
Update 2566                              หนา 1 / 7                                                      

สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

แบบเสนอตนฉบับ 
    
    สวนที่  1     ขอมูลเกี่ยวกับตนฉบับ 
 

1. ชื่อเร่ืองที่ขอเสนอจัดพิมพ 

 ภาษาไทย  ............................................................................................................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ (ถามี)  ................................................................................................................................................ 

2.   ประเภทของตนฉบับ      ตำรา     หนังสือ     งานแปล                    . 

      อ่ืน ๆ .......................................................................................................................... 

3. ซึ่งขาพเจาเปนผู         เขียน    เขียนรวม     รวบรวม         

          บรรณาธิการ     แปล     แปลและเรียบเรียง       อ่ืน ๆ ............................... 

  กรณีที่เปนงานแปล    โปรดกรอกขอความตอไปนี ้

 แปลจากหนังสือ  ......................................................................................................................................................  

 ผูแตง  ..................................................................................................................................................................... 

 พิมพที่  ...................................................................................... พิมพคร้ังที่ ...................... ปที่พิมพ ..................... 

 ดำเนินการดานลิขสิทธิ์แลวคือ        ขออนุญาตแปล        ขออนุญาตตีพิมพ 

      รายละเอียดเก่ียวกับเจาของลิขสิทธิ์.......................................................................................................................... 

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

 
  สวนที่  2     ขอมูลของผูเสนอตนฉบับ 
 

4. ขาพเจา          นาย        นาง      นางสาว  ............................................................................................. 

5. ปจจุบนัเปน     

    พนักงานสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี    

 ตำแหนงทางวิชาการ  ................................................................................................................................................. 

สังกัดสาขาวิชา …………......................................................  สำนักวิชา ……................................................................    

   พนักงานสายปฏิบตัิการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 ตำแหนง  ..................................................................................................................................................................... 

 สังกัดหนวยงาน ........................................................................................................................................................... 
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6. สถานที่ตดิตอ 

 ที่ทำงาน  .................................................................................................................................................................... 

    โทรศัพท .......................................................................  โทรสาร ......................................................................  

 โทรศัพทมือถือ .............................................................. E-mail  ...................................................................... 

 
7.   กรณีมีผูรวมสรางสรรคผลงาน  โปรดระบุสัดสวนการจัดสรรผลประโยชน 
    

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ / หนวยงาน 
การจัดสรร

ผลประโยชน 
 

1 
 

(ชื่อลำดับที่ 1 หมายถึง ผูเขียนหลัก ผูแปลหลัก ผูวิจัยหลัก หรือบรรณาธิการชุด) 
ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................ 
หนวยงาน/ท่ีอยู........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทำงาน......................................โทรศัพทบาน............................................. 
โทรศัพทมือถือ..........................................E-mail address........................................ 

 

 
รอยละ...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2 
 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................ 
หนวยงาน/ท่ีอยู........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทำงาน......................................โทรศัพทบาน............................................. 
โทรศัพทมือถือ..........................................E-mail address........................................ 

 

รอยละ...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3 
 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................ 
หนวยงาน/ท่ีอยู........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทำงาน......................................โทรศัพทบาน............................................. 
โทรศัพทมือถือ..........................................E-mail address........................................ 

 

รอยละ...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4 

 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................ 
หนวยงาน/ท่ีอยู........................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทำงาน......................................โทรศัพทบาน............................................. 
โทรศัพทมือถือ..........................................E-mail address........................................ 

 

รอยละ...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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  สวนที่  3     ขอมูลประกอบการพิมพและเผยแพร 
 

8.   ใชประกอบการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 ระดับปริญญา         ตรี        โท       เอก   
 รหัสวิชา..............................ชื่อวิชา.........................................................สำนักวิชา.................................................... 
      ใชสอนโดยตรง             ใชสอนเพียงบางสวน  
      ภาค 1/.............  จำนวนนักศึกษา...........................คน 
       ภาค 2/.............  จำนวนนักศึกษา...........................คน 
      ภาค 3/.............  จำนวนนักศึกษา...........................คน 
 
9.   ใชประกอบการสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  
 9.1  ชื่อสถาบนั.........................................................................คณะ.......................................................................... 
  รหัสวิชา.............................................ชื่อวิชา...................................................................................................... 
  จำนวนนักศึกษา................................คน/ปการศึกษา 
 9.2  ชื่อสถาบนั.........................................................................คณะ.......................................................................... 
  รหัสวิชา.............................................ชื่อวิชา...................................................................................................... 
  จำนวนนักศึกษา.................................คน/ปการศึกษา 
 
