่อด�ำเนินกำร
เรื่องรำคำและกำรจัดพิมพ์
(ภำยใน 5 วัน)
แจ้งข้อมูล ำยบรรณำธิกำร
เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
กองบรรณำธิกำรพิจำรณำ
(ภำยใน 1 วัน)
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ขัันต
้นตอนที
นที่ ่ 55
ก งบรร า ิการปร

เ ่ ิ าร า น ัติรา

เ ี การ ั ทา

ำยบรรณำธิกำรประสำนงำนกับกองบรรณำธิกำร
จัดท�ำหนังสือเชิญประชุม และจัดท�ำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม (ภำยใน 7 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข

ำยบรรณำธิกำรแก้ไข
(ภำยใน 1 วัน)

กต้อง

น�ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ
เพื่อกองบรรณำธิกำรพิจำรณำข้อมูลเบื้องต้น
(ภำยใน 7 วัน)
จัดเตรียมสถำนที่ อำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน
และจัดประชุมกองบรรณำธิกำร
(ทุกวันพ หัสบดีแรกของเดือน)
จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม (ภำยใน 1 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักงาน ตรว สอบ

มีแก้ไข

ำยบรรณำธิกำรแก้ไข
(ภำยใน 1 วัน)

ขอเลขมำตรฐำนหนังสือ (ภำยใน 1 วัน)
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ขันตอนที่ 5 (ตอ)
ำยศิลปกรรม
จัดท�ำเพจต้นฉบับก่อนส่งโรงพิมพ์
(ภำยใน 7 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข

ำยศิลปกรรมแก้ไข
(ภำยใน 1 วัน)

กต้อง

ส่งไฟล์ต้นฉบับให้ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
ตรวจทำนควำมถูกต้องทำง e-mail
(ภำยใน 3 วัน)

มีแก้ไข

กต้อง

แจ้ง ำยผลิตเอกสำรจัดเตรียม
เอกสำรกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
(ภำยใน 3 วัน)
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ตัตัวอย่างาง

“เ ิ ปร

ก งบรร า กิ าร”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8833
ที่ ศธ 0527.02/.......................
วันที่ ....................................
เรื่อง ขอน�ำส่งเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร

เรียน [ขอเรี ย นเชิ ญ ประชุ ม กองบรรณำธิ ก ำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำ นั กพิ ม พ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร ครั้งที่.....................]
ตำมที่ กองบรรณำธิ ก ำรจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำ นั ก พิ ม พ์
มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร ได้ ก� ำ หนดตำรำงกำรประชุ ม กองบรรณำธิ ก ำร ประจ� ำ ป พ.ศ.2562
เพื่อกองบรรณำธิกำร จักได้ร่วมกันพิจำรณำกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรและกำรด�ำเนินงำน
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี้ เพื่อให้กำรประชุมดังกล่ำว
เป็นไปตำมก�ำหนดเวลำที่วำงไว้ ส�ำนักพิมพ์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่ำนเข้ำร่วมประชุมกองบรรณำธิกำร
จัด ท� ำเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร ของส� ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร ครั้ งที่ ..................................
ในวันที่.......................................................ตั้ งแต่เวลำ .......................... ณ ห้อง........................................
และขอเรียนเชิญร่วมรับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ 12.00 น. โดยขอควำมกรุณำตอบรับกำรเข้ำร่วม
ประชุ ม ดั งกล่ ำว ตำมแบบฟอร์มดั งแนบมำพร้ อมนี้ และส่ งคืนมำยั งส�ำนักพิ มพ์ เพื่อส� ำนั กพิ ม พ์
จักได้ด�ำเนินกำรต่อไป
จึ ง เรี ย นมำเพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ตำมวั น เวลำดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น
จักขอบคุณยิ่ง

(................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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ตัตัวอย่างาง

“เ ก ารปร ก บการปร

ก งบรร า ิการ”

การประชุมกองบรรณาธิการ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร
ครังที่.........................
ในวันที่.................................... ตังแตเวลา..................................
ณ ห้อง.................................................................

วาระการประชุม
วาระที่ 1
เรื่องแ ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.2 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมมติที่ประชุม ครั้งที.่ ...........................
1.3 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนจั ดท�ำเอกสำรสิ่ งพิมพ์ท ำงวิชำกำร ของส� ำนักพิม พ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจ�ำเดือน............................
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วาระที่ 2

รับรองรา งานการประชุม ครังที.่ ...........................

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิ ารณา

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ( ้ามี)
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วาระที่ 1
เรื่องแ ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1
เรื่องที่ประธานแ ้งให้ที่ประชุมทราบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
วาระที่ 1.2
รา งานผลการด�าเนินงานตามมติที่ประชุม ครังที่ ............................
สรุปเรื่อง
ำยเลขำนุกำร รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม ครั้งที่...............เมื่อวันที่.................................
ให้ที่ประชุม เพื่อทรำบ ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
วาระที่ 1.3

รา งานผลการด� า เนิ น งาน ั ด ท� า เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ ของส� า นั ก พิ ม พ์
มหาวิท าลั นเร วร ประ �าเดือน................................................

สรุปเรื่อง
เพื่ อให้ กองบรรณำธิกำร ได้ท รำบถึง ผลกำรด�ำเนิน งำนจัด ท�ำเอกสำรสิ่งพิ มพ์ ทำงวิชำกำร ผลกำรจ�ำหน่ำ ย
จ�ำนวนสินค้ำคงคลัง และสถำนะทำงกำรเงิน ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ตลอดจนรับทรำบปัญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำเดือน........................................... ำยเลขำนุกำร จึงสรุปข้อมูลเสนอที่
ประชุม เพื่อทรำบ ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรน�ำเสนอของ ำยเลขำนุกำร ดังนี้
1. รำยงำนกำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ และส รุ ป ผ ลกำรด� ำ เนิ น งำนจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2 รำยงำนผลกำรจัดพิมพ์รูปเล่มเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
3. รำยงำนผลกำรจ�ำหน่ำยเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร จ�ำนวนสินค้ำคงคลัง และสถำนะทำงกำรเงิน
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
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รับรองรา งานการประชุม ครังที่ ..........................

สรุปเรื่อง
เสนอที่ประชุม เพื่อร่วมกันพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่..............เมื่อวันที่.................................
ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
วาระที่ 4
เรื่องพิ ารณา
วาระที่ 4.1
พิ ารณาอนุมัติการ ัดท�า หนังสือ เรื่อง “............................” ของ .................................
สรุปเรื่อง
ตำมที่ส�ำนักพิมพ์ ได้ด�ำเนินกำรเสนอเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ประเภท หนังสือ เรื่อง “...............................”
ของ................. เพื่อด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรแล้วนั้น
บั ด นี้ เอกสำร ดั ง กล่ ำ ว ได้ ผ่ ำ นกระบวนกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพทำงวิช ำกำรเสร็จ สิ้ น เป็ น ที่ เรีย บร้อ ยแล้ ว
ก่ อ นส� ำ นั ก พิ ม พ์ จะด� ำ เนิ น กำรจั ด ส่ ง ไปยั ง โรงพิ ม พ์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ รู ป เล่ ม สมบู ร ณ์ แ ละจั ด จ� ำ หน่ ำ ยต่ อ ไป
ำยเลขำนุกำร จึงน�ำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดท�ำตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
ข้อมลประกอบการพิ ารณา
เอกสำร 4.1 (1)
เอกสำร 4.1 (2)
เอกสำร 4.1 (3)

สรุปผลกำรพิจำรณำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)
ตัวอย่ำง กำรค�ำนวณต้นทุนและรำคำจ�ำหน่ำย
ตัวอย่ำง ปกนอก ปกใน ค�ำโปรย และประวัติผู้เขียน

