สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
แบบกรอกข้อควำมเสนอต้นฉบับเพื่อพิจำรณำจัดพิมพ์
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์

ส่วนที่ 1
ข้าพเจ้า

ข้อมูลของผู้เสนอต้นฉบับ

1

1 นางสาว .....................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ ...........................................................................................................................................................

2

มีคุณวุฒิ 1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................

3

ปัจจุบันเป็น

4

สถานที่ติดต่อ
4.1 ที่ทางาน ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................... โทรศัพท์มือถือ .....................................................................
โทรสาร ..................................................................... E-mail .................................................................................
4.2 ที่บ้าน ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรสาร .............................................................................

ส่วนที่ 2
5

นาย

นาง

อาจารย์ประจา
อาจารย์พิเศษ
ภาควิชา......................... สาขาวิชา............................
คณะ ..................................................................... มหาวิทยาลัย ....................................................
อื่นๆ ............................................................................................................................................

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ

ขอเสนอต้นฉบับเรื่อง ............................................................................................................................................................
เพื่อจัดทาเป็น
หนังสือ
e-book
ทั้งหนังสือ และ e-book
ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้
เขียน
เขียนร่วม
รวบรวม
บรรณาธิการ
แปล
แปลและเรียบเรียง
อื่นๆ ............................................................
กรณีแปล / แปลจากต้นฉบับภาษา ...................................................... เรื่อง .................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ดาเนินการด้านลิขสิทธิ์ตน้ ฉบับแล้วคือ
ขออนุญาตแปล
ขออนุญาตตีพิมพ์
รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3
6

ข้อมูลประกอบกำรพิมพ์เผยแพร่

(1) วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเดือน ............................................................. พ.ศ. ...................................
ใช้ประกอบในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ในเดือน ......................................... พ.ศ. ...................................
ใช้ประกอบในการขอต่ออายุราชการ ในเดือน .................................................. พ.ศ. ...................................
(2) ข้อเด่นของต้นฉบับเรื่องนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเล่มอื่นๆ ที่มเี นื้อหาใกล้เคียงกันและพิมพ์จาหน่ายในท้องตลาดอย่างไร
บ้าง
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

7

ต้นฉบับเรื่องนี้ได้เคยทดลองใช้ในการสอนและได้ปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว ..................... ครั้ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ....................... ถึง พ.ศ. ....................... และได้แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ .........................................

8

ใช้ประกอบการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญา
ตรี
1. รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา ..................................................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................
ภาคฤดูร้อน/........

โท
เอก
คณะ ...............................................
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน

2. รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา ..................................................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................
ภาคฤดูร้อน/........

คณะ ...............................................
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน

3. รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา ..................................................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................
ภาคฤดูร้อน/........

คณะ ...............................................
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน

4. รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา ..................................................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................
ภาคฤดูร้อน/........

คณะ ...............................................
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน
จานวนนักศึกษา .................... คน
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ส่วนที่ 3
9

ข้อมูลประกอบกำรพิมพ์เผยแพร่ (ต่อ)

ใช้ประกอบการสอนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ คือ
9.1 ชื่อสถาบัน …………………………………………………………………….…………….. คณะ .......................................................
รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา .................................................................. คณะ ...............................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
ภาคฤดูร้อน/........ จานวนนักศึกษา .................... คน
9.2 ชื่อสถาบัน …………………………………………………………………….…………….. คณะ .......................................................
รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา .................................................................. คณะ ...............................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
ภาคฤดูร้อน/........ จานวนนักศึกษา .................... คน
9.3 ชื่อสถาบัน …………………………………………………………………….…………….. คณะ .......................................................
รหัสวิชา ........................ ชื่อวิชา .................................................................. คณะ ...............................................
วิชาบังคับ
สอนคนเดียวทั้งวิชา
ภาค 1/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
วิชาเลือก
มีผู้สอนร่วม
ภาค 2/................ จานวนนักศึกษา .................... คน
ภาคฤดูร้อน/........ จานวนนักศึกษา .................... คน

ส่วนที่ 4

ข้อมูลประวัติกำรตีพิมพ์

10

ต้นฉบับเรื่องนี้

11

ผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าที่เคยตีพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่แล้ว ได้แก่ .....................................................................
..............................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 5
12

ไม่เคยตีพมิ พ์เป็นหนังสือ
เคยตีพิมพ์เป็นหนังสือมาแล้ว ................ ครั้ง
ครั้งสุดท้ายพิมพ์เมื่อ ................................................................... จานวน ......................... เล่ม
โดย ......................................................................... ปัจจุบันมียอดคงเหลือ ..................... เล่ม
เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ได้แก่ ........................................... เมื่อ .............................