10.  จุดเดนหรือคุณสมบัติพิเศษของตนฉบับที่เสนอจัดพิมพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
11. ตนฉบับเร่ืองนี้     ไมเคยตีพิมพเปนรูปเลมมากอน  
       เคยตีพิมพมาแลว...............คร้ัง   
         คร้ังสุดทายพิมพเมื่อ...........................................................จำนวน...............................เลม   
     โดย.......................................................................ปจจุบันมียอดคงเหลือ......................เลม   
       เคยพิมพเผยแพรในลักษณะอ่ืน ๆ ไดแก...............................................................................    
                                 โดย.......................................................................เมื่อ..........................................................   

     ใชประกอบการขอตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ สถาบัน 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................    
   ในระดับ.......................................................................เมื่อ...................................................   
   ผลการพิจารณา....................................................................................................................  
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12. รายนามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตนฉบับ ที่อยูในและตางสถาบนักับผูเขียน  (โปรดระบชุื่อ-สกุล และ สถาบัน) 
12.1  ชื่อ-สกุล............................................................................สถาบนั…………………………………………………………….. 
12.2  ชื่อ-สกุล............................................................................สถาบนั……………..………………………………………………
12.3  ชื่อ-สกุล............................................................................สถาบนั…………………………………………………………….. 

13. ผลงานทางวชิาการของขาพเจาที่เคยตีพิมพเปนหนังสือเผยแพรแลว  (โปรดระบุช่ือหนังสือ / ปท่ีพิมพ / จำนวนพิมพ) 
13.1……………………………………………………………………………….……ปที่พิมพ………………..จำนวนพิมพ………………เลม 

 13.2……………………………………………………………………………….……ปที่พิมพ………………..จำนวนพิมพ………………เลม 
 13.3……………………………………………………………………………….……ปที่พิมพ………………..จำนวนพิมพ………………เลม 
 13.4……………………………………………………………………………….……ปที่พิมพ………………..จำนวนพิมพ………………เลม 

 
   สวนที่  4     สิ่งทีส่งมาดวย 
 

14. ขาพเจาไดจัดสงตนฉบบัเอกสารและอ่ืน ๆ มาพรอมนี้แลว คือ 
 14.1   ตนฉบับ จำนวน........................หนา      จำนวน  2  ชุด 
 14.2   สื่อบันทึกขอมูลตนฉบับ รูปแบบไฟล PDF    จำนวน ...................... ชุด 
 14.3   หลักฐานแสดงการอนุญาตใชงานอันมลีิขสิทธิ์  จำนวน ...................... ฉบับ 
 14.4   อ่ืน ๆ ไดแก .........................................................................................................................           

         สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะนำตนฉบับท่ีไดรับอนุมัติใหจัดพิมพ ไปดำเนินการ 

         โดยไมนำสงตนฉบับหรือไฟลขอมลูตนฉบับคืนใหแกทาน จึงขอความกรุณาสำเนาตนฉบับไวดวยอีกทางหนึ่ง  
 
   สวนที่  5     การลงนาม 
 
15.  คำลงทายและการลงนาม 

15.1 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามิไดกระทำการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เก่ียวของ หากปรากฏภายหลังวาขาพเจาไมไดเปนผูสรางสรรคผลงาน

อันมีลิขสิทธิ์และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือแกมหาวิทยาลัย ขาพเจาจะเปน

ผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนแตเพียงผูเดียวทุกประการ 

15.2 ในระหวางที่ขาพเจาเสนอผลงานสรางสรรคนี้เพื่อใหสำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิจารณา  

ขาพเจาจะไมเสนอผลงานสรางสรรคเดียวกันนี้เพื่อรับการจัดพิมพจากสำนักพิมพอ่ืน 

15.3 ขาพเจารับทราบรายละเอียดในภาคผนวก 1 – ภาคผนวก 3 เปนอยางดีแลว และยินดีจะปฏิบัติตาม 

รายละเอียดดังกลาวทุกประการ 

15.4 กรณีที่ขาพเจาขอถอนเร่ืองในระหวางที่สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการพิจารณาตนฉบับ 

คาใชจายใด ๆ ที่เกิดข้ึน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใหแกสำนักพิมพ 
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 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ 

 

             ลงชื่อ ...................................................................ผูเสนอตนฉบบั 

                   (................................................................) 