ข้อเสนอเพื่อพิ ารณา
ำยเลขำนุกำร ขอน�ำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ดังนี้
1 พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบเนื้ อหำและรำยละเอียดกำรจัดพิมพ์ ว่ำมีค วำมเหมำะสม ให้ด�ำเนิน กำร
จัดพิมพ์ได้ โดยจัดอยู่ในกลุ่มหนังสือ/ต�ำรำ
กลุมที่ 1 หนังสือ/ต�ำรำ ที่มีเนื้อหำเฉพำะทำง
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
จ�ำนวนน้อย ประมำณกำรตำมกลุ่มผู้ใช้เท่ำนั้น
ค่ำใช้จ่ำย:
รับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงส�ำนักพิมพ์ และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
โดยผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ต้องร่วมจัดซื้อผลงำนเพื่อน�ำไปเผยแพร่และ
จัดจ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ของจ�ำนวนกำรจัดพิมพ์
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
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กลุมที่ 2 หนังสือ/ต�ำรำ ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอน
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออฟเซ็ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้เน้นภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผู้แทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
กลุมที่ 3 หนังสือ/ต�ำรำ ส�ำหรับผู้อ่ำนทั่วไป
รูปแบบกำรจัดพิมพ์: ระบบออฟเซ็ท/ ดิจิตอล
จ�ำนวนจัดพิมพ์:
ตำมกลุ่มผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยนเรศวร
ค่ำใช้จ่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ สนับสนุนทั้งหมด
จัดจ�ำหน่ำย:
ส�ำนักพิมพ์ ผู้แทนจ�ำหน่ำย และผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
2. พิ จำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบลั กษณะของเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ ท ำงวิ ชำกำร ควรจั ด ท� ำ เป็ น “หนั ง สื อ ”
ขนำดกระดำษ 8 หน้ำยก 19 x 26 ซม. (ขนำด B5)
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยค่ำลิขสิทธิแก่ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน ในอัตรำร้อยละ 10
4. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจำรณำคุณภำพเอกสำรสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำร จ�ำนวน 1 รำย คือ..................................เป็นจ�ำนวนเงิน.............บำท (เป็นไปตำมประกำศ )
5. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบจ�ำนวนเล่มที่จะจัดพิมพ์ เป็นจ�ำนวน..................เล่ม มีรำยละเอียดดังนี้
5.1 ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเสนอขอจัดพิมพ์ จ�ำนวน...........เล่ม คำดว่ำจะจ�ำหน่ำยหมดภำยใน.........ป
มีควำมประสงค์น�ำไปเผยแพร่/จ�ำหน่ำยด้วยตนเอง จ�ำนวน..................เล่ม
5.2 กลุ่มเปำหมำยที่คำดว่ำจะใช้ผลงำน ได้แก่...................................................................................
5.3 ในวงวิชำกำรหรือในตลำด “ไม่มี” เอกสำรประเภทหนังสือที่มีลักษณะเนื้อหำใกล้เคียงกัน
6. พิ จำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบรำคำจ� ำหน่ ำยที่ เหมำะสม ตำมกำรค� ำ นวณต้ น ทุ น และรำคำ ในกำร
จัดพิมพ์จ�ำหน่ำย ดังนี้
 แนวทางที่ 1 ัดพิมพ์แบบออ เ ท (กระดำษถนอมสำยตำ)
ค�ำนวณจำกรำคำจัดพิมพ์ทจี่ �ำนวน 500 เล่ม ดังนี้ [รำยละเอียดเอกสำร . ( )]
1) จัดพิมพ์ (เนื้อในขำวด�ำ) จ�ำนวน
.........................เล่ม
2) รำคำต้นทุนค่ำจัดพิมพ์จำกโรงพิมพ์ (.........................หน้ำ) เล่มละ .........................บำท
3) รำคำตำมจุดคุ้มทุน
เล่มละ .........................บำท
4) รำคำจ�ำหน่ำยที่เหมำะสมตำมกำรค�ำนวณต้นทุนคิดรำคำจ�ำหน่ำยเพิ่ม %เล่มละ .........................บำท
5) คงเหลือก�ำไรสุทธิ
เป็นเงิน .........................บำท
ดังนัน เหนควรคิดเปนราคา �าหนา เตมที่ราคาเลมละ .........................บำท
 แนวทางที่ ัดพิมพ์แบบดิ ิตอล (กระดำษปอนด์ จ�ำนวนน้อยกว่ำ
เล่ม)
1) จัดพิมพ์ (เนื้อในขำวด�ำ) จ�ำนวน...................เล่ม
2) มอบส�ำนั กพิมพ์ จัดท�ำเพจต้น ฉบับ และประเมิ นรำคำต้นทุ นค่ำจัดพิ มพ์จำกร้ำน รำคำตำม
จุดคุ้มทุน และรำคำจ�ำหน่ำยที่เหมำะสม เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำคำจ�ำหน่ำยต่อไป

85

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

85

บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

7. พิจำรณำควำมถูกต้องเหมำะสมของปก ค�ำโปรย และประวัติผู้เขียน [รำยละเอียดเอกสำร 4.1(3)]
8. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดจ�ำหน่ำยตำมแหล่งจ�ำหน่ำย ดังนี้
8.1 กำรจ�ำหน่ำยทั่วไปตำมศูนย์หนังสือ/ร้ำนต่ำงๆ ได้แก่
1) ศูนย์หนังสือแห่งจุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสำขำ
2) ศูน ย์ ห นั ง สือ มหำวิท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ และศู น ย์ ห นั งสื อ ในควำมร่ว มมื อ 3 แห่ ง ได้ แ ก่
2.1) ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2.2) ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และ 2.3) ศูนย์หนังสือ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ
3) ศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
4) บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุคส์ (ปทุมธำนี) จ�ำกัด
5) บริษัท เจนเนอรัล บุคส์ เซอร์วิส จ�ำกัด
8.2 กำรจ�ำหน่ำยด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้แก่
1) ศูนย์หนังสือแห่งจุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (SE-ED)
3) บริษัท อมรินทร์บุคเซ็นเตอร์ จ�ำกัด (ร้ำนนำยอินทร์)
4) บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ�ำกัด
5) บริษัท อุคบี จ�ำกัด
มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
วาระที่ 5

เรื่องอื่น ( ้ามี)

มติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
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ตัตัวอย่างาง

“รา งานการปร

ก งบรร า กิ าร”

รา งานการประชุม
กองบรรณาธิการ ัดท�าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร
ครังที่...................
ในวันที่.................................... ตังแตเวลา..................................
ณ ห้อง.................................................................
ผ้มาประชุม
1.................................................................
ประธำนกรรมกำร
(คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย)
2. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
3. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
4. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
5. ................................................................ กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
6. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
7. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
8. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
9. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
10. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
11. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ)
12. ................................................................. กรรมกำร
(กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
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13. .................................................................
(กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
14. .................................................................
(กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
15. .................................................................
16. .................................................................
17. .................................................................

กรรมกำร

1. ................................................................
(กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)

ติดภำรกิจ

1. ................................................................
2. ................................................................

นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผ้ไมมาประชุม

ผ้เข้ารวมประชุม

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
............................คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย กล่ำวเปดกำรประชุม และมอบหมำยให้
....................... กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรที่ประชุม ด�ำเนินกำรประชุม ตำมวำระกำรประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
มติ

เรื่องแ ง้ เพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแ ้งให้ที่ประชุมทราบ

.......................................................................................................................................................
1.2

รา งานผลการด�าเนินงานตามมติที่ประชุม ครังที่.....................................
ำยเลขำนุ ก ำร รำยงำนสรุ ป ผลกำรด� ำ เนิ น กำรตำมมติ ที่ ป ระชุ ม
ครั้งที่................... เมื่อวันที่...........................ให้ที่ประชุม เพื่อทรำบ ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม
มติ

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

1.3 รา งาน ผ ลก ารด� า เนิ น งาน ั ด ท� าเอ ก สารสิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ชาก าร
ของส�านักพิมพ์มหาวิท าลั นเร วร ประ �าเดือน.........................................................
ำยเลขำนุกำร แจ้งที่ประชุม เพื่อให้กองบรรณำธิกำร ได้ทรำบถึงผลกำร
ด�ำเนินงำนจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ผลกำรจ�ำหน่ำยเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร จ�ำนวนสินค้ำ
คงคลั ง และสถำนะทำงกำรเงิน ของส� ำนั กพิ มพ์ มหำวิท ยำลั ย นเรศวร ตลอดจนรับ ทรำบปั ญ หำและ
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อุป สรรคต่ำงๆ ในกำรด� ำเนินงำน ประจ�ำเดือน........................จึ งสรุป ข้อมูล แจ้ง ที่ป ระชุ ม เพื่ อทรำบ
และร่วมกันพิจำรณำผลกำรด�ำเนินกำร
มติ

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

วาระที่ 2

รับรองรา งานการประชุม ครังที่ ............................................
ำยเลขำนุกำร เสนอที่ ประชุม เพื่อร่ วมกันพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่...................... เมื่อวันที่........................................... .ตำมเอกสำรประกอบกำรประชุม

มติ

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

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี

วาระที่ 4

เรื่องพิ ารณา
4.1 พิ ารณาอนุมัติการ ัดท�า หนังสือ เรื่อง “...................” ของ ...................
ตำมที่ ส�ำนั กพิม พ์ เสนอ หนังสือ เรื่อง “………………….” ของ ………………..
เพื่ อด� ำเนินกำรตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ต่ำง ๆ ของส� ำนั กพิ มพ์ แล้วนั้ น บั ดนี้ หนั งสือ ดัง กล่ำว
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพทำงวิชำกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนด�ำเนินกำรจัดส่งไปยัง
โรงพิ ม พ์ เพื่ อ จั ด ท� ำรู ป เล่ ม สมบู ร ณ์ แ ละจั ด จ� ำ หน่ ำยต่ อ ไป ำยเลขำนุ ก ำร จึ ง น� ำเสนอที่ ป ระชุ ม
เพื่อพิจำรณำ

มติ

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

วาระที่ 5

เรื่องอื่น
-ไม่ม-ี

เลิกประชุมเวลา ...................................... น.
...............................................................
(...............................................)
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้บันทึกกำรประชุม

.................................................................
(...............................................)
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

.................................................................
(.....................................................................)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ประธำนกำรประชุม
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ันต นที่

ขั้นตอนที่ 6

ง รง ิ ั ิ รปเ
บร
ราง รรค งาน ั ทา ั ากับ า ิท า ั
ำยศิลปกรรมจัดส่งต้นฉบับ
ไปยังโรงพิมพ์
(ภำยใน 1 วัน)
โรงพิมพ์จัดท�ำเพจต้นฉบับ
(ภำยใน 5 วัน)

า ิลปกรรม
ตรว สอบต้น บับ

มีแก้ไข

โรงพิมพ์แก้ไข
(ภำยใน 3 วัน)

กต้อง

โรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่ม
และจัดส่งงำนเล่มสมบูรณ์
(ภำยใน 10 วัน)

คณะกรรมการตรว
รับพัสดุตรว สอบ

มีแก้ไข
กต้อง

นัดหมำยผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน
จัดท�ำสัญญำ
(ภำยใน 5 วัน)
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ตัตัวอย่างาง

