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การบรรยายเรื่อง

แนวปฏิบัติในการจัดพิมพ์หนังสือ/ต าราผ่าน
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



แนะน าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่อยู่ภำยใต้ สังกัด ศูนย์บริหำรงำนวิจัย 

ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยโดยมี
ระเบียบฯว่ำด้วยกำรจัดตั้งและบริหำรงำน ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ .ศ. 2555  
ลงวันที่ 17 มีนำคม 2555

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อด ำเนินกำรคัดเลือกและจัดพิมพ์หนังสือทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพเพื่อพัฒนำวิชำกำร
ในระดับสูง

2. เพื่อพัฒนำหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร กำรผลิตและเผยแพร่หนังสือทำงวิชำกำรที่
ครอบคลุมงำนวิจัย หนังสือ ต ำรำ วำรสำรวิชำกำร ที่มีคุณภำพของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3. เพื่อพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ที่มี ประสิทธิภำพ 
สำมำรถรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิจัยและวิชำกำร



ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในการจัดพิมพ์

1. หนังสือทั่วไป

2. ต าราทางวิชาการ

3. หนังสือรวมบทความ (Book Chapter)

Note: ส านักพิมพ์ มช.  ไม่รับจัดพิมพ์เอกสารค าสอนรายวิชา



ต้องการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช. 
ท าอย่างไร ?

1. ผู้เขียนส่งต้นฉบับแบบสมบูรณ์ จ ำนวน 2 ฉบับ พร้อมแนบแบบเสนอหนังสือ
เพื่อขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ผ่ำนงำนวิจัยของคณะมำยัง ศูนย์บริหำรงำนวิจัย
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย 

2. กองบรรณำธิกำรรับต้นฉบับสมบูรณ์และติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนต้นฉบับ
(1 อำทิตย)์

3. ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 2 คนพิจำรณำผลงำน (2 เดือน) มี 2 กรณีกล่ำวคือ



3.1 กรณีผลงำนผ่านกำรประเมินระดับปำนกลำง-ดีมำก กอง
บรรณำธิกำรจัดส่งผลกำรประเมิน (comments) ไปยังผู้เขียน
โดยตรงเพื่อให้ผู้ เขียนแก้ไขและส่งกลับคืนมำยังส ำนักพิมพ์
ภำยในระยะเวลำ 1 เดือน
3.2 กรณีผลงำนไม่ผ่านกำรประเมิน/ หรือมีผลกำรประเมินในระดับ
ต้องปรับปรุงคณะท ำงำนแจ้งผลกำรพิจำรณำไม่ผ่ำน  และจะท ำ
หนังสือตอบปฎเิสธกำรตีพิมพ์ส่งไปถึงผู้เขียนโดยตรง 
* ผู้เขียนสามารถแก้ไขหนังสือ/ต ารา และมีสิทธิ์ส่งหนังสือฉบับเดิม (ฉบับ Rejected)    

มายังส านักพิมพ์ฯได้อีก 1 ครั้ง โดยส านักพิมพ์ฯจะส่งหนังสือ/ต าราแก้ไขไปยังผู้
ประเมินท่านเดิมเพื่อดูคุณภาพต่อไป

ต้องการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช. 
ท าอย่างไร ?



อยากจะจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช. 
ท าอย่างไร ?

4. กองบรรณำธิกำรประสำนงำนกับผู้เขียนเพื่อเลือกบรรณำธิกำรของหนังสือ 
(บรรณำธิกำรจะเป็นผู้ตรวจสอบควำมเหมำะสมและควำมถูกต้องของเนื้อหำที่ผู้เขียนได้
แก้ไขจำก Readers) (2 เดือน)

5. กองบรรณำธิกำรประสำนงำนกับผู้เขียนในกำรจัดท ำรูปเล่ม กำรแก้ไขแบบ 
Paper Proof ของเนื้อหำ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำงๆในกำรจัดท ำหนังสือ
(1 เดือน)

6. กองบรรณำธิกำรประสำนงำนกับโรงพิมพ์ในกำรจัดพิมพ์หนังสือ 

พร้อมท ำสัญญำกำรจัดพิมพ์ผลงำน (1 เดือน)



แบบฟอร์มทีใช้ในการจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
กับส านักพิมพ์ มช.

1. แบบเสนอหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ 

- ผู้เขียนส่งมาพร้อมกับการส่งต้นฉบับ 

2. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ 
–ส านักพิมพ์ฯจะส่งให้ผู้ เขียนภายหลังจากที่จัดท า
ต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนวางจ าหน่ายหนังสือ

Note: สามารถดาวน์โหลดที่ได้ http://cmupress.cmu.ac.th



ระยะเวลาในการจัดพิมพ์ 
ประมาณ 6 เดือน / ต้นฉบับ 1 เล่ม

ขั้นตอนในการจัดท าหนังสือ

1. หำ Readers ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯจ ำนวน 2 คนโดยจะคัดเลือก Readers 

จำกรำยนำมจำกผู้เชี่ยวชำญของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  

ระยะเวลำ 1 สัปดำห์

2. ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเนื้อหำ ระยะเวลำ 2 เดือน

3. ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหำ ระยะเวลำ 1 เดือน

4. ติดต่อบรรณำธิกำรและตรวจสอบควำมถูกต้อง ระยะเวลำ 1.5 เดือน

5 . ส ำ นั ก พิ ม พ์ ฯ ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร ใ ช้ ภ ำ ษ ำ  ตั ว ส ะ ก ด ร่ ว ม กั บ ผู้ เ ขี ย น 
ระยะเวลำ 1 เดือน

6. จัดพิมพ์ ระยะเวลำ 15 วัน



ลิขสิทธิ์ ของสื่อสิ่งพิมพ์หากจัดพิมพ์กับส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงาน ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555

…ข้อ 7 เจ้ำของลิขสิทธิ์ต้องโอนลิขสิทธิ์ในหนังสือ ต ำรำหรือสื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่
มหำวิทยำลัยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยข้อตกลงท ำเป็นหนังสือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
เจ้ำของลิขสิทธิ์และลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ในกรณีที่พ้นก ำหนดเวลำกำรโอนแล้ว แต่หนังสือ ต ำรำหรือสื่อสิ่งพิมพ์ยัง
จ ำหน่ำยไม่หมด เจ้ำของลิขสิทธิ์ต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยจ ำหน่ำยหนังสือ ต ำรำ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ดังกล่ำวต่อไปได้

ในกรณีที่เจ้ำของลิขสิทธิ์ไม่ประสงค์จะโอนสิทธิ์ในหนังสือ ต ำรำหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ให้แก่ส ำนักพิมพ์ตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำของลิขสิทธิ์สำมำรถเสนอวิธีกำรจัดกำรลิขสิทธิ์อื่นๆให้
คณะกรรมกำรและบรรณำธิกำรพิจำรณำเป็นกรณีๆไป



จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างไร

ค่าตอบแทนของลิขสิทธิ์

1. อ้ำงถึงระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ว่ำด้วยกำรจัดตั้งและ
บริหำรงำน ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 รำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยหนังสือ ต ำรำหรือสิ่งพิมพ์ให้เจ้ำของลิขสิทธิ์ได้รับ
จ ำนวนร้อยละ 20 ของรำคำที่จ ำหน่ำยตำมยอดขำยจริง

2.ส ำนักพิมพ์ฯมอบหนังสือจ ำนวน 10 เล่มให้ผู้เขียน

จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช ได้รับ
ผลประโยชน์อย่างไร



ร้านสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่

ร้านเล่าเชียงใหม่ (ถนนนิมมานฯ)

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ส านักพิมพฯ์ได้จัดท าการตลาดแบบฝากขายหนังสือแบบ Hardcopy ไปยัง

ฝากขายร้านขายหนังสือ ประกอบด้วย

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท าการตลาดอย่างไร

จ าหน่ายเอง ณ ส านักพิมพ์ฯ

ออกบูธตามงานประชุมต่างๆ

ร้านริมขอบฟ้า กรุงเทพฯ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์



ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท าการตลาดอย่างไร
2. ส านักพิมพฯ์ได้จัดท าการตลาดแบบฝากขายหนังสือแบบ E-book ไปยัง
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จ ากัด ซึ่งเป็นการท าการตลาดแบบเน้นกลุ่มลูกค้า
จ านวนมาก ตามโรงเรียน หน่วยงานราชการ และห้องสมุดท่ัวประเทศ

สามารถสั่งซื้อหนังสอืแบบ E-book ได้ที่
• http://ddebook.com
• www.openserve.co.th



ตัวอย่างหนังสือที่จัดพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช.

ปัจจุบันส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ผลิตหนังสือแล้วกว่ำ

50 เรื่อง โดยจ ำแนกหนังสือของแต่ละสำขำวิชำดังนี้



ตัวอย่างหนังสือที่จัดพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช. ปี 2560
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ. ภญ.ภูขวัญ  อรุณมานะกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มช.