สิ่งที่ส่งมำด้วย

ข้าพเจ้าได้จัดส่งต้นฉบับหนังสือและอื่นๆ มาพร้อมนี้แล้ว คือ
จานวน 2 ชุด
ต้นฉบับ จานวน ........................... หน้า
ซีดี โปรแกรม .............................................................................. จานวน ................... แผ่น
อื่นๆ ได้แก่ .................................................................................................................................................................
ต้นฉบับทั้งหมดในข้อ 12 สำนักพิมพ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำส่งคืน ไม่วำ่ กรณีได้รับอนุมัติให้จัดพิมพ์หรือปฏิเสธกำรจัดพิมพ์

4

ส่วนที่ 6

คำลงท้ำยและกำรลงนำม

คาลงท้ายและการลงนาม
: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิได้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: ข้าพเจ้าได้ศึกษา “รายละเอียดในภาคผนวก 1-ภาคผนวก 3” ตลอดจน “ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์” และ
“ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีจะปฏิบัตติ าม
รายละเอียดดังกล่าวทุกประการ
: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
13

ข้าพเจ้า ...................................................................................
เกี่ยวข้องกับต้นฉบับในฐานะ ..................................................
หน่วยงาน ................................................................................

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

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

ส่วนนี้ใช้ในกรณีที่หน่วยงำนเป็นเสนอต้นฉบับ

ส่วนนี้ใช้ในกรณีเจ้ำของผลงำนเป็นผู้เสนอต้นฉบับ

ภำคผนวก 1

อัตรำค่ำสมนำคุณ

สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์กำหนดอัตรำค่ำลิขสิทธิ์และวิธีกำรจ่ำยดังนี้
หนังสือ

•
•
•

อัตราค่าสมนาคุณที่เป็นค่าลิขสิทธิ์หนังสือทีส่ านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั พิมพ์ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของราคาปกตามจานวนที่ได้จัดพิมพ์และให้คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิจารณากาหนดค่าลิขสิทธิ์หนังสือแต่ละรายชื่อตามที่เห็นสมควร
การจ่ายค่าลิขสิทธิ์หนังสือให้แบ่งจ่ายงวดแรกเป็นจานวนร้อยละ 20 ของค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดหลังจากที่หนังสือออก
สู่ตลาดแล้ว 3 เดือน สาหรับงวดต่อไปให้จ่ายตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริงทุกๆ 6 เดือน
สานักพิมพ์จะจ่ายเงินค่าบรรณาธิการ ค่าตรวจคุณภาพหนังสือ และค่าสมนาคุณอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วินิจฉัยกาหนดตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
• อัตราค่าลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทาให้จ่ายได้ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละสิบของราคาดาวน์โหลดที่กาหนดไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
รายชื่อหนึ่งๆ ที่จาหน่ายในระบบขายปลีก ส่วนกรณีจาหน่ายแบบหลายชื่อเรื่องพร้อมกัน (batch) ในคราวหนึ่งๆ
ให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของราคาดาวน์โหลดข้างต้นคูณด้วยจานวนประมาณการดาวน์โหลดที่กาหนดขึ้น
เฉพาะการจาหน่ายคราวเดียวกัน และหักด้วยส่วนลดที่มีให้แก่การจาหน่ายคราวเดียวกันนี้ด้วย
• การจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้จ่ายได้เป็นงวด งวดละหกเดือน
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายชื่อใดจะมีค่าลิขสิทธิ์ในอัตราเท่าใด ให้คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร
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ภำคผนวก 2

คำแนะนำในกำรกรอกแบบฟอร์ม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้ำของต้นฉบับ
ข้อที่ 1: โปรดกรอกชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงานตามบัตรประจาตัวประชาชน
* ในกรณีที่หน่วยงานเป็นผู้เสนอต้นฉบับ โปรดกรอกข้อมูลของเจ้าของผลงาน เช่น อาจารย์ ก เป็นผู้อานวยการ
สถาบัน A จะส่งผลงานวิจัยของอาจารย์ ข ให้สานักพิมพ์พิจารณาจัดพิมพ์ดังนี้ จะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ ข
ส่วนอาจารย์ ก จะเป็นเพียงผู้ลงนามเพื่อนาส่งต้นฉบับในฐานะผู้อานวยการของสถาบัน A เท่านั้น โดยได้กาหนดให้
ลงนามไว้ในข้อ 13 (ส่วนที่ 6)
ข้อที่ 2: ระบุวุฒิการศึกษาระดับปริญญาจากขั้นสูงสุดลงมา โดยให้ระบุสถาบันที่สาเร็จการศึกษาไว้ด้วย
ข้อที่ 3: โปรดกรอกสถานะว่าเป็นอาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษที่ใด หากมีอาชีพอื่นๆ เช่น นักวิจัย โปรดกรอกในช่อง
อื่นๆ พร้อมทั้งระบุส่วนงานที่ประจาอยู่ (หากมี) ให้ชัดเจนด้วย
ข้อที่ 4: แจ้งสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดในปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail ทั้งที่
บ้านพักอาศัยและที่ทางาน กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในขณะที่ต้นฉบับอยู่ในระหว่างการดาเนินการโปรดแจ้งให้
โครงการฯ ทราบโดยด่วนด้วย