“ ั

า น าตใ ใ ิท ิ

ั ิ งาน รร กรร ”
อำกร
แสตมป

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและ ัดพิมพ์งานวรรณกรรม
สัญญำฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ บัณฑิตวิท าลั มหาวิท าลั นเร วร ต�ำบล ทา พธิ อ�ำเภอ เมืองพิ ณุ ลก
จั ง หวั ด พิ ณุ ลก เมื่ อ วั น ที่ ........เดื อ น.......................พ.ศ.............ระหว่ ำ ง มหาวิ ท าลั นเร วร .
โดย...........................................ต�าแหนง คณบดีบัณฑิตวิท าลั มหาวิท าลั นเร วร ่งเปนผ้มีอ�านา ผกพันในนาม
มหาวิท าลั นเร วร ปราก ตาม ค�าสั่งมหาวิท าลั นเร วร ที่......................ลงวันที่............เดือน............พ.ศ.............
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ เรียกว่ำ "มหาวิท าลั " ำยหนึ่ง กับนำย/นำง/นำงสำว.......................................................................
ต�ำแหน่ง....................................... สังกัดภำควิชำ.......................................คณะ/วิทยำลัย...................................................
อำยุ.........ป ที่ อ ยู่เลขที่ ..................ชื่ อหมู่ บ้ ำ น......................................หมู่ ที่ ..................ถนน....................................
ต�ำบล..............................................อ�ำเภอ....................................................จังหวัด...............................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผ้อนุญาต” อีก ำยหนึ่ง คู่สัญญำทั้งสอง ำยได้ตกลงท�ำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผลงานอันมีลิขลิทธิ
ผ้อนุญาตขอรับรองวา
1.1 ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของลิขสิทธิงำนวรรณกรรม
เรื่อง.........................................................................................................................................................................................
ซึ่งสร้ำงสรรค์โดย.....................................................................................................................................................................
นำมแ ง..................................................................................................................................................................................
โดยถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ และมีสิทธิโดยบริบูรณ์ในกำรอนุญำต
1.2 ผู้อนุ ญำตได้สร้ำงสรรค์งำนวรรณกรรมอัน มีลิขสิ ทธิตำมข้ อ 1.1 โดยมิได้ก ระท�ำ กำรล่ว ง
ละเมิดลิขสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนแต่อย่ำงใด
ข้อ . เงื่อนไขในการอนุญาต
ผู้อนุญำตตกลงอนุญำตให้ใช้สิทธิดังต่อไปนี้
2.1 มหำวิ ท ยำลัย มีสิ ท ธิท� ำซ้� ำงำนวรรณกรรมตำม ข้อ 1.1 โดยมหำวิท ยำลั ยจะด� ำเนิ น กำร
จัดพิมพ์เป็นหนังสือขนำด................... ในนำมของมหำวิทยำลัย ในลักษณะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยภำยในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
2.2 ผู้อนุญำต อนุ ญำตให้มหำวิทยำลัยใช้สิทธิตำม ข้อ 2.1 โดยจัด พิมพ์ครั้งแรก จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น.............เล่ม และจัดท�ำเป็นไฟล์ต้นฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
2.3 มหำวิ ท ยำลั ย มี สิ ท ธิ ว ำงจ� ำ หน่ ำ ยหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ ต ำม ข้ อ 2.2 ในท้ อ งตลำด
จนกว่ำหนังสือดังกล่ำวจะจ�ำหน่ำยหมด แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำ 3 ป นับแต่ระยะเวลำตำมข้อ 3 ได้สิ้นสุดลง เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่นเป็นลำยลักษณ์อักษร

91

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

91

บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

2.4 ตลอดระยะเวลำแห่งสัญญำนี้ ผู้อนุญำตจะไม่อนุญำตให้บุคคลอื่นหรือตนเองใช้สิทธิท�ำซ้�ำ
ในงำนวรรณกรรมตำมข้อ 2.1 ที่ได้อนุญำตตำมสัญญำนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอื่น เป็นลำยลักษณ์อักษร
ข้อ 3. ระ ะเวลาในการอนุญาต
ผู้อ นุ ญ ำต อนุ ญ ำตให้ ม หำวิ ท ยำลั ย ใช้ ลิ ข สิ ท ธิ งำนวรรณกรรมตำมที่ ระบุ ในสั ญ ญำนี้ มี ก� ำหนด
ระยะเวลำ 3 ป ทั้งจำกกำรจัดพิมพ์ในลักษณะรูปเล่มและกำรจัดท�ำด้วยระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) นับแต่วันที่
คู่สัญญำลงนำมในสัญญำนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วนั ที่......เดือน............พ.ศ........... และสิ้นสุดลงในวันที่.......เดือน.........พ.ศ...........
ข้อ 4. การ ัดพิมพ์
4.1 ในกำรจั ด พิ ม พ์ ง ำนวรรณกรรม มหำวิ ท ยำลั ย จะต้ อ งไม่ แ ก้ ไ ข ดั ด แปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม
งำนวรรณกรรมตำมสั ญ ญำนี้ เว้ น แต่ จะได้ รับ อนุ ญ ำตเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรจำกผู้ อ นุ ญ ำตแล้ ว หรือ เป็ น กำรแก้ ไ ข
ในกำรบรรณำธิกำร ซึ่งได้รับควำมยินยอมจำกผู้อนุญำตแล้วเท่ำนั้น
4.2 กำรจัด ท� ำรู ปเล่ ม ออกแบบปก และภำพประกอบให้ม หำวิ ทยำลั ย เป็น ผู้ จัด ท� ำ โดยกำร
ปรึกษำหำรือกับผู้อนุญำต
ข้อ 5. คาตอบแทน
ผู้อนุญำตและมหำวิทยำลัยได้ตกลงในเรื่องค่ำตอบแทนไว้ดังนี้
5.1 มหำวิทยำลัยจะต้องมอบหนังสือที่ได้จัดพิมพ์ตำมสัญญำนี้ �านวน 5 เลม ให้แก่ผู้อนุญำต
ในกำรจัดพิมพ์แต่ละครั้ง โดยไม่คิดมูลค่ำแต่อย่ำงใด
5.2 มหำวิทยำลัยตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้อนุญำตเมื่อได้จ�ำหน่ำยหนังสือแล้ว ดังนี้
1) กำรจ�ำหน่ำยในลักษณะรูปเล่ม ในอัต ราร้อ ละ 10 (ร้อ ละสิบ ) ของรำคำที่จ�ำหน่ำย
ตำมยอดจ�ำหน่ำยจริงจำกจ�ำนวนและรำคำที่ก�ำหนดโดยมหำวิทยำลัยนเรศวร
2) กำรจ� ำ หน่ ำ ยผ่ ำ นระบบหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Book) ในอั ต ราร้ อ ละ 25
(ร้อ ละ ี่สิบห้า) ของรำคำที่จ�ำหน่ำยตำมยอดจ�ำหน่ำยจริงจำกจ�ำนวนและรำคำที่ก�ำหนดโดยมหำวิทยำลัยนเรศวร
ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กั บคุ ณ ภำพของงำนวรรณกรรมนั้น ๆ และข้อ ตกลงระหว่ำ งผู้ส ร้ำงสรรค์ งำน
วรรณกรรมกับมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยจ่ำยค่ำตอบแทนทุกๆ 6 เดือน ตำมยอดขำยที่เกิดขึ้นจริง เป็นเวลำ 3ป ยกเว้น
มีกำรขยำยลิขสิทธิเพื่อกำรจ�ำหน่ำย
ข้อ 6. การ อนสิทธิและ/หรือหน้าที่ตามสัญญานี
ผู้อนุญำตและมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถโอนสิทธิและหรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนตำมสัญญำ
ฉบับนี้ให้แก่บุคคลภำยนอกได้ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกอีก ำยหนึ่งก่อน
ข้อ 7. สิทธิเ ้าของลิขสิทธิ
ภำยใต้บังคับแห่งสัญญำฉบับนี้ ผู้อนุญำตยังคงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิในงำนวรรณกรรมตำมสัญญำนี้
ทุกประกำร
ข้อ 8. การตอส้คดี
8.1 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นฟองร้องผู้อนุญำตเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิในงำนวรรณกรรมภำยใต้
สัญญำนี้ และปรำกฏว่ำผู้อนุญำตได้กระท�ำกำรละเมิดลิขสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ผู้อนุญำตจะเป็น
ผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
8.2 ในกรณี ที่มี บุคคลอื่น ฟองร้อ งมหำวิ ทยำลั ยเกี่ยวกับ กำรละเมิ ดลิข สิทธิในงำนวรรณกรรม
ภำยใต้สัญญำนี้ ผู้อนุญำตจะเข้ำร่วมกับมหำวิทยำลัยในกำรต่อสู้คดี และผู้อนุญำตจะให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้ข้อมูลหรือ
เอกสำรอันเป็นประโยชน์ หรือเป็นพยำนในกำรต่อสู้คดีดังกล่ำวจนเสร็จสิ้น
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ในกรณี มหำวิทยำลัยแพ้คดีหรือต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ฟองร้อง เนื่องจำกกำรละเมิด
ลิขสิทธิของผู้อนุญำตตำมนัยข้อ 8.2 มหำวิทยำลัยมีสิทธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกผู้อนุญำตได้
8.3 ในกรณีที่มีบุคคลอื่นละเมิดลิขสิทธิในงำนวรรณกรรมภำยใต้สัญญำนี้ผู้อนุญำต ตกลงมอบ
อ�ำนำจในกำรร้องทุกข์ ฟองร้อง และด�ำเนินคดีให้แก่มหำวิทยำลัย เพื่อด�ำเนินกำรแทนผู้อนุญำตภำยในอำยุแห่งสัญญำนี้
โดยจะจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจให้แก่มหำวิทยำลัย ภำยใน..........วัน นับจำกวันที่ได้รับ ทรำบเรื่องเป็นลำยลักษณ์อักษร
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
หำกคู่สัญญำ ำยหนึ่ง ำยใดไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขแห่งสัญญำในส่วนอันเป็นสำระส�ำคัญ
ให้คู่สัญญำอีก ำยหนึ่งแจ้งให้คู่สัญญำ ำยที่ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือเงื่อนไขแห่งสัญญำดังกล่ำวทรำบ พร้อมทั้งแจ้งเป็น
ลำยลัก ษณ์ อัก ษรเพื่ อให้แก้ ไขให้เป็น ไปตำมสัญ ญำ ภำยใน 30 วัน เมื่อ ครบก�ำหนด 30 วัน นับ แต่ วันที่ ได้ รับแจ้งแล้ ว
หำกคู่ สั ญ ญำ ำยที่ ได้ รับ แจ้ ง ไม่ ด� ำ เนิ น กำรแก้ ไขให้ เป็ น ไปตำมสั ญ ญำ คู่ สั ญ ญำอี ก ำยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญำ
หรือฟองร้องบังคับให้เป็นไปตำมสัญญำได้
ข้อ 10. การแก้ไขสัญญา
กำรเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ขยำยเวลำลิขสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสัญญำนี้ จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อ
คู่สัญญำทั้งสอง ำย ได้ตกลงและลงนำมร่วมกันเป็นลำยลักษณ์อักษร
ข้อ 11. สัญญาเปน ม ะบางสวน
ในกรณีที่ปรำกฏในภำยหลังว่ำข้อสัญญำส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญำนี้เป็นโม ะให้ถือว่ำข้อสัญญำ
ส่วนที่เป็นโม ะไม่มีผลบังคับในสัญญำนี้ และข้อสัญญำดังกล่ำวไม่กระทบกระเทือนถึงควำมสมบูรณ์ของสัญญำในส่วนอื่นๆ
สัญญำนี้ท�ำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำโดยตลอดดี
แล้วทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บไว้ ำยละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)
(