                      วันที่........../............................/...............   

 

 

สวนนี้ใชในกรณีมีผูรวมสรางสรรคผลงาน มากกวา 1 คน   

ใหผูเสนอตนฉบับรวมลงนามทุกคน 
สวนนี้ใชในกรณีท่ีหนวยงานเปนผูเสนอตนฉบับ 

 

1.  ลงชื่อ...................................................................... 

            (..................................................................) 

            วันที่............/............................/................   

 

2.  ลงชื่อ...................................................................... 

            (..................................................................) 

             วันที่.........../............................/................   

 

3.  ลงชื่อ...................................................................... 

            (..................................................................) 

             วันที่.........../............................/................   

 

4.  ลงชื่อ...................................................................... 

            (..................................................................) 

             วันที่.........../............................/................   

 

 

ขาพเจา........................................................................... 

ตำแหนง.........................................................................

หนวยงาน....................................................................... 

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

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

เก่ียวของกับตนฉบับในฐานะ......................................... 

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

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

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ................................................................. 

            (...............................................................) 

             วันที่........../.........................../...............   
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 ภาคผนวก  1    อตัราคาสมนาคุณ 

 
สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กำหนดอัตราคาลิขสิทธิ์และวิธีการจายดงัน้ี  

1.  สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะจายคาลิขสิทธิใ์หแกผูเขียน โดยดำเนินการภายใตระเบียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การดำเนินงานดานลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรผลประโยชนในงานท่ีมีลิขสิทธิ์การจัดพิมพ

ตำรา หนงัสือ และผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีพ.ศ. 2556 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

โดยมีกำหนดจายคาลิขสิทธิ์แกผูเขียนปละ 1 คร้ัง 

2.    หนังสือที่จัดพิมพโดยสำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใหลิขสิทธิ์เปนของสำนักพิมพฯ ในการ

พิมพแตละคร้ังจนกวาจะจำหนายหมดหรือจำหนายไดตามจำนวนที่สำนักพิมพฯ กำหนด 

 
 ภาคผนวก  2    คำแนะนำในการกรอกแบบฟอรม 

สวนท่ี  1   ขอมูลเกี่ยวกับตนฉบับ 
 

ขอที่  1 : โปรดระบชุื่อหนังสือที่ขอเสนอจดัพิมพ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถามี) 
ขอที่  2 :   โปรดระบปุระเภทของหนังสือ 
ขอที่  3 :   โปรดระบบุทบาทของทานในการจัดทำตนฉบับ กรณีมากกวาหนึ่งบทบาท เชน เปนทั้งผูเขียนรวมและ   
                 บรรณาธิการ ฯลฯ ก็สามารถชี้แจงเพิ่มเติมไดในชองอ่ืน ๆ และกรุณาเสนอรายละเอียดที่ครบถวน 
  เก่ียวกับลิขสิทธิ์กรณีหนังสือแปล 

สวนท่ี  2    ขอมูลของผูเสนอตนฉบับ  
 

ขอที่  4 : โปรดกรอกชื่อและนามสกุลจริงของเจาของผลงานตามบัตรประจำตัวประชาชน 
  *  ในกรณีที่หนวยงานเปนผูเสนอตนฉบับ โปรดกรอกขอมูลของเจาของผลงาน เชน อาจารย ก  
  เปนผูอำนวยการสถาบัน A  จะสงผลงานวิจัยของ อาจารย ข ใหสำนักพิมพพิจารณาจัดพิมพ ดังนี้  
  จะตองกรอกขอมูลเก่ียวกับ อาจารย ข  สวนอาจารย ก จะเปนเพียงผูลงนามเพื่อนำสงตนฉบบัใน 
  ฐานะผูอำนวยการของสถาบนั A  เทานั้น  โดยไดกำหนดใหลงนามไวในขอ 14 (สวนที่ 5) 

