แบบฟอร์มขอผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อจําหน่ าย

บพ. 001

 ตํารา  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน  เอกสารเย็บชุด (ชีท)

ด้วยข้าพเจ้า.……......................................…………......................…รหัสอาจารย์……................. อาจารย์ประจํา  อาจารย์พเิ ศษ
ภาควิชา..................................................คณะ/หน่วยงาน.................................โทร. ……....................... ประจําอยูว่ ทิ ยาเขต..................................
มีความประสงค์จะผลิตสิง่ พิมพ์ชอ่ื (ไทย).........................................................................(อังกฤษ)...........................................................................
สําหรับใช้ประกอบการสอนวิชา..................................................................................รหัสวิชา.......................ของคณะ............................................
และข้าพเจ้า ต้องการให้นําสิง่ พิมพ์น้ีไปจําหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ต้องการทําเฉพาะทีเ่ ป็ นรูปเล่ม (ยอดพิมพ์อย่าง
่ ....... ต้องการส่ง
น้อย 50 เล่มขึน้ ไป)  มีความประสงค์ให้จดั พิมพ์ทงั ้ (e-Book) และรูปเล่ม โดยเป็ นการ  พิมพ์ครัง้ แรก*  พิมพ์ครัง้ ที…
ต้นฉบับแบบ  เดิม  แก้ไขเนื้อหาไม่เกิน 50%  แก้ไขเนื้อหา 50% ขึน้ ไป**  พิมพ์ใหม่ทงั ้ หมด  ส่งต้นฉบับเป็ น file 
ต้นฉบับสมบูรณ์พร้อมพิมพ์ จํานวนประมาณ..............................หน้า โดยสามารถส่งต้นฉบับ  ทัง้ หมดได้ในวันที.่ .......…/........…/.…......
 ทีละส่วนจนครบภายในวันที.่ .........../........…/........... ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้เอกสารนี้ ในภาคเรียนที.่ ..../........ โดยมีอาจารย์ผแู้ ต่ง
สิง่ พิมพ์ทงั ้ หมดจํานวน..................ท่าน อาจารย์ผสู้ อนร่วมจํานวน….….........ท่าน (ดูรายละเอียดด้านหลัง)*** จํานวนนักศึกษาทีจ่ ะใช้สงิ่ พิมพ์มดี งั นี้
ปริ ญ ญาตรี
วิ ทยาเขต
บัณ ฑิ ตศึ ก ษา
ภาษาไทย
วิ ทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตร

ภาค 1/............. ภาค 2/............. ฤดูร้อน /........... ภาค 1/............. ภาค 2/............. ฤดูร้อน /........... ภาค 1/............. ภาค 2/............. ฤดูร้อน /...........

