
  บันทึกขอความ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบเสนอหนังสือเพือ่ขอพิจำรณำจัดพิมพ์หนังสอื 

ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 

1. ชื่อหนังสือ  

ภำษำไทย.....................…………………………………………………….........……………………….  

ภำษำอื่น....................………………………...............….......………………………….………….  

 

ในกรณีที่เป็นงำนแปลโปรดกรอกข้อควำมต่อไปนี้  

แปลจำกหนังสอื....………………....…………………………………………..……….......…...…  

ชื่อผู้แตง่ .......................……………………………พิมพ์ที่ .…..........…………………......  

พิมพ์ครัง้ที่ .......…………….……………………………….....ปีที่พมิพ์ ....…………..........…  

เจ้ำของลิขสิทธิ์หนังสอืที่แปล……………………………….….……………………………………………………….………………….  

ได้รับอนุญำตกำรแปลจำกเจำ้ของลิขสิทธิ์แล้ว (แนบเอกสำรยืนยัน)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

2. คณะ/ ผู้เขียนหรือผู้แปล (ชื่อที ่1 หมำยถึง ผู้เขียนหลัก ที่ตดิต่อกับส ำนักพิมพ์)  

 

1. ช่ือ………………….............................….............................................................…….........……….....….  

ที่ท ำงำน ………..……………………...………..........................………………………………….......................…………..  

โทรศัพท์………………………..โทรศัพท์มอืถือ………………....…ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………. 

บทบำท  〇 บรรณำธิกำร 〇 ผู้แต่งหลัก               〇 ผู้แต่งร่วม 

 

 

2. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........……….....….  

ที่ท ำงำน ………..……………………...………..........................………………………………….......................…………..  

โทรศัพท์………………………..โทรศัพท์มอืถือ………………....…ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….

บทบำท  〇 บรรณำธิกำร 〇 ผู้แต่งหลัก               〇 ผู้แต่งร่วม 
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3. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........……….....….  

ที่ท ำงำน ………..……………………...………..........................………………………………….......................…………..  

โทรศัพท์………………………..โทรศัพท์มอืถือ………………....…ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์…………………………………. 

บทบำท  〇 บรรณำธิกำร 〇 ผู้แต่งหลัก               〇 ผู้แต่งร่วม 

 

4. ชื่อ………………….............................….............................................................…….........……….....….  

ที่ท ำงำน ………..……………………...………..........................………………………………….......................…………..  

โทรศัพท์………………………..โทรศัพท์มอืถือ………………....…ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………….

บทบำท  〇 บรรณำธิกำร 〇 ผู้แต่งหลัก               〇 ผู้แต่งร่วม 

 

3.  สำขำวิชำ 

1. 〇 วทิยำศำสตร์กำยภำพ (Physical Sciences) 

2. 〇 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ (Biological Sciences) 

3. 〇 วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี (Science and Technology) 

4. 〇 วิทยำศำสตร์สุขภำพ (Healthy Sciences) 

5. 〇 สังคมศำสตร์ (Social Sciences) 

6. 〇 มนุษยศำสตร์ (Humanities) 

7. 〇 อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 

 

4. ประเภท  

〇 งำนเรียบเรียง (Writing)   〇 งำนแปล (Translation) 

1. 〇 ต ำรำพื้นฐำน (Basic Research) 

2. 〇 ต ำรำใช้ประจ ำวิชำ (Textbooks) 

3. 〇 ต ำรำประกอบกำรศกึษำเชงิลึก (Specialized textbooks) 

4. 〇 หนังสืออ่ำนประกอบ (External reading) 

5. 〇 หนังสืออ้ำงอิง (Reference book) 
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6. 〇 หนังสือควำมรูท้ั่วไป  (General knowledge) 

7. 〇 บทอ่ำน (Reading) 

8. 〇 แบบฝกึ (Work Book) 

9. 〇 กรณีศกึษำ (Case Studies) 

10. 〇 รวมบทควำม (Collection of articles) 

11. 〇 หนังสือคูม่อื (Handbook) 

12. 〇 อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………….. 

 

5. รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหนังสือท่ีเสนอ  

 

5.1 จุดเด่นของหนังสอืที่เสนอ  

…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………………………  

 

5.2 มีหนังสือประเภทเดียวกันหรือเนื้อหำใกล้เคียงกันหรอืไม่ ถ้ำมีได้แก่หนังสืออะไร  

1. ชื่อหนังสอื………................................................ชื่อผูแ้ต่ง.................................………………………… 

ชื่อส ำนักพิมพ์…….......................................... ปีที่พิมพ์ล่ำสุด................ 

