
 
 
 

 

ดว้ยขา้พเจา้.……......................................…………......................…รหสัอาจารย…์…................. อาจารยป์ระจาํ   อาจารยพ์เิศษ 
ภาควชิา..................................................คณะ/หน่วยงาน.................................โทร. ……....................... ประจาํอยูว่ทิยาเขต..................................  
มคีวามประสงคจ์ะผลติสิง่พมิพช์ือ่ (ไทย).........................................................................(องักฤษ)........................................................................... 
สาํหรบัใชป้ระกอบการสอนวชิา..................................................................................รหสัวชิา.......................ของคณะ............................................
และขา้พเจา้   ตอ้งการใหนํ้าสิง่พมิพน้ี์ไปจาํหน่ายในรปูแบบหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book)  ตอ้งการทาํเฉพาะทีเ่ป็นรปูเล่ม  (ยอดพมิพอ์ย่าง
น้อย 50 เล่มขึน้ไป)  มคีวามประสงคใ์หจ้ดัพมิพท์ัง้ (e-Book) และรูปเล่ม  โดยเป็นการ  พมิพค์รัง้แรก*  พมิพค์รัง้ที…่....... ตอ้งการส่ง
ตน้ฉบบัแบบ    เดมิ    แกไ้ขเน้ือหาไมเ่กนิ 50%     แกไ้ขเน้ือหา 50% ขึน้ไป**      พมิพใ์หมท่ัง้หมด      สง่ตน้ฉบบัเป็น file   

ตน้ฉบบัสมบรูณ์พรอ้มพมิพ ์  จาํนวนประมาณ..............................หน้า    โดยสามารถสง่ตน้ฉบบั      ทัง้หมดไดใ้นวนัที.่.......…/........…/.…......   
  ทลีะส่วนจนครบภายในวนัที.่.........../........…/...........  ขา้พเจา้มคีวามประสงค์จะขอใชเ้อกสารน้ี ในภาคเรยีนที.่..../........ โดยมอีาจารย์ผูแ้ต่ง
สิง่พมิพท์ัง้หมดจาํนวน..................ทา่น อาจารยผ์ูส้อนรว่มจาํนวน….….........ทา่น (ดรูายละเอยีดดา้นหลงั)***  จาํนวนนกัศกึษาทีจ่ะใชส้ิง่พมิพม์ดีงัน้ี 

 

 ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา  ภาษาไทย วิทยาลยันานาชาติ 
          
   กล้วยน้ําไท          
   รังสิต          

รวม  (คน )           
รวมทั ้ง ส้ิน     
ส่ิงพิมพน้ี์  ข้าพเจ้ามีความประสงค ์  ใช้ขอตาํแหน่งวิชาการ      เคยใช้ขอตาํแหน่งวิชาการแล้ว 

 ไม่ใช้ขอตาํแหน่งวิชาการและได้ผา่นการอ่านและตรวจสอบแล้ว  โดย.........................................................................................................   
ขา้พเจา้ไดส้อบถามแลว้มสีิง่พมิพเ์หลอือยูท่ีร่า้นสหกรณ์ฯ   กลว้ยน้ําไท จาํนวน.........................เลม่/ชุด  รงัสติ จาํนวน ......................เล่ม/ชุด  
รวมทัง้สิน้ ......................  เลม่/ชุด (ตรวจสอบยอด ณ วนัที.่........../............../.............)  
ดงันัน้ ขอใหส้ง่สิง่พมิพน้ี์จาํหน่ายท่ี  วิทยาเขตกล้วยน้ําไท จาํนวน.......................เลม่/ชุด  วิทยาเขตรงัสิต จาํนวน.......................เลม่/ชุด 

 

ข้อมลูสาํหรบัการออกแบบปกตาํรา  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน  (ชทีจาํหน่ายไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในสว่นน้ี) 
รปูแบบปกและสี* ท่ีต้องการ    แบบเดมิสเีดมิ            แบบเดมิสใีหม ่คอื 1. ............................................  2. ........................................ 
  แบบใหม ่(เฉพาะสิง่พมิพท์ีพ่มิพค์ร ัง้แรกเทา่นัน้) สทีีต่อ้งการคอื 1. .............................. 2. ............................... 
แนวคดิ (Concept) ของสิง่พมิพน้ี์ ไดแ้ก่ ........................................................…………………………………………………………………………… 
สทีีไ่มต่อ้งการ คอื ........................................................................................... ความหนาของสนัหนงัสอืทีพ่มิพค์รัง้ลา่สดุ……………..……… ซ.ม.  
ในกรณีทีเ่คยพมิพม์าแลว้ ขอ้มลูของผูแ้ต่งทีเ่ปลีย่นแปลงจากเดมิ   คอื    ตาํแหน่งวชิาการ    เปลีย่นชือ่-สกุล   อื่นๆ...............................  
*เพ่ือความสะดวกในการออกแบบ โปรดระบสีุตามหมายเลขท่ีปรากฏใน  http://bupress.bu.ac.th/pantone.htm หรือแนบตวัอย่างสีท่ีต้องการมาด้วย  