ภำคผนวก 2

คำแนะนำในกำรกรอกแบบฟอร์ม (ต่อ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ
ข้อที่ 5: โปรดระบุบทบาทของท่านในการจัดทาต้นฉบับ กรณีมากกว่าหนึ่งบทบาท เช่น เป็นทั้งผู้เขียนร่วม และบรรณาธิการ
ฯลฯ ก็สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ในช่องอื่นๆ และกรุณาเสนอรายละเอียดที่ครบถ้วนเกีย่ วกับลิขสิทธิ์กรณีหนังสือแปล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบกำรพิมพ์เผยแพร่
ข้อที่ 6: (1) ให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเสนอต้นฉบับให้จัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ว่าเพื่อการใดบ้าง
(2) ให้อธิบายข้อเด่นของต้นฉบับว่ามีข้อเด่นกว่าอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงที่มีพิมพ์
จาหน่ายแล้วในท้องตลาด
ส่วนที่ 4 ข้อมูลประวัติกำรตีพิมพ์
ข้อที่ 7: ให้ระบุว่าต้นฉบับนี้ได้ทดลองใช้สอนตั้งแต่เมื่อใด มีการปรับปรุงเนื้อหามาแล้วกี่ครั้ง ฉบับที่เสนอนี้เป็นฉบับที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขเมื่อใด
ข้อที่ 8-9: ให้กรอกรหัสวิชาที่จะใช้หนังสือเรื่องนี้สาหรับสอน เช่น ร.320 ชื่อวิชา “การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ”
คณะรัฐศาสตร์ มธ. ภาคเรียนที่ 1/2543 จานวนนักศึกษา 120 คน เป็นต้น สาหรับจานวนนักศึกษานั้นให้ระบุตาม
จานวนที่ลงทะเบียนเรียนจริง และตรวจสอบได้จากเอกสารการจดทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 10: โปรดกรอกรายละเอียดว่าต้นฉบับที่ส่งมานีเ้ คยพิมพ์เผยแพร่หรือไม่ ในลักษณะใดบ้าง เช่น เคยพิมพ์เป็นหนังสือ
หรือชีท หรือรูปแบบอื่นๆ มาแล้วกี่ครั้ง ครั้งสุดท้ายพิมพ์เมื่อใด จานวนกี่เล่ม โดยสานักพิมพ์ใด หรือพิมพ์เอง และ
มียอดคงเหลือ ณ ปัจจุบันจานวนเท่าไร่
ข้อที่ 11: ให้กรอกผลงานที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือมาแล้ว (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 5 สิ่งที่ส่งมำด้วย
ข้อที่ 12: กรุณากรอกรายละเอียดของต้นฉบับว่ามีจานวนทั้งหมดกี่หน้า และต้องส่งให้สานักพิมพ์จานวน 2 ชุด กรณีมีซีดีให้
ระบุด้วยว่าพิมพ์ในระบบ และโปรแกรมใด เช่น พิมพ์ในระบบ PC โปรแกรม WORD2010 หรือพิมพ์ระบบ
MCINTOSH เป็นต้น นอกจากนีใ้ นช่อง “อื่นๆ” อาจหมายถึง ภาพหรือสไลด์ประกอบหนังสือ โดยให้ระบุจานวน
ว่ามีกี่ภาพ กี่หน้า
ข้อที่ 13: หากเจ้าของผลงานเป็นผู้เสนอต้นฉบับให้ลงชื่อในช่องลงนามทางด้านขวามือ กรณีที่หน่วยงานเป็นผู้เสนอต้นฉบับให้ลง
นามในช่องลงนามทางด้านซ้ายมือ โดยให้ระบุชื่อและตาแหน่งไว้ด้วย เช่น นาย ก. ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน A
เป็นต้น

ภำคผนวก 3

สถำนที่ส่งต้นฉบับ

ผู้เสนอต้นฉบับสำมำรถส่งต้นฉบับได้ที่สำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
สำนักงำนท่ำพระจันทร์
โทรศัพท์ 0-2223-9232, 0-2613-3801-2 โทรสาร 0-2226-2083
ห้อง 317 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
สำนักงำนศูนย์รังสิต
หลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-2859-60, 0-2564-4440 ต่อ 1204-5 โทรสาร 0-2564-2860