กล้ ว ยนํ้า ไท
รัง สิ ต
รวม (คน)
รวมทั ้ง สิ้ น
สิ่ งพิ มพ์นี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ใช้ขอตําแหน่ งวิ ชาการ  เคยใช้ขอตําแหน่ งวิ ชาการแล้ว
 ไม่ใช้ขอตําแหน่ งวิ ชาการและได้ผา่ นการอ่านและตรวจสอบแล้ว โดย.........................................................................................................
ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้วมีสงิ่ พิมพ์เหลืออยูท่ ร่ี า้ นสหกรณ์ฯ  กล้วยนํ้าไท จํานวน.........................เล่ม/ชุด  รังสิต จํานวน ......................เล่ม/ชุด
รวมทัง้ สิน้ ...................... เล่ม/ชุด (ตรวจสอบยอด ณ วันที.่ ........../............../.............)
ดังนัน้ ขอให้สง่ สิง่ พิมพ์น้ีจาํ หน่ ายที่  วิ ทยาเขตกล้วยนํ้าไท จํานวน.......................เล่ม/ชุด  วิ ทยาเขตรังสิ ต จํานวน.......................เล่ม/ชุด
ข้อมูลสําหรับการออกแบบปกตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน (ชีทจําหน่ายไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในส่วนนี้)
รูปแบบปกและสี* ที่ต้องการ  แบบเดิมสีเดิม
 แบบเดิมสีใหม่ คือ 1. ............................................ 2. ........................................
 แบบใหม่ (เฉพาะสิง่ พิมพ์ทพี ่ มิ พ์ครัง้ แรกเท่านัน้ ) สีทต่ี อ้ งการคือ 1. .............................. 2. ...............................
แนวคิด (Concept) ของสิง่ พิมพ์น้ี ได้แก่ ........................................................……………………………………………………………………………
สีทไ่ี ม่ตอ้ งการ คือ ........................................................................................... ความหนาของสันหนังสือทีพ่ มิ พ์ครัง้ ล่าสุด……………..……… ซ.ม.
ในกรณีทเ่ี คยพิมพ์มาแล้ว ข้อมูลของผูแ้ ต่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากเดิม คือ  ตําแหน่งวิชาการ  เปลีย่ นชือ่ -สกุล  อื่นๆ...............................
*เพื่อความสะดวกในการออกแบบ โปรดระบุสีตามหมายเลขที่ปรากฏใน http://bupress.bu.ac.th/pantone.htm หรือแนบตัวอย่างสีที่ต้องการมาด้วย

“ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ ์ พ.ศ. 2537 แล้ว ขอรับรองว่าสิ ง่ พิ มพ์ดงั กล่าวมิ ได้ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ ข์ องผูใ้ ด”

หมายเหตุ *มหาวิ ทยาลัยมีนโยบายให้ตาํ ราที่พิมพ์ครัง้ แรก ต้องผ่านการพิ จารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน โดยจะต้องกรอก
แบบฟอร์ม วก 132 แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้
** ในกรณี ที่มีการแก้ไขต้นฉบับตัง้ แต่ 50% ขึน้ ไปต้องผ่านกระบวนการพิ จารณาคุณภาพตํารา โดย Reader ภายในใหม่
ลงชือ่ ………………………………..…….อาจารย์เจ้าของสิง่ พิมพ์
.…….……./….………../…..………

เรียน ผอ.บว.

ส่ ว นของแผนกบริ ก ารสิ่ ง พิ ม พ์ สํา นั ก อํา นวยการ

เห็นควรให้พมิ พ์สาํ หรับนักศึกษา จํานวน........... เล่ม/ชุด
เห็นควรให้พมิ พ์สาํ หรับอาจารย์ จํานวน.............เล่ม/ชุด เสนอ อาจารย์........................................................ เสนอ อาจารย์วิรชา/ ผช.ผสอ.
เพือ่ ดําเนินการออกแบบปก
รวมจํานวน.........................เล่ม/ชุด เพือ่ ดําเนินการพิสจู น์อกั ษรและประสานงานสิง่ พิมพ์
โดยคุณ......................................เป็ นผูพ้ มิ พ์ตน้ ฉบับ โดยขอดูปรู๊ฟแรก ภายในวันที่
วันที.่ ........../.........../..............
..................................
.....................................
ลงชือ่ ..................................หน.บพ.
คณ./ผอ.
หัวหน้าภาควิชา
........../.........../..........
ลงชือ่ ..........................หน.บพ.
........./........../...........
.........../............/..........
รหัสพิ มพ์ ..…...….....แฟ้ มต้นฉบับหมายเลข.......
......../........./........
ISBN 974 - …………………..……………….…….
ได้รบั ต้นฉบับวันที่................/................/............... ลงชือ่ ..............................ผอ.อก.
ผูบ้ นั ทึกการติ ดตาม (Traffic)………………………
......../........./........

1. ส่วนของสํานักบริการวิ ชาการ

5. เรียน ผอ.กค.