 

“ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระราชบญัญติัลิขสิทธิ ์พ.ศ. 2537 แล้ว ขอรบัรองว่าสิง่พิมพด์งักล่าวมิได้ละเมิดลิขสิทธิข์องผูใ้ด” 
หมายเหต ุ *มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้ตาํราท่ีพิมพค์รัง้แรก ต้องผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒิุภายนอก 2 ท่าน โดยจะต้องกรอก

แบบฟอรม์ วก 132 แนบมาพรอ้มกบัแบบฟอรม์น้ี 
** ในกรณีท่ีมีการแก้ไขต้นฉบบัตัง้แต่ 50% ขึน้ไปต้องผา่นกระบวนการพิจารณาคณุภาพตาํรา โดย Reader ภายในใหม่ 

   

              ลงชือ่………………………………..…….อาจารยเ์จา้ของสิง่พมิพ ์
                .…….……./….………../…..……… 

เรียน  ผอ.บว. ส่วนของแผนกบริการส่ิงพิมพ์ สาํนักอาํนวยการ  
เหน็ควรใหพ้มิพส์าํหรบันกัศกึษา จาํนวน........... เลม่/ชุด   

เหน็ควรใหพ้มิพส์าํหรบัอาจารย ์ จาํนวน.............เลม่/ชุด เสนอ อาจารย.์....................................................... เสนอ อาจารยวิ์รชา/ ผช.ผสอ. 
                             รวมจาํนวน.........................เล่ม/ชุด   เพือ่ดาํเนินการพสิจูน์อกัษรและประสานงานสิง่พมิพ ์      เพือ่ดาํเนินการออกแบบปก 
 โดยคุณ......................................เป็นผูพ้มิพต์น้ฉบบั โดยขอดปูรู๊ฟแรก ภายในวนัที ่
  วนัที.่........../.........../.............. 
  ..................................       .....................................                   ลงชือ่ ..................................หน.บพ.  
          คณ./ผอ.                    หวัหน้าภาควชิา                           ........../.........../..........                ลงชือ่..........................หน.บพ. 
  ........./........../...........         .........../............/.......... รหสัพิมพ ์..…...….....แฟ้มต้นฉบบัหมายเลข.......         ......../........./........             
 ISBN 974 - …………………..……………….…….  
 ได้รบัต้นฉบบัวนัท่ี................/................/............... ลงชือ่..............................ผอ.อก. 
 ผูบ้นัทึกการติดตาม (Traffic)……………………… ......../........./........ 

บพ. 001 
 

แบบฟอรม์ขอผลิตส่ิงพิมพเ์พ่ือจาํหน่าย 
 ตาํรา    เอกสารประกอบการสอน    เอกสารคาํสอน    เอกสารเยบ็ชดุ (ชีท) 

ภาค 1/.............  ภาค 2/.............  ฤดรู้อน /........... 

วิทยาเขต 
หลกัสตูร 

ภาค 1/.............  ภาค 2/.............  ฤดรู้อน /........... ภาค 1/.............  ภาค 2/.............  ฤดรู้อน /........... 



 

1.  ส่วนของสาํนักบริการวิชาการ 5.  เรียน  ผอ.กค. 
      ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งตามนโยบาย           เพือ่โปรดเรยีกเกบ็เงนิจากรา้นสหกรณ์ฯ ในการจาํหน่ายสิง่พมิพ ์
           เหน็ควรใหพ้มิพ ์    จาํนวน........................................ เลม่/ชุด ประเภท  ตาํรา  เอกสารประกอบการสอน 
      ไมเ่ป็นไปตามนโยบาย   เอกสารคาํสอน  เอกสารเยบ็ชุด (ชที) 
           เรยีน รอง วก. เพือ่โปรดพจิารณา ชือ่สิง่พมิพ.์............................................................................................ 
 .............................................................................................................. 
 ซึง่เป็นเอกสารประกอบการสอนวชิา....................................................... 
                                             ............................................... .............................................................................................................. 
                                                           ผอ.บว. ผูแ้ต่ง คอื .............................................................................................. 
                                             ............../................/................     ชุดที ่ 1  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 
    ชุดที ่ 2  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 

      ชุดที ่ 3  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 

2. ส่วนของฝ่ายการคลงั  (สาํหรบัตรวจสอบจาํนวนสิง่พมิพท์ีเ่หลอื)     ชุดที ่ 4  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 