2. ชื่อหนังสอื………................................................ชื่อผูแ้ต่ง.................................………………………… 

ชื่อส ำนักพิมพ์…….......................................... ปีที่พิมพ์ล่ำสุด................ 

3. ชื่อหนังสอื………................................................ชื่อผูแ้ต่ง.................................………………………… 

ชื่อส ำนักพิมพ์…….......................................... ปีที่พิมพ์ล่ำสุด................ 

 

5.3 หนังสือเล่มนีเ้ป็นหนังสือซึ่งเคยจัดพิมพจ์ ำหน่ำยทั่วไปหรอืไม่  

〇เคย  〇ไม่เคย  

ถ้ำเคยโปรดบอกข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบด้วย แหล่งที่พิมพ์ จ ำนวนครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์                  

และผู้จัดจ ำหน่ำย  

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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5.4 เป็นหนังสือซึ่งเคยได้รับรำงวัลสนับสนุนหรอืไม่  

〇เคย  〇ไม่เคย  

ถ้ำเคยโปรดบอกแหล่งที่ได้รับ และปีที่ได้รับรำงวัล 

……………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5.5 ในระหว่ำงที่ท่ำนเสนอหนังสอืนีเ้พื่อให้ส ำนักพิมพฯ์ พิจำรณำ ท่ำนเสนอที่อื่นด้วยหรือไม่และเคย

เสนอไปที่อื่นหรอืไม่  

〇 เคยเสนอ ที่ ………………...............................…..…ผลกำรพิจำรณำ ………………………  

〇 อยู่ระหว่ำงกำรเสนอ ที่ ………………...............................…เมื่อวันที..…………………..  

〇 ไม่ได้เสนอ  

 

5.6 ถ้ำเป็นหนังสอืที่เคยจัดพิมพ์จ ำหน่ำยทั่วไป หรอืเคยได้รับรำงวัลสนับสนุนจำกที่อื่นมำแล้วลขิสิทธิ์

หนังสือนัน้เป็นของ ……………………………………………………………………………………………………..  

 

5.7 กลุ่มเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะใช้หนังสอืคือ (Target group of the book)  

……….........................................................................................…………………………….  

............................................………………………………….................................…...…..……  

 

5.8 มีวชิำอะไรบ้ำงในมหำวิทยำลัยของท่ำน ที่ใชห้นงัสือเล่มนี้ประกอบกำรเรียนกำรสอน  

1. ชื่อวชิำ………………………………........................... จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศกึษำ…....................  

2. ชื่อวชิำ………………………………........................... จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศกึษำ....................... 

3. ชื่อวชิำ………………………………........................... จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศกึษำ....................... 

 

5.9 สถำบันกำรศกึษำใดบ้ำงที่คำดว่ำจะใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบกำรเรียนกำรสอน  

1. ชื่อสถำบัน……….................................................................................................................... 

ชื่อวชิำ ………………....……………………… จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ…................................... 

2. ชื่อสถำบัน........................................…………………………………......................................……………  

ชื่อวชิำ ………………....……………………… จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ…................................... 

3. ชื่อสถำบัน........................................…………………………………......................................……………  

ชื่อวชิำ ………………....……………………… จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ….................................. 
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4. ชื่อสถำบัน........................................………………………………….................................……………  

ชื่อวชิำ ………………....……………………… จ ำนวนนักศึกษำต่อปีกำรศึกษำ….............................. 

 

5.10 ผูเ้ขียนเป็นผู้สอนหรอืร่วมสอนวชิำที่คำดว่ำจะใช้หนังสือนี้ประกอบกำรเรียนกำรสอนหรือไม่  

〇 สอน ช่ือวิชำที่สอน ……………………………..  