มหำวิทยำลัย
)

(

ผู้อนุญำต
)

(

พยำน
)

(

พยำน
)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
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“เ ก าร นบทา ั

าการ น าตใ ใ ิท ิ

ั ิ งาน รร กรร ”

เอกสารแนบท้า สัญญา
การอนุญาตให้ใช้สิทธิและ ดั พิมพ์งานวรรณกรรม (การ ัดพิมพ์ �า)
เรื่อง........................................................................................
เอกสำรแนบท้ ำ ยสั ญ ญำฉบั บ นี้ ท� ำ ขึ้ น ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท าลั มหาวิ ท าลั นเร วร ต� ำ บล ทา พธิ
อ�ำเภอ เมืองพิ ณุ ลก จังหวัด พิ ณุ ลก เมื่อวันที่ เดื อน
พ.ศ.
ระหว่ำง มหาวิท าลั นเร วร
โดย..........................................................ต�ำแหน่ง คณบดีบัณฑิต วิท าลั มหาวิท าลั นเร วร ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนำจผูกพัน
ในนำมมหำวิทยำลัยนเรศวร ปรำกฏตำม ค�าสั่งมหาวิท าลั นเร วร ที่............ลงวันที่..........เดือน....................พ.ศ...........
ซึ่งต่อไปในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้ เรียกว่ำ "มหาวิท าลั " ำยหนึ่งกับ.........................................................................
สังกัด ............................................................................อำยุ.........................ป ที่อยู่เลขที่...................................................
ถนน............................................................ต�ำบล.............................................อ�ำเภอ..................................................
จังหวัด...........................................................ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผ้อนุญ าต” อีก ำยหนึ่ง คู่สัญญำทั้งสอง ำย
ได้ตกลงท�ำสัญญำอนุญำตให้ใช้สิทธิและจัดพิมพ์งำนวรรณกรรมแล้วฉบับหนึ่ง เมื่อวันที่.......เดือน...................พ.ศ..............
(รำยละเอียดเอกสำรดังแนบ)
เนื่องจำกปัจจุบันเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ดังกล่ำว มีจ�ำนวนเล่มคงเหลือไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
สั่ ง ซื้ อ ที่ ยั ง มี อ ยู่ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร จึ ง มี ค วำมประสงค์ จั ด พิ ม พ์ ซ้� ำ
เรื่ อ ง
................................................................................................................... และจัดท�ำเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ ฉบับนี้ขึ้น
เพื่ อ เป็น หลัก ฐำนยืน ยั นกำรอนุ ญ ำตให้ ใช้สิ ท ธิและจั ดพิ ม พ์ งำนวรรณกรรม (กำรจั ดพิ ม พ์ ซ้�ำ ) ระหว่ ำง “ผ้อ นุ ญ าต”
และ “มหาวิท าลั ” ตำมรำยละเอียดดังนี้
ข้อ 1. เงื่อนไขในการอนุญาต
ผู้อนุญำต ตกลงอนุญำตให้ใช้สิทธิ ดังต่อไปนี้
1.1 มหำวิทยำลัยมีสิทธิท�ำซ้�ำงำนวรรณกรรม โดยมหำวิทยำลัยจะด�ำเนินกำรจัดพิมพ์เป็นเอกสำร
สิ่งพิ มพ์ประเภท
ขนาด........................หน้า ก ในนำมของมหำวิทยำลัย ในลั กษณะจัดพิ มพ์เป็นรูปเล่ ม
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยภำยในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ
1.2 ผู้อนุญำต อนุญำตให้มหำวิทยำลัยใช้สิทธิ ตำมข้อ 1.1 โดยจัดพิมพ์ซ้�ำ จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น.....เล่ม
1.3 มหำวิทยำลัยมีสิทธิวำงจ�ำหน่ำยหนังสือที่ได้จัดพิมพ์ ตำมข้อ 1.2 ในท้องตลำดจนกว่ำหนังสือ
ดังกล่ำวจะจ�ำหน่ำยหมด
ข้อ 2. คาตอบแทน
ผู้อนุญำตและมหำวิทยำลัยได้ตกลงในเรื่องค่ำตอบแทนไว้ดังนี้
2.1 มหำวิท ยำลัย จะต้อ งมอบหนั งสือที่ ได้ จัดพิ มพ์ต ำมสัญ ญำนี้ จ�ำนวน 5 เล่ม ให้แ ก่ผู้อนุ ญำต
ในกำรจัดพิมพ์แต่ละครั้ง โดยไม่คิดมูลค่ำแต่อย่ำงใด
2.2 มหำวิ ท ยำลั ย ตกลงจะจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ อ นุ ญ ำตเมื่ อ ได้ จ� ำ หน่ ำ ยหนั ง สื อ แล้ ว
ในอัต รำร้ อ ยละ 10 (ร้อ ละสิบ ) ของรำคำที่ จ� ำ หน่ำ ยตำมยอดจ�ำ หน่ ำยจริง จำกจ�ำ นวนและรำคำที่ ก� ำ หนดโดย
มหำวิทยำลัยนเรศวร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภำพของงำนวรรณกรรมนั้นๆ และข้อตกลงระหว่ำงผู้ สร้ำงสรรค์งำนวรรณกรรม
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กับมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยจ่ำยค่ำตอบแทนทุกๆ 6 เดือน ตำมยอดขำยที่เกิดขึ้นจริง เป็น เวลำ 3 ป ยกเว้นมีกำรขยำย
ลิขสิทธิเพื่อกำรจ�ำหน่ำย
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำนี้ท�ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมใน
เอกสำรแนบท้ำยสัญญำโดยตลอดดีแล้วทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บไว้ ำยละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)
(

มหำวิทยำลัย
)

(

ผู้อนุญำต
)

(

พยำน
)

(

พยำน
)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
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ตัตัวอย่างาง

“ นัง รับร งค

า เ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ”

บันทกข้อความ
สวนราชการ บัณฑิตวิทยำลัย ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร โทร. 8834
ที่ ศธ 0527.02/……….
วันที…่ .….….….….….….….….….
เรื่อง หนังสือรับรองคุณภำพเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
เรียน [ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน]

ตำมที่ท่ำนได้จัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ประเภท ….….….….….….….….….….….
เรื่ อ ง ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… กั บ ส� ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีควำมประสงค์น�ำหนังสือฉบับดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพิจำรณำขอ
ต�ำแหน่งทำงวิชำกำรนั้น
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย โดยส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร พิ จำรณำแล้ วว่ ำ ผลงำน
ของท่ำนซึ่งจัดพิ มพ์โดยส�ำนักพิ มพ์มหำวิท ยำลัยนเรศวร ได้รับ กำรตรวจสอบคุณภำพทำงวิช ำกำรผ่ ำน
ตำมเกณฑ์กำรจัดพิมพ์ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรอย่ำงมีคุณภำพ เห็นควรน�ำเสนอขอต�ำแหน่ง
ทำงวิ ช ำกำรได้ ในกำรนี้ ส� ำนั กพิ ม พ์ จึ ง จั ด ท� ำหนั งสื อ รับ รองคุ ณ ภำพเอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร
จ�ำนวน 1ฉบับ ดังแนบมำพร้อมนี้ เพื่อท่ำนจักได้น�ำประกอบกำรเสนอพิจำรณำขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
ต่อไป ทั้งนี้ หำกมีควำมก้ำวหน้ำในกำรขอต�ำแหน่งทำงวิชำกำร ขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนโปรดแจ้ง
ผลกำรพิ จ ำรณำกลั บ มำยั ง ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ในภำยหลั ง ด้ ว ย เพื่ อ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ จั ก ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
และรำยงำนผลกำรใช้ประโยชน์ของเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(….….….….….….….….….….….….….….….….)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

96

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

96

บทที่ 4

เทคนิคในการปฎิบัติงาน

ที่ ศธ 0527.02/……….

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

หนังสือฉบับนี้ ให้ ไว้เพื่อรับรองว่ำ เอกสำรสิ่งพิม พ์ทำงวิชำกำร ประเภท “หนังสือ”
เรื่ อ ง “….….….….….…….….….….….….….….……..….….” หมำยเลข ISBN ….….….….….….….….….….….….….
ของ….….….….….….….….….….….…. อำจำรย์ประจ�ำคณะ….….…….….….….….….….…. มหำวิทยำลัยนเรศวร
ซึ่งจัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพทำงวิชำกำรผ่ำนตำมเกณฑ์
กำรจัดพิมพ์ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรอย่ำงมีคุณภำพ เผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำยเป็นที่เรียบร้อย
แล้วโดยจัดพิมพ์ครั้งที่….…. เดือน….…. พ.ศ.…..….…. จ�ำนวนพิมพ์….….….เล่ม รำคำเล่มละ….….….….บำท
เป็นควำมจริงทุกประกำร
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐำนกำรตีพิมพ์ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที…่ .…. เดือน….…. พ.ศ.…..….….