ขอที่  5 : โปรดกรอกสถานะวาเปนอาจารยประจำ หรืออาจารยพิเศษที่ใด หากมีอาชีพอ่ืน เชน นักวิจัย  
      โปรดกรอกในชองอ่ืน ๆ พรอมทั้งระบุสวนงานทีป่ระจำอยู (หากมี) ใหชัดเจนดวย 
ขอที่  6 : แจงสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวกที่สุดในปจจบุัน พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ โทรสาร และ E-mail 
               ทั้งที่บานพักอาศัยและที่ทำงาน กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอในขณะที่ตนฉบับอยูในระหวาง 
               การดำเนินการ โปรดแจงใหสำนักพิมพทราบโดยดวนดวย 
ขอที่  7  :    กรณีมีผูรวมสรางสรรคผลงานมากกวา 1 ทาน  โปรดระบุสดัสวนการมีสวนรวมโดยคิดเปนรอยละของ 
 ผลงาน 
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สวนท่ี  3    ขอมูลประกอบการกำหนดจำนวนพิมพเผยแพร 
 

ขอที่  8 : ใหกรอกรหัสวิชาที่จะใชหนังสือเร่ืองนี้สำหรับสอน  เชน  
 รหัสวิชา SCI03 1002 ชื่อวิชา  CALCULUS II     สำนกัวิชาวิทยาศาสตร  
 ภาคเรียนที่ 2/2565  จำนวนนักศึกษา 500 คน เปนตน   
                 สำหรับจำนวนนักศึกษานั้นใหระบุตามจำนวนทีล่งทะเบียนเรียนจริง สามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร 
 การลงทะเบียนของมหาวิทยาลยั 
ขอที่  9 : ใหกรอกรายละเอียดหากตนฉบบัที่สงมานี้ใชประกอบการสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
ขอที่ 10 : โปรดระบุจดุเดนและลักษณะพิเศษของหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณา 
ขอที่  11  : ใหกรอกรายละเอียดวาตนฉบบัที่สงมานี้เคยพิมพเผยแพรหรือไม ในลักษณะใดบาง เชน เคยพมิพ 
      เปนหนังสือ เอกสารประกอบการสอน หรืออ่ืน ๆ มาแลวก่ีคร้ัง คร้ังสุดทายพิมพเมื่อใด จำนวนก่ีเลม  
  โดยสำนักพิมพใด  หรือพิมพเอง และมียอดคงเหลือ ณ ปจจุบนัจำนวนเทาไร 
ขอที่  12  :   ใหกรอกรายนามผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาของหนังสือที่อยูในและตางสถาบันกับผูเขียน โดยระบุสถาบันดวย 
ขอที่  13  : ใหกรอกผลงานทีผู่เสนอตนฉบบัเคยตีพิมพเผยแพรเปนหนังสือมาแลว (ถาม)ี 
 

สวนท่ี  4     สิ่งท่ีสงมาดวย 
 

ขอที่  14   :    กรุณากรอกรายละเอียดของตนฉบับวามีจำนวนทั้งหมดก่ีหนา และตองสงใหสำนักพิมพ จำนวน 2 ชุด   
กรณีสงรูปแบบไฟลใหระบุดวยวาพิมพในระบบ และโปรแกรมใด เชน พิมพในระบบปฏิบัติการ 
Windows หรือพิมพระบบ McIntosh  เปนตน  นอกจากนี้ในชอง “อ่ืน ๆ” อาจหมายถึง  ภาพหรือ
สไลดประกอบ หนังสือ โดยใหระบุรายการวามีจำนวนก่ีภาพ  ก่ีหนา  ก่ีชิ้น หรือก่ีชุด  

ขอที่  15   : หากเจาของผลงานเปนผูเสนอตนฉบับ ใหลงชื่อในชองลงนามทายแบบฟอรม 
 กรณีผูรวมสรางสรรคผลงานมากกวา 1 คน ใหผูเสนอตนฉบับรวมลงนามทุกคน ในชองลงนามทางดานซายมือ 
  กรณีที่หนวยงานเปนผูเสนอตนฉบับ ใหลงชื่อในชองลงนามทางดานขวามือ โดยระบชุื่อ ตำแหนง และ 
  ความเก่ียวของกับตนฉบับไวดวย   

   
 ภาคผนวก  3    สถานท่ีสงตนฉบับ 

  

ผูเสนอตนฉบบัสามารถสงตนฉบับไดที่..... 

   สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

           ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  (อาคารรัฐสีมาคุณากร)  

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  เลขที่ 111  ถนนมหาวิทยาลยั   

   ตำบลสุรนารี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 

           โทรศัพท  0-4422-5763 และ 0-4422-5765  
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