     จาํนวนสิง่พมิพค์งเหลอือยูท่ีร่า้นสหกรณ์ฯ ดงัน้ี          ชุดที ่ 5  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 
  วทิยาเขตกลว้ยน้ําไท  จาํนวน.........................เลม่/ชุด   ชุดที ่ 6  จาํนวน................... ชุด   ราคาชุดละ ....................บาท 

                   วทิยาเขตรงัสติ         จาํนวน.........................เลม่/ชุด จาํนวนทัง้ส้ิน.....................................เล่ม/ชุด 
                                          รวมจาํนวน................................ เล่ม/ชุด  
    ความเหน็อื่นๆ...........................................................................    
        .................................................................................................  
                                               
  
  
  
  

  
3.  เรียน  รอง บร. / ผช.บร. (ช)  

     เหน็ควรใหพ้มิพ ์    จาํนวน......................................... เลม่/ชุด  
   โดย   พมิพท์ีแ่ผนกบรกิารสิง่พมิพ ์สาํนกัอาํนวยการ   

                 สง่โรงพมิพภ์ายนอก  
     ความเหน็อื่น............................................................................  
          ...............................................................................................  
  

                                             
                                               
                                                           

          
4.  เสนอ ผอ.อก.  

     อนุมตั ิ  
     ความเหน็อื่น............................................................................  
          ...............................................................................................  
  
  
  
  
 

............................................... 
ผอ.กค. 

............../................/................ 

           
          
           1.  สิง่พมิพต์อ้งมจีาํนวนหน้าเกนิกวา่ 60 หน้าขึน้ไป 
           2.  สว่นประกอบของสิง่พมิพไ์ดแ้ก่ คาํนํา สารบญั  เน้ือหาวชิา 

   สรุปสาระสาํคญัแต่ละบทฯ (ดรูายละเอยีด http://bupress.bu.ac.th) 
           3.  อาจารยผ์ูแ้ต่งจะไดร้บัคา่ลขิสทิธิใ์นการพมิพ ์ 
           4.  มหาวทิยาลยัอนุมตัจิาํนวนพมิพ ์80% ของจาํนวนนกัศกึษา 
           5.  โปรดสง่ตน้ฉบบัลว่งหน้า 1 ภาคการศึกษา 
              6.  สาํนกัพมิพฯ์ จะพมิพใ์หใ้นกรณีทีม่ยีอดอนุมตัพิมิพจ์าํนวน 50 เลม่ขึน้ไป 
           7.   อาจารยผ์ูแ้ต่งสามารถพสิจูน์อกัษรไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้             

............................................... 
ผอ.อก. 

............../................/................ 

............................................... 
ผอ.อก. 

............../................/................ 

...............................................
รอง บร./ ผช.บร. (ช) 

............../................/................ 

พิมพค์รัง้แรก พิมพค์รัง้ท่ี 2 ขึน้ไป (เล่ม) 
(เล่ม) มีการปรบัปรงุ ไม่มีการปรบัปรงุ 

ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง 
1-2 คน 3 คนขึน้ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ไป 

5 2 2 1 1 1 
หมายเหต ุ ผูส้อนรว่มจะไดร้บัสิง่พมิพท์า่นละ 1 เลม่/ครัง้ 

       
                       นโยบายการพิมพเ์อกสารเยบ็ชุด (ชีท) 
 

1.  สิง่พมิพต์อ้งมจีาํนวนเกนิ 12 หน้าขึน้ไป 
2.  อาจารยผ์ูแ้ต่งจะไมไ่ดร้บัคา่ลขิสทิธิใ์นการพมิพ ์
3.  มหาวทิยาลยัอนุมตัจิาํนวนพมิพ ์80% ของจาํนวนนกัศกึษา 
4.  อาจารยผ์ูแ้ต่งสามารถพสิจูน์อกัษรไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้             
                           จาํนวนส่ิงพิมพส์าํหรบัผูแ้ต่ง    
   

 นโยบายการพิมพต์าํรา  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคาํสอน 

จาํนวนส่ิงพิมพส์าํหรบัผูแ้ต่ง 

พิมพค์รัง้แรก พิมพค์รัง้ท่ี 2 ขึน้ไป (ชดุ) 
(ชดุ) มีการปรบัปรงุ ไม่มีการปรบัปรงุ 

ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง 
1-2 คน 3 คนขึน้ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ไป 

2 2 2 1 0 0 
หมายเหต ุ ผูส้อนรว่มจะไดร้บัสิง่พมิพท์า่นละ 1 ชุด/ครัง้ 17 ก.ค. 56 