(.….….….…….….….….….….….….……..….….)
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยนเรศวร
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ขั้นตอนที่ 7

ันต นที่

งเ

ร

ั า นา

ำยเผยแพร่และจัดจ�ำหน่ำย
จัดท�ำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
และประสำนงำนกับผู้แทนจ�ำหน่ำย
เพื่อรับยอดสั่งสินค้ำ
(ภำยใน 3 วัน)
จัดท�ำใบเบิกสินค้ำและใบส่งของ
(ภำยใน 1 วัน)

เสนอหัวหน้า
ส�านักพิมพ์ตรว สอบ

มีแก้ไข
กต้อง

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปตำมช่องทำงต่ำง ๆ
และจัดส่งหนังสือ/ต�ำรำ
ไปยังผู้แทนจ�ำหน่ำยของส�ำนักพิมพ์
(ภำยใน 3 วัน)
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ร บบ าร นเท อมูลสนัาน
นับบัตนนการปฏิ
บัติงาน
ระบบสารสนเทศและฐานข้
บสนุนการปฏิ
ิงาน
ระบบฐำนข้ อมูล สำรสนเทศมี ค วำมจ� ำเป็ น เป็ นอย่ ำงมำกส�ำหรับ กำรปฏิ บั ติง ำนในยุ คปั จจุ บั น
ข้อมูลส่วนใหญ่ถูกสร้ำงและเก็บรวบรวมในระบบฐำนข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง แม่นย�ำ และสะดวกรวดเร็ว
ต่อกำรน�ำมำใช้งำน ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรจึงจัดท�ำระบบสำรเทศเพื่อน�ำมำใช้ในกระบวนกำร
จัด ท� ำเอกสำรสิ่ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร และเป็ นข้ อมู ล ประกอบกำรตั ด สิ นใจส� ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำร ท� ำให้ กำร
ด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้
า ิท า ั นเร ร (http://www.nupress.grad.nu.ac.th)
1. เ บ ต านัก ิ
เป็ นระบบสำรสนเทศที่ร วบรวมข้อมู ลของส�ำนั กพิ ม พ์ม หำวิท ยำลั ยนเรศวร ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐำน กำรให้บริกำร สินค้ำและกำรสั่งซื้อ ข้อมูลผู้แทนจ�ำหน่ำย กิจกรรมต่ำงๆ พร้อมทั้งแนะน�ำ
เทคนิคในกำรจัดเตรียมต้นฉบับที่เป็นประโยชน์ และฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน
2. ร บบ “การ ั ทาตารา”
เป็นระบบสำรสนเทศที่จัดท�ำเพื่อรวบรวมรำยละเอียด และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท�ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งประกอบไปด้วยฐำนข้อมูลที่ส�ำคัญดังนี้
1.1 ฐำนข้อมูล รำยละเอียดหนังสือและผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน"
1.2 ฐำนข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒ"ิ
1.3 ฐำนข้อมูล ผู้พิสูจน์อักษร
1.4 ฐำนข้อมูล ค�ำนวณรำคำจ�ำหน่ำย
1.5 ฐำนข้อมูล ระบบกำรขำย"
1.6 ฐำนข้อมูล ระบบกำรจัดซื้อ
1.7 ฐำนข้อมูล กำรเงิน
1.8 ฐำนข้อมูล รำยงำนสินค้ำคงคลัง
1.9 ฐำนข้อมูล ตรวจสอบสถำนะกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
1.10 ฐำนข้อมูล วิเครำะห์และสรุปผลกำรจัดท�ำหนังสือ/ต�ำรำ
3. ร บบ ั่ง ินคา น น
เป็นระบบสำรสนเทศ ที่ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้กำรสั่งซื้อหนังสือเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว
ผู้ซื้อสำมำรถเข้ำมำดูรำยละเอียดหนังสือ ต�ำรำ และรำคำจ�ำหน่ำย ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ให้อยู่อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถสั่งซื้อ และเลือกรูปแบบกำรจัดส่ง พร้อมช�ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ได้ทันที
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4. ร บบ การ ิ าร าตน บับ ากค นกรร การ ั ทาเ ก าร ิ่ง ิ ทาง ิ าการ
ง านัก ิ
า ิท า ั นเร ร
เป็นระบบน�ำส่งต้นฉบับและเอกสำรไปยังคณะอนุกรรมกำร (ตำมกลุ่มสำขำ) เพื่อพิ จำรณำ
และส่งผลกำรพิจำรณำแบบออนไลน์ ช่วยลดปั ญหำเอกสำรสูญ หำย ลดระยะเวลำในกำรประสำนงำน
กำรรับส่งเอกสำร และลดควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกร เช่น กระดำษ หมึกเครื่องพิมพ์ และค่ำถ่ำยเอกสำร
5. ร บบ นั า
นา งเ ก ารการปร ก งบรร า ิการ ั ทาเ ก าร ิ่ง ิ
ทาง ิ าการ ง านัก ิ
า ิท า ั นเร ร
เป็นระบบนัดหมำยและน�ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้กับกองบรรณำธิกำรเพื่อพิจำรณำ
วำระกำรประชุมเบื้องต้น ช่ วยลดปัญ หำเอกสำรสูญ หำย ลดระยะเวลำในกำรประสำนงำน กำรรับส่ ง
เอกสำร และลดควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกร เช่น กระดำษ หมึกเครื่องพิมพ์ และค่ำถ่ำยเอกสำร
6. ร บบ กเ นัง
ง านัก ิ
า ิท า ั นเร ร
เป็นระบบส�ำหรับออกเลขหนังสือภำยใน ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ซึ่งผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถออกเลขหนังสือส่ง จัดเก็บข้อมูลหนังสือส่ง และสืบค้นได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
7. ร บบ บบ บ า ค า ง ใ
เป็ น ระบบสอบถำมควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรส� ำนั ก พิ ม พ์ ม หำวิ ท ยำลั ย นเรศวร
โดยสอบถำมเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ รั บ บริ กำร ควำมพึ ง พอใจด้ ำนกระบวนกำร/ขั้ น ตอนในกำร
ให้ บ ริ ก ำร ด้ ำนกำรให้ บ ริ กำรของเจ้ ำหน้ ำที่ ด้ ำนกำรประชำสั มพั นธ์ แ ละกำรให้ บ ริ ก ำรสำรสนเทศ
ด้ำนสถำนที่ให้บริกำร และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การตินผลการปฏิ
ตา บปรัติงเานิน
การติดตามและประเมิ

การปฏิบัติงาน

ส�ำนักพิม พ์ มีกองบรรณำธิกำรจัดท� ำเอกสำรสิ่งพิ ม พ์ท ำงวิชำกำร ของส�ำนั กพิ มพ์ มหำวิท ยำลั ย
นเรศวร ซึ่ ง แต่ ง ตั้ งโดยอธิ กำรบดี ท� ำหน้ ำที่ ก�ำหนดแผนกำรด� ำเนิ นงำน ควบคุ ม ก� ำกับ ดู แ ล ติ ด ตำม
และตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนและคุณภำพของเอกสำรสิ่ งพิ มพ์ท ำงวิช ำกำรให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำน
โดยก�ำหนดแผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไว้ดังนี้
1. จัดประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท�ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
นเรศวร เพื่ อ พิ จ ำรณำกำรจั ด ท� ำ เอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร และติ ด ตำมผลกำรด� ำ เนิ น งำน
ให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนที่ก�ำหนดไว้ (ทุกวันพ หัสบดีแรกของเดือน)
2. จั ด ท� ำ สรุ ป ผลกำรจ� ำหน่ ำ ยเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร และสรุ ป ยอดสิ น ค้ ำ คงคลั ง
เพื่ อ รำยงำนต่ อคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย และกองบรรณำธิ ก ำรจั ด ท� ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำร
ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร (ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน)
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3. รำยงำนทำงกำรเงิน เงินกองทุนหมุนเวียน ของส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ปละ 1 ครั้ง
ตำมรอบระยะเวลำบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม
ของปปัจจุบัน และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน ของปถัดไป (ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม)
4. จัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักพิมพ์ เสนอต่อคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และอธิกำรบดี
เพื่ อ ทรำบและเป็ น ข้ อ มู ล ส� ำหรั บ ประกอบกำรพิ จ ำรณำแนวทำงกำรด� ำเนิ น งำนของส� ำ นั ก พิ ม พ์
มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร โดยมี ผู้ ต รวจสอบภำยในท� ำ กำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ต่อมหำวิทยำลัย (ให้แล้วเสร็จภำยในก�ำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี)
5. จัดท� ำแบบสอบถำม จัดส่ง และสรุป รำยงำนผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และเสนอเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนผล
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย (ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกป)
6. จั ด ท� ำ แบบติ ด ตำม จั ด ส่ ง และสรุ ป รำยงำนผลกำรใช้ ป ระโยชน์ ข องเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์
ทำงวิชำกำรที่จัดท�ำโดยส�ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และเสนอเป็น
ส่วนหนึ่งของรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย (ภำยในเดือนกรกฎำคมของทุกป)