〇  ไม่ได้สอน  

〇  เคยสอน เมื่อปีกำรศึกษำ ....……… (ครั้งล่ำสุด)  

 

5.11 หนังสือที่เสนอให้พิมพ ์เป็นหนังสือระดับ  

〇  หนังสืออ่ำนทั่วไป  

〇  มัธยมศกึษำตอนต้น  

〇  มัธยมศกึษำตอนปลำย  

〇  ปริญญำตรี  

〇 สูงกว่ำปริญญำตรี  

〇 อื่น ๆ  ระบุ .......………………………………………………………...….........……  

 

5.12 ภำยในระยะเวลำ 3 ปี คำดว่ำจะขำยได้ จ ำนวน...........................เล่ม  

 

5.13 คำดว่ำจะใช้หนังสอืเพื่อขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำรหรอืไม่ 

〇  ใช้ขอต ำแหนง่ระดับ ………………………………………….. ปี ……………………………………….  

〇 ไม่ใช ้

 

 

6. สถำนท่ีติดต่อผู้เขียน (Contact address)  

…………………….........................................................................................……................……………..……...…  

……………….........................................................................................………….................……………....………  

โทรศัพท์ (Telephone) ……......………เบอร์มือถอื (Mobile phone)…….......……..……โทรสำร (Fax)…….………..  

e-mail address……………………………………………………………………………………......................................……………  
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7. รำยนำมผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำของหนังสือที่อยู่ใน และต่ำงสถำบันกับผู้เขียน 

(โปรดระบุไม่น้อยกว่ำ 3 รำยชื่อ)  

1. ชื่อ ……………………..................................................ต ำแหนง่วิชำกำร..................................……… 

สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 

โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ .......................................………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………  

2. ชื่อ ……………………..................................................ต ำแหนง่วิชำกำร..................................……… 

สังกัด……………………………...........……………………...........……………………........................................... 

โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ .......................................………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………  

3. ชื่อ ……………………..................................................ต ำแหนง่วิชำกำร..................................……… 

สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 

โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ .......................................………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………  

4. ชื่อ ……………………..................................................ต ำแหนง่วิชำกำร..................................……… 

สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 

โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ .......................................………ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์………………………………  

5. ชื่อ ……………………..................................................ต ำแหนง่วิชำกำร..................................……… 

สังกัด……………………………...........……………………...........……………………............................................ 

โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้ .......................................………ไปรษณีย์อิเล็กอทรนกิส์………………………………  

 

8. ชื่อเจ้ำของลขิสิทธิ์และผู้รับค่ำลขิสิทธิ์ (ในกรณีที่มเีจ้ำของลขิสิทธิ์หลำยคน โปรดระบุชื่อ

และจ ำนวนร้อยละของผู้รับค่ำลิขสิทธิ์)  

……………….........................................................................................……………………………………..…………....

...................................................................................………………………………………….……..........................

...............................................................……………………………………………………………….……..........................  

 

9. ควำมต้องกำรในกำรจัดพิมพ์หนังสอื  

〇 จัดพิมพเ์ฉพำะเป็นเล่ม (Hard copy) 

〇 จัดพิมพเ์ฉพำะ อีบุ๊ค (E-book) 

〇 จัดพิมพท์ั้งรูปแบบเล่ม และ อีบุ๊ค 
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10. รำยละเอยีดอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ำมี)  

…………………….........................................................................................………………………………………………

…….........................................................................................……………………………………………………...........

.........................................................................................................................………………………………  

 

หมำยเหตุ  

1. ผูเ้สนอรับทรำบเงื่อนไขเรื่องค่ำลิขสิทธิ์ของส ำนักพิมพแ์ล้ว และยินดที ำสัญญำ โอนลิขสิทธิ์

ให้กับส ำนักพิมพ์ เมื่อได้รับกำรพิจำรณำให้จัดพิมพ ์ 

2. กรณีที่ผู้เสนอขอถอนเรื่องในระหว่ำงที่ส ำนักพิมพด์ ำเนินกำรพิจำรณำต้นฉบับ ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่

เกิดขึ้น ผูเ้สนอยินดีชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ส ำนักพิมพ์  

3. ส ำนักพิมพ์จะรับพิจำรณำต้นฉบับที่สมบูรณ์แล้ว ผูเ้สนอส่งต้นฉบับเนือ้หำ และรูปภำพ

ครบถ้วนเท่ำนั้น 

4. ส ำนักพิมพ์ไมร่ับพิจำรณำต้นฉบับที่ละเมิดลิขสทิธิ์  

5. โปรดแนบประวัติส่วนตัว และรำยกำรผลงำนด้ำนหนังสือดว้ย (ถ้ำมี)  

 

 

 

ลงช่ือ........................................................ผูเ้สนอ  

(……………………………..........…………….)  

       ...…....../....……......../....…....  
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