รศ.ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
คณะวิทยาศาสตร์ มช.

รศ. ดร ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มช.



ตัวอย่างหนังสือที่จัดพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช. ปี 2560
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร. ภัทวรา  ปฐมรังษิยังกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

ผศ.ดร.อภิโชค  เลขะกุล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

รศ.ดร. รัฐสิทธิ์  สุขะหุตคณะ
วิทยาศาสตร์ มช.



ตัวอย่างหนังสือที่จัดพิมพ์กับส านักพิมพ์ มช.ปี 2560
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ไพศาล จ่ัวทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

อ. ดร. สกล  บุญสิน
คณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สิระ  สมนาม
คณะศึกษาศาสตร์ มช.



หนังสือที่ได้รับรางวัลของส านักพิมพ์ มช.

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
โดย รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
สังกัด คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา พ.ศ. 
2557 ประเภทสารคดี 



หนังสือที่ได้รับรางวัลของส านักพิมพ์ มช.

พระพุทธรูปล้านนา
กับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ
นิกายวัชรยาน
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
สังกัด คณะวิจิตรศิลป์
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา พ.ศ. 
2559 ประเภทสารคดี 



หนังสือที่ได้รับรางวัลของส านักพิมพ์ มช.

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
โดย รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณีและคณะ
สังกัด คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา พ.ศ. 
2560 ประเภทสารคดี 



การพิมพ์หนังสือของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
จัดพิมพ์จ านวน 5 เล่มดังนี้

1)เทคนิคโรคพืช
โดย รศ.ดร.เกวลิน คุณศักดากุล

2) พิมพ์ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2556
3) พิมพ์จ านวน  : 500 เล่ม
4) ยอดจ าหน่าย : 273 เล่ม
5) ราคา : 450 บาท
6) ยอดการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ : 

จ่ายค่าลิขสิทธิ์จ านวน 7 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 16,947 บาท



การพิมพ์หนังสือของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

1) ชีวสารสนเทศทางสตัวศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย

2) พิมพ์ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2556
3) พิมพ์จ านวน  : 500 เล่ม
4) ราคา : 420 บาท
5) ยอดจ าหน่าย : 202 เล่ม
6) ยอดการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ : 

จ่ายค่าลิขสิทธิ์จ านวน 7 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 11,911.20 บาท



การพิมพ์หนังสือของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
1) สรีรวิทยาพืชไร่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์  เทโบลต์  พรมอุทัย
2) พิมพ์ครั้งที่ 1 : เดือนตุลาคม 2556 (500 เล่ม)

พิมพ์ครั้งที่ 2 : เดือนมกราคม 2559 (1,000 เล่ม)
3) ยอดจ าหน่าย

3.1 พิมพ์ครั้งที่ 1:  473 เล่ม
3.2 พิมพ์ครั้งที่ 2:  107 เล่ม

4) ราคา: 480 บาท
5) ยอดการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ :

5.1 พิมพ์ครั้งที่ 1 : จ่ายค่าลิขสิทธ์ิจ านวน 7 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 32,229  บาท

5.2 พิมพ์ครั้งที่ 2 : จ่ายค่าลิขสิทธิ์จ านวน 3 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 7,051.20 บาท



การพิมพ์หนังสือของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

1) สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี

2) พิมพ์ครั้งที่ 1 : เดือนพฤษภาคม 2558
3) พิมพ์จ านวน  : 500 เล่ม
4) ราคา 580 บาท
5) ยอดจ าหน่าย : 307 เล่ม
6) ยอดการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ :

จ่ายค่าลิขสิทธิ์จ านวน 6 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 24,904.80 บาท



การพิมพ์หนังสือของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

1) อาหารและการให้อาหารสัตว์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก

2) พิมพ์ครั้งที่ 1 : เดือนธันวาคม 2560 (1,000 เล่ม)

3) ยอดหนังสือคงเหลือ : 990 เล่ม
4) ราคา : 400 บาท



นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์
โทร 43603

ปรึกษาเรื่องการส่งต้นฉบับจัดพิมพ์
กับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศูนย์บริหารงานวิจัย ส านักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวเทียมจันทร์ ปานพาน
โทร 43605

ปรึกษาเรื่องการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์

นางพัทธนันท์ ลือศักดิ์สิริวัฒนา
โทร 43604

ปรึกษาเรื่องงานด้านบรรณาธิการ
การตรวจแก้ค าถูกผิด

ลิขสิทธิ์รูปภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ 



L/O/G/O

Thank You!