รร และจรรยาบรรณในการปฏิ
ริ รร
รร าบรร บในการปฏิ
บัติงาน
คุณธรรมคจริยธรรม
ัติงาน
1. ค รร ปร การ
เป็นบุญของพสกนิกรชำวไทยที่มีเจ้ำแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก เป็นแบบอย่ำงแนวคิด
กำรใช้ชีวิต กำรปกครองโดยธรรม กำรครองรำชย์ และครองใจประชำชนชำวไทยมำยำวนำนที่สุดในโลก
พระบำทสมเด็ จพระเจ้ำอยู่หัวพระปรมินทรมหำภู มิพลอดุลยเดช ทรงพระรำชทำนพระบรมรำโชวำท
แก่ประชำชนชำวไทย เมื่อครำวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป และเป็นส่วนหนึ่งของพระรำชด�ำรัสตอบ
แก่ พ ระบรมวงศำนุ วงศ์ องคมนตรี เลขำธิ กำรพระรำชวั ง รำชเลขำธิ กำร สมำชิ กรำชสกุ ล สตรี ผู้ มี
บรรดำศักดิ ข้ำรำชกำรและพสกนิกรนับแสนที่เข้ำเ ำ ถวำยพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญ ชร พระที่นั่ง
อนันตสมำคม เนื่องในวโรกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ 60 ป เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2549 ประกอบด้วย
ประการแรก คื อ กำรรั กษำควำมสั จ ควำมจริ งใจต่ อตั วเอง รู้จักสละประโยชน์ ส่ วนน้ อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง ประพ ติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ กำรรู้จักข่มใจตนเอง กใจตนเอง ให้ประพ ติปฏิบัติอยู่ในควำมสัจ ควำมดี
ประการที่ สาม คือ กำรอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพ ติล่วงควำมสัจสุจริตไม่ว่ำจะ
ด้วยเหตุประกำรใด
ประการที่สี่ คือ กำรรู้จักละวำงควำมชั่ว ควำมทุจริต
คุณธรรม 4 ประกำรนี้ ถ้ำแต่ละคนพยำยำมปลูก ังและบ�ำรุงให้เจริญงอกงำมโดยทั่วกันแล้วจะช่วย
ให้ประเทศชำติบังเกิดควำมสุขควำมร่มเย็นและมีโอกำสที่จะปรับปรุงพัฒนำให้มั่นคงก้ำวหน้ำต่อไปได้ดังประสงค์
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2. คานิ ราง รรค งเ า นาที่รั
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน ส�ำนักงำน ก.พ. (2548) ได้เผยแพร่
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยมและวัฒนธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึด
เป็นหลักในกำรท�ำงำน มีทัศนคติและอุดมกำรณ์ ในกำรท�ำงำนเพื่อส่วนรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตบริกำร
ไม่เลือกปฏิบัติ มีควำมรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพ บังเกิดผลตำมแนวทำง
ของแผนปฏิ รู ป ระบบบริ ห ำรภำครัฐ ที่มุ่ งสร้ ำงคุ ณประโยชน์ สูง สุด ให้ แ ก่ป ระชำชนและประเทศชำติ
ในระบบรำชกำรมีค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ 5 ประกำร ประกอบด้วย
2.1 กล้ า ื น ห ั ด ท� าในสิ่ งที่ กต้ อ ง ยึ ด มั่ นในควำมถู กต้ องดี งำม เสี ย สละ ยึ ด หลั กวิช ำ
และจรรยำวิชำชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตำมอิทธิพลใด ๆ
2.2 ื่อสัต ์ และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ แยกเรื่องส่วนตัวออก
จำกหน้ ำที่ กำรงำน มี ควำมรับ ผิด ชอบต่อประชำชน ต่ อผลกำรปฏิบั ติง ำนองค์กำร และต่ อกำรพั ฒ นำ
ปรับปรุงระบบรำชกำร
2.3 ปรงใส ตรว สอบได้ ปรับปรุงกลไกกำรท�ำงำนขององค์กำรให้มีควำมโปร่งใส มีวิธีกำร
ให้ประชำชนตรวจสอบได้ เปดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย
2.4 ไมเลื อ กป ิ บั ติ บริ กำรประชำชนด้ วยควำมเสมอภำค เน้ น ควำมสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดและถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้มำรับบริกำรด้วยควำมมีน้�ำใจ เมตตำ เอื้อเฟอ
2.5 มุงผลสั ม ทธิของงงาน ท� ำงำนให้แ ล้ วเสร็จตำมก� ำหนดเกิด ผลดี ต่ อหน่วยงำนและ
ส่วนรวม ใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำรให้คุ้มค่ำ เสมือนหนึ่งกำรใช้ทรัพยำกรของตนเอง เน้นกำรท�ำงำน
โดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีกำรวัดผลลัพธ์ และค่ำใช้จ่ำย
3. รร าบรร งบค ากร า ิท า ั นเร ร
สภำมหำวิทยำลัย นเรศวร ได้ประกำศข้อบังคับมหำวิทยำลัยนเรศวร ว่ำด้วย จรรยำบรรณ
ของบุคลำกร พ.ศ. 2553 เพื่อให้บุคลำกรมีแบบอย่ำงควำมประพ ติที่ดีธ�ำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิศรี
เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป โดยบุคลำกรต้องปฏิบัติตนโดยยึดมั่น 9 หลักกำร คือ
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตส�ำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
5. ให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. มุ่งผลสัม ทธิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
8. ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
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รร าบรรณของบุคลากร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
สวนที่ 1 รร าบรรณตอตนเอง
1. บุคลำกรพึงมีควำมเป็นผู้น�ำ มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์
2. พึงมีศีลธรรมอันดีมีควำม รับผิดชอบต่อตนเอง
3. พึงมีเจตคติที่ดีและพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบง�ำด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด
สวนที่ 2 รร าบรรณตอการป ิบัติงาน และตอหนว งาน
1. บุคลำกรพึงยึดมั่นและปฏิบัติตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
2. บุคลำกรพึงปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงำน
3. บุคลำกรพึ งอุ ทิ ศเวลำให้กับทำงรำชกำรอย่ำงเต็ มที่ ปฏิ บั ติ ตำม ระเบี ยบ ข้อบังคั บ ประกำศ
ค�ำสั่ง แนวปฏิบัติแบบแผนทำงรำชกำร รวมทั้งหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ ดี คือ ต้องปฏิ บัติงำนเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน ก่อให้เกิ ดผลสั ม ทธิ ต่อภำรกิจของรัฐและเกิ ดควำมคุ้มค่ำ ในเชิ งภำรกิ จของรัฐ ลดขั้ นตอน
กำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจ�ำเป็น ปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อเหตุกำรณ์และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
4. บุคลำกรพึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปรำศจำกอคติต่อหน่วยงำน
5. บุคลำกรพึงดูแล รักษำ และใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำ ระมัดระวัง
ไม่ให้สิ้นเปลือง เสียหำย หรือสูญหำย และดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำงวิญ ูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
6. บุคลำกรพึงมีส่วนร่วม ส่งเสริม และสร้ำงควำมสำมัคคีในหน่วยงำน
7. บุคลำกรพึงด�ำรงตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งบทบำทหน้ำที่กำรงำนและกำรด�ำเนินชีวิตส่วนตัว
8. บุคลำกรพึ งงดเว้นจำกกำรน�ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนโดยมิชอบ ไม่คั ดลอกหรื อ
ลอกเลียนผลงำนของผู้อื่น หรือน�ำผลงำนของผู้อื่น หรือจ้ำงผู้อื่น หรือใช้ผ้อู ื่นท�ำผลงำน และน�ำผลงำนนั้น
ไปใช้ในกำรก� ำหนดต� ำแหน่ง หรือกำรเลื่ อนต� ำแหน่งให้สู ง ขึ้น หรือได้รั บ เงิน เดื อน หรือค่ำตอบแทน
ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ให้หมำยควำมรวมถึงกำรกระท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมีลิขสิทธิโดยไม่ได้รับ
อนุญำตอันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ
สวนที่ 3 รร าบรรณตอผ้บังคับบัญชา ผ้ใต้บังคับบัญชา และผ้รวมงาน
1. ผู้บังคับบัญชำพึงดูแลเอำใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชำ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรเสริมสร้ำงขวัญและ
ก�ำลังใจกำรจัดสวัสดิกำร ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน รับฟังควำมคิดเห็นและปกครอง โดยใช้หลักธรรมภิบำล
2. ผู ้ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชำพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ร ำชกำร ตำมค� ำ สั่ ง อั น ชอบ ด้ว ยกฎหมำยของ
ผู้บังคับบัญชำ และตำมล�ำดับชั้นของกำรบังคับบัญชำ เว้นแต่ได้รับอนุญำตให้ข้ำมล�ำดับชั้นได้
3. บุค ลำกรพึ ง มี ควำมรับ ผิ ด ชอบต่อกำรปฏิ บั ติ งำน ให้ค วำมร่วมมื อ ช่วยเหลื อ ให้ค วำม
คิดเห็นและแก้ไขปัญหำร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงำน
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4. บุคลำกรพึงมีอิสระทำงควำมคิด รับผิดชอบต่อกำรเสนอควำมคิดและปฏิบัติตนอย่ำงเป็น
กัลยำมิตรต่อผู้ร่วมงำน
5. บุคลำกรพึงเคำรพเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติ และไม่ส่อเสียดผู้ร่วมงำน
6. บุ ค ลำกรพึ ง ช่วยเหลื อ เกื้ อ กู ล ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้เกิ ด ควำมสำมั ค คี ในหมู ่ค ณะ
ร่วมแรงร่วมใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
7. บุคลำกรพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนเยี่ยงกัลยำมิตร สุภำพ มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
8. บุค ลำกรไม่บิด เบื อนกลั่นแกล้ง ดู ห มิ่น เหยีย ดหยำม กดขี่ ข่ม เหง หรือหมิ่ นประมำท
และพึงงดเว้นกำรล่วงละเมิดทำงเพศ ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำนที่มิใช่คู่สมรสของตน
สวนที่ 4 รร าบรรณตอนิสิต ประชาชน ผ้รับบริการ และสังคม
1. บุคลำกรพึงละเว้นจำกกำร เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จำกนิสิต
ประชำชน ผู้รับบริกำรโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
2. บุคลำกรพึงให้บริกำรต่อนิสิต ประชำชน ผู้รับบริกำร อย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถด้วย
ควำมเป็นธรรม เอื้อเฟอ มีน้ำใจ และใช้กิริยำวำจำที่สุภำพ อ่อนโยน ไม่กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยำม
กดขี่ ข่มเหง หรือหมิ่นประมำท
3. บุคลำกรพึงประพ ติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป กำรเปดเผยข้อมูล หรือควำมลับ
ที่ได้้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือจำกควำมไว้วำงใจโดยมิชอบ และก่อให้เกิดควำมเสียหำยจะกระท�ำมิได้
4. บุ ค ลำกรพึ ง งดเว้น จำกกำรล่วงละเมิ ด ทำงเพศ หรื อมี ค วำมสั ม พั น ธ์ท ำงเพศกั บ นิ สิ ต
ประชำชนและผู้รับบริกำรซึ่งมิใช่ค่สู มรสของตน
สวนที่ 5 รร าบรรณตอวิชาชีพ
1. นอกเหนือจำกจรรยำบรรณตำมส่วนที่ 1 - 4 แล้วคณำจำรย์ประจ�ำพึงปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
1.1 พึ ง ด� ำรงตนให้ เป็ น แบบอย่ ำงที่ ดี แ ก่ นิ สิ ต และบุ ค คลทั่ วไป ทั้ ง หน้ ำที่ กำรงำน
และกำรด�ำเนินชีวิตส่วนตัว
1.2 พึ ง สอนนิ สิ ต อย่ ำงเต็ ม ควำมสำมำรถ ด้ วยควำมบริ สุ ท ธิ ใจ ช่ วยเหลื อ ส่ ง เสริ ม
ให้ก�ำลังใจ และปฏิบัติกับนิสิตอย่ำงมีเมตตำ และเป็นธรรม
1.3 พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยมีเสรีภำพทำงวิชำกำรไม่ถูกครอบง�ำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
1.4 พึงศึกษำ ค้นคว้ำ และติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
2. บุคลำกรพึงใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่แสวงหำประโยชน์
โดยมิชอบ วิชำชีพใดมีจรรยำบรรณวิชำชีพ และ/หรือมำตรฐำนวิชำชีพก�ำหนดไว้ พึงปฏิบัติตำมวิชำชีพนั้น
3. บุ ค ลำกรพึ งปฏิ บั ติ ต นต่ อวิ ช ำชี พ อย่ ำงเต็ ม ควำมสำมำรถ เหมำะสมกั บ จรรยำบรรณ
วิชำชีพและ/หรือมำตรฐำนวิชำชีพ
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บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางในการแก้ไข
และพั ฒนา

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางในการแก้ไข
และพัฒนางาน

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา

ปัญหาอุ
ปสรรค และแนวทางในการแก้
ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางในการแก้
ไขและพั ฒนา ไขและพัฒนา
า้ นการบรหาร ั การ
1) สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นหน่วยงำนภำครัฐ ที่ดำเนินงำนในระบบรำชกำรควบคู่
กับระบบธุรกิจ กำรบริหำรงำนอำจไม่คล่องตัวและค่อนข้ำงล่ำช้ำ เช่น กำรใช้เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของ
มหำวิทยำลัยนเรศวร มีผลกระทบต่อกำรจำหน่ำยสินค้ำ และกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับหน่วยงำนที่ต้องกำร
จัดซื้อสินค้ำโดยใช้เงินงบประมำณ บำงครั้งอำจไม่ทันกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร อีกทั้งในปัจจุบัน
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้สำนักพิมพ์หลำยแห่งต้องยกเลิกกิจกำร
หรือต้องปรับกลยุทธ์กำรดำเนินงำนใหม่ สำนักพิมพ์จึงต้องพิจำรณำเตรียมเพิ่มแนวทำงกำรดำเนินงำนให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำน
และบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนของสำนักพิมพ์ให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมยั่งยืนต่อไปได้
2) มีผู้สนใจจำกภำยนอก ให้ควำมสนใจสอบถำมและประสงค์เสนอขอจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำรกับสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรอย่ำงต่อเนื่อง แต่สำนักพิมพ์ยังไม่ สำมำรถให้ บริกำรได้
เนื่องจำกข้อจำกั ดด้ ำนนโยบำย และงบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจำกั ด ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยนเรศวร
ว่ำด้วย กำรจัดทำเอกสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร พ.ศ. 2557
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
ตำมมติที่ประชุมกองบรรณำธิกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัย
นเรศวร ในครำวประชุ มครั้งที่ 2/2560 เมื่ อวันพุ ธที่ 22 กุ มภำพั นธ์ 2560 มี มติเห็ นชอบมอบส ำนั กพิ มพ์
เตรียมกำรเพิ่มแนวทำงกำรดำเนินงำน โดยที่ประชุมฯ พิจำรณำมอบแนวทำงไว้ 4 แนวทำง ดังนี้
1) ให้บริกำรจัดทำหนังสือ ตำรำ ให้กับหน่วยงำนภำยนอกเพิ่มเติม
2) ให้บริกำรจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์อื่นเพิ่มเติม อำทิ สมุด ปฏิทิน นำมบัตร
3) ให้ บ ริ ก ำรจั ด ท ำสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ห รื อ ของที่ ร ะลึ ก ในกำรจั ด ประชุ ม ของหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ
อำทิ เอกสำรประกอบกำรประชุม สมุดบันทึก แฟ้มเอกสำร กระเป๋ำเอกสำร ปำกกำ
4) จัดทำและจำหน่ำยของที่ระลึก ของสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
2. ้านงบประ า การ ลา
1) สำนั กพิ ม พ์ ม หำวิท ยำลัย นเรศวร มีงบประมำณที่ ใช้ในกำรดำเนิ น งำนค่อ นข้ำงจำกั ด
เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรจำกมหำวิทยำลัยเพียงครั้งเดียวในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน
2) มีผู้ให้ควำมสนใจเสนอขอจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรเพิ่มมำกขึ้น ทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย ท ำให้ ต้ อ งใช้ ง บประมำณส ำหรั บ กำรลงทุ น ในกำรผลิ ต เพิ่ ม มำกขึ้ น
จำกเดิมที่วำงแผนไว้เพียง 3 - 5 เล่มต่อปี
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3) กำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรซึ่งมีเนื้อหำสำระค่อนข้ำงเ พำะทำง กลุ่มลูกค้ำ
หรือผู้ใช้งำนค่อนข้ำงมีจำกัด ส่งผลให้กำรจัดจำหน่ำยเป็นไปได้ล่ำช้ำ ทำให้เกิดปั หำสินค้ำคงเหลือค้ำง
อยู่เป็นจำนวนมำก และส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1) มหำวิ ท ยำลั ย ควรพิ จ ำรณำจั ด สรรเงิน งบประมำณส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น
กำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรให้กับสำนักพิมพ์ฯ อย่ำงต่อเนื่อง
2) จั ดพิ มพ์ สิ่ งพิ มพ์ ต่ ำงๆ ให้ กั บผู้ สนใจทั้ งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิ ทยำลั ยเพิ่ มเติ ม
โดยเ พำะกำรจัดพิมพ์หนังสือที่มีกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้อ่ำนที่ชัดเจน เช่น หนังสือ ตำรำ เอกสำรประกอบ
กำรสอนที่ต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละภำคเรียนจะมีนิสิตที่ต้องกำรใช้เป็นจำนวนมำก
ซึ่งจะช่วยลดปั หำกำรค้ำงสตอคและกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำนี้มีช่องทำงกำรจำหน่ำยที่ชัดเจนที่สุด
3) จัดทำสิ่งพิมพ์หรือของที่ระลึกในกำรจัดประชุมของหน่วยงำนต่ำง ๆ เนื่องจำกกำรจั ด
โครงกำร กิจกรรม กำรประชุมสัมมนำ มีอยู่เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยอำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้จัดงำน และสำมำรถช่วยจัดหำรำยได้เพิ่มเติมให้กับสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรได้
4) สร้ำงแรงจูงใจให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เขียน ผู้อ่ำน และ ผู้จัดจำหน่ำย เช่น กำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ จัดทำของพรีเมียม ของที่ระลึก กำรแจกรำงวัล เป็นต้น
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อให้ผู้เขียน ผู้อ่ำน และผู้จัดจำหน่ำยที่เป็น
เครือ ข่ำย ได้ เข้ำร่ว มกิ จ กรรม และเปดโอกำสให้ ศูน ย์ ห นั งสือ ที่ เป็ น เครือ ข่ ำยเสนอกิ จกรรมเพิ่ ม เติ ม
เพื่อเป็นแนวทำงให้สำนักพิมพ์ได้พิจำรณำสนับสนุนปัจจัยส่งเสริมกำรขำยให้มำกยิ่งขึ้น
3. ้านกองบรร า การ และค ะอนุกรร การ
กองบรรณำธิกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร ของสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร
เป็นคณำจำรย์ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซึ่งเป็นผู้แทนที่มำจำกทั้ง 3 กลุ่มสำขำวิชำ และด้วยภำระงำน
ประจำที่มีอยู่เป็นจำนวนมำกทั้งภำระงำนสอน งำนวิจัย และงำนอื่น ๆ บำงครั้ งจึงอำจทำให้ไม่มีเวลำ
เข้ำร่วมประชุม หรือพิจำรณำต้น บับเบื้องต้นได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1) กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน และติดตำมผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งทำงวำจำ และเป็นลำยลักษณ์อักษร
2) เพิ่ มช่อ งทำงกำรสื่อ สำรที่ หลำกหลำย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ทำงอีเมล์ และ
สื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ
3) จัดทำระบบกำรพิจำรณำต้น บับจำกคณะอนุกรรมกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร
ของสำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้คณะอนุ กรรมกำรสำมำรถพิจำรณำ
ต้น บับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำนักพิมพ์สำมำรถจัดส่งต้น บับได้รวดเร็วยิ่งขี้น และลดควำมสิ้นเปลืองของ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรจัดส่งเอกสำรเพื่อพิจำรณำลงมำก เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําเอกสารสิ่งพิ มพ์ ทางวิชาการ
ของสํานักพิ มพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4) จั ด ท ำระบบกำรประชุ ม กองบรรณำธิ ก ำรจั ด ท ำเอกสำรสิ่ ง พิ ม พ์ ท ำงวิ ช ำกำรของ
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรนัดหมำยประชุม กำรตอบรับกำรจัดส่ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำเพื่อกองบรรณำธิกำรพิจำรณำเบื้องต้น และลดควำมสิ้นเปลืองของ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรประชุมลงมำก เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ ค่ำถ่ำยเอกสำร
้าน ้ทรงคุ วุฒ ้พส นอัก ร
กำรพิจำรณำตรวจสอบต้น บับของผู้ทรงคุณวุ ิ ค่อนข้ำงล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1) กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน และติดตำมผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งทำงวำจำ และเป็นลำยลักษณ์อักษร
2) จัดทำระบบแจ้งเตือนกำหนดเวลำกำรรับส่งต้น บับผ่ำนทำงอีเมล์
5. ้าน ้สร้างสรรค ลงาน
1) ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนยังขำดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรนำผลงำนอันมีลิขสิทธิมำใช้สำหรับ
กำรจัดทำหนังสือและตำรำในเชิงพำณิชย์เพื่อเผยแพร่และจำหน่ำยกับทำงสำนักพิมพ์ ซึ่งแตกต่ำงกับ
กำรจัดทำเอกสำรสำหรับ กำรเรียนกำรสอนทั่วไปในสถำบันกำรศึกษำ เนื่องจำกสำนักพิมพ์ มักตรวจพบ
เมื่อผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนนำมำยื่นขอเสนอขอจัดทำ ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินกำรเพรำะต้องใช้
เวลำในกำรขออนุ ำตให้เรียบร้อยก่อน
2) ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนไม่ได้จัดเตรียมต้น บับให้ถูกต้องตำมหลักเกณ ์ที่สำนักพิมพ์กำหนด
3) ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนมีภำระงำนสอน งำนวิจัย และงำนอื่นค่อนข้ำงมำก จึงไม่มีเวลำแก้ไข
ปรับปรุงต้น บับได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ส่งคืนต้น บับให้สำนักพิมพ์ค่อนข้ำงล่ำช้ำ
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1) จัดโครงกำรกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิอย่ำงต่อเนื่อง
2) เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่ ห ลำกหลำย เพื่ อ บริก ำรสอบถำมข้ อ มู ล และให้ ค ำปรึก ษำ
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ทำงอีเมล์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ
3) กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน และติดตำมผลกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งทำงวำจำ และเป็นลำยลักษณ์อักษร
4) จัดทำระบบแจ้งเตือนกำหนดเวลำกำรรับ – ส่งต้น บับผ่ำนทำงอีเมล์
6. ้านบุคลากร
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวร ยังมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำ ในงำนเ พำะทำง
ไม่เพียงพอกับปริมำณงำนที่เพิ่มมำกขึ้น เช่น ด้ำนกำรเงินและบั ชี ด้ำนกำรตลำด ด้ำนศิลปกรรมภำพ
และเนื้ อหำ เนื่ องจำกกำรจั ดตั้ งส ำนั กพิ มพ์ ในระยะแรก บั ณ ิ ต วิท ยำลั ย ได้ จั ด สรรบุ ค ลำกรที่ มี อ ยู่
มำดำเนิน งำน ซึ่งเดิมแผนกำรจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรประมำณกำรไว้เพียง 3 - 5 เล่มต่อปี
แต่ปัจจุบันมีคณำจำรย์ส่งต้น บับเพื่อขอจัดทำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมำก จึงทำให้บุคลำกรต้องรับภำระงำน
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บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพั ฒนา

ทีม่ ีจำนวนมำกขึ้น จนบำงครั้งไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกำหนดระยะเวลำได้ และอำจส่งผล
กระทบหำกต้องขยำยกำรดำเนินงำนเพิ่มเติม
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
1) จัดหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำ ให้สอดคล้องกับภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย
มำปฏิบัติงำนเพิ่มเติม
2) ส่งเสริมให้บุคลำกรได้ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับ
ใช้ในกำรพั นำงำน และสำมำรถป ิบัติงำนแทนกันได้ในบำงภำระงำน
7. ้านส านที่
สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยนเรศวรตั้งอยู่ในบริเวณจุดบริกำรที่ยังไม่น่ำสนใจ สถำนที่ให้บริกำร
ค่อนข้ำงคับแคบ และพื้นที่จัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ยังไม่เหมำะสม
 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
เสนอมหำวิทยำลัย เพื่ อพิ จำรณำจัดสรร พื้ นที่ สำหรับ กำรด ำเนิน งำนและให้ บริก ำรจัด ท ำ
เอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำรแก่คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต และบุคคลภำยนอกให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
และเหมำะสม
คําถามที่พบบ่อย

าคําถามที
า ท่ 11
ตอบ

าคําถามที
า ท่ 22
ตอบ

าคําถามที
า ท่ 3
ตอบ

คา า ที่พบบอ

ระ ะ วลาในการ ั ทา ะแล้ว ร า ในกวัน
ประมำณ 6 – 8 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำและปรับแก้ไขเนื้อหำของแต่ละเล่ม
นัง / ารา ท ั ทา านักพ พ าวท าลั น ร วร ระก ้ว วนใ ้าง
. ปกหน้ำ
5. เนื้อหำ (บทที่ - 5 ตำมมำตรฐำนทั่วไป)
2. คำนิยม/ กิตติกรรมประกำศ ถ้ำมี)
6. เอกสำรอ้ำงอิง/ บรรณำนุกรม
3. คำนำ
7. ดรรชนี
4. สำรบั
. ปกหลัง คำโปรย และประวัตผิ เู้ ขียน)
ขนา ร ล กขนา
ขนำดรู ป เล่ ม หรื อ ขนำดกระดำษของหนั ง สื อ / ต ำรำ ที่ จั ด พิ ม พ์ โ ดยส ำนั ก พิ ม พ์
มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร มี 2 ขนำด ได้ แ ก่ 1) ขนำดกระดำษ 8 หน้ ำยก 19 x 26 ซม.
ขนำด B5) และ 2) ขนำดกระดำษ 6 หน้ำยก 14.5 x 21 ซม. (ขนำด A5)
ทัง้ นี้ พื้นที่ของกระดำษให้เว้นขอบหน้ำ 2.75 ซม. ขอบหลัง 2.50 ซม. ขอบบน 2.50 ซม.
และขอบล่ำง 2.50 ซม.
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บทที่ 5

า า ท4

คําถามที่ 4
ตอบ

า า ท5

คําถามที่ 5
ตอบ

า า ท6

คําถามที่ 6
ตอบ

า า ท7

คําถามที่ 7
ตอบ

า า ท8

คําถามที่ 8
ตอบ

า า ท9

คําถามที่ 9

ตอบ
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แ ัก รทใ ้ กแ
ะไร ้าง
ใช้ แ บบอั ก ษรมำตรฐำนรำชกำรไทยจำกส ำนั ก งำนส่ งเสริ ม อุ ต สำหกรรมซอฟต์ แ วร์
แห่งชำติ องค์กำรมหำชน) SIPA) โดยเลือกแบบอักษรแบบใดแบบหนึ่ง จำก 3 แบบ
ได้แก่ 1) TH SarabunPSK ขนำด 14-16 point 2) TH Niramit AS ขนำด 14-16 point
และ 3) TH Chakra Petch ขนำด 14-16 point กรณี จัด พิม พ์ เป็ นภำษำต่ ำงประเทศ
เลือกใช้แบบอักษร Time New Roman ขนำด 10- 2 point เพิ่มเติมได้อีก แบบ
ระ ะ างระ วาง รรทั วรกา น ระ ะ ทาใ
กำหนดแบบระยะพิมพ์หลำยบรรทัด (Multiple) ขนำด At) . 5
ขนา วา ละ ข ง าพ าราง วรกา น ขนา วา ละ
กำหนดควำมละเอียดตั้งแต่ 150 - 300 ppi

ทาไ ร

านักพ พ าวท าลั น ร วรใ ้การ ้าง งร แ ใ
สำนักพิมพ์ฯ กำหนดให้ใช้รูปแบบกำรอ้ำงอิงตำมหลักสำกลทัว่ ไป อำทิ
1. รู ป แบบ American Psychological Association style (APA) นิ ย มใช้ กั น มำก
ในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
2. รูปแบบ Vancouver Style นิยมใช้กันในสำขำวิทยำศำสตร์ทั่วไปและทำงกำรแพทย์
การนา าพ าราง าก ลงานข ง ้ น า ั แ ลง ้าง ง า ร แ ก ไ ้ ร ไ
กำรดัดแปลง เป็นกำรละเมิดลิขสิทธิผลงำนของผู้อื่น นอกจำกต้องอ้ำงอิงแหล่งที่มำแล้ว
ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนต้องได้รับอนุ ำตให้ใช้ผลงำนอัน มีลิขสิทธิ นั้ นจำกเจ้ำของผลงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน และแนบเป็นเอกสำรประกอบ สนพ. 0
ให้กับสำนักพิมพ์พร้อมกำรเสนอต้น บับด้วย
าก นั ง
ารา
าน การพ าร า าก ้ ท รง วฒแล้ ว ้ ง น
้ทรง วฒพ าร า ก รัง ร ไ
หนั งสือ/ตำรำ ที่ เสนอขอจัด ท ำกั บ สำนัก พิ มพ์ ม หำวิท ยำลัย นเรศวรทุ กเล่ ม ต้ องเสนอ
ผู้ทรงคุณวุ ิพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพทำงด้ำนวิชำกำร หำกผลงำนที่เสนอขอจัดทำ
าน กำรพิจำรณำแล้ว ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนสำมำรถเสนอเรื่องพร้อมแนบหลักฐำน
เพื่ อ “ข ก ว้ น ขั้ น ตอนดั ง กล่ ำ วได้ ทั้ ง นี้ อยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของกองบรรณำธิ ก ำร
เป็นผู้พิจำรณำกำรขอยกเว้นดังกล่ำว
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