เพือ่ โปรดเรียกเก็บเงินจากร้านสหกรณ์ฯ ในการจําหน่ายสิง่ พิมพ์
 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามนโยบาย
เห็นควรให้พมิ พ์ จํานวน........................................ เล่ม/ชุด ประเภท  ตํารา
 เอกสารประกอบการสอน
 ไม่เป็นไปตามนโยบาย
 เอกสารคําสอน
 เอกสารเย็บชุด (ชีท)
เรียน รอง วก. เพือ่ โปรดพิจารณา
ชือ่ สิง่ พิมพ์.............................................................................................
..............................................................................................................
ซึง่ เป็ นเอกสารประกอบการสอนวิชา.......................................................
...............................................
..............................................................................................................
ผอ.บว.
ผูแ้ ต่ง คือ ..............................................................................................
............../................/................
ชุดที่ 1 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
ชุดที่ 2 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
ชุดที่ 3 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
ชุดที่ 4 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
2. ส่วนของฝ่ายการคลัง (สําหรับตรวจสอบจํานวนสิง่ พิมพ์ทเ่ี หลือ)
 จํานวนสิง่ พิมพ์คงเหลืออยูท่ ร่ี า้ นสหกรณ์ฯ ดังนี้
 วิทยาเขตกล้วยนํ้าไท จํานวน.........................เล่ม/ชุด
 วิทยาเขตรังสิต
จํานวน.........................เล่ม/ชุด
รวมจํานวน................................ เล่ม/ชุด
ความเห็นอื่นๆ...........................................................................
.................................................................................................
...............................................
ผอ.กค.
............../................/................

3. เรียน รอง บร. / ผช.บร. (ช)
 เห็นควรให้พมิ พ์ จํานวน......................................... เล่ม/ชุด
โดย  พิมพ์ทแ่ี ผนกบริการสิง่ พิมพ์ สํานักอํานวยการ
 ส่งโรงพิมพ์ภายนอก
 ความเห็นอื่น............................................................................
...............................................................................................
...............................................
ผอ.อก.
............../................/................

4. เสนอ ผอ.อก.
 อนุ มตั ิ
 ความเห็นอื่น............................................................................
...............................................................................................
...............................................
รอง บร./ ผช.บร. (ช)
............../................/................

ชุดที่ 5 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
ชุดที่ 6 จํานวน................... ชุด ราคาชุดละ ....................บาท
จํานวนทัง้ สิ้ น.....................................เล่ม/ชุด
...............................................
ผอ.อก.
............../................/................
 นโยบายการพิ มพ์ตาํ รา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
1. สิง่ พิมพ์ตอ้ งมีจาํ นวนหน้าเกินกว่า 60 หน้าขึน้ ไป
2. ส่วนประกอบของสิง่ พิมพ์ได้แก่ คํานํา สารบัญ เนื้อหาวิชา
สรุปสาระสําคัญแต่ละบทฯ (ดูรายละเอียด http://bupress.bu.ac.th)
3. อาจารย์ผแู้ ต่งจะได้รบั ค่าลิขสิทธิในการพิ
มพ์
์
4. มหาวิทยาลัยอนุ มตั จิ าํ นวนพิมพ์ 80% ของจํานวนนักศึกษา
5. โปรดส่งต้นฉบับล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา
6. สํานักพิมพ์ฯ จะพิมพ์ให้ในกรณีทม่ี ยี อดอนุมตั พิ มิ พ์จาํ นวน 50 เล่มขึน้ ไป
7. อาจารย์ผแู้ ต่งสามารถพิสจู น์อกั ษรได้ไม่เกิน 3 ครัง้
จํานวนสิ่ งพิ มพ์สาํ หรับผูแ้ ต่ง
พิ มพ์ครังแรก
้
(เล่ม)
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
1-2 คน 3 คนขึน้ ไป
5
2

พิ มพ์ครังที
้ ่ 2 ขึน้ ไป (เล่ม)
มีการปรับปรุง
ไม่มีการปรับปรุง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
1-2 คน 3 คนขึน้ ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ ไป
2
1
1
1

หมายเหตุ ผูส้ อนร่วมจะได้รบั สิง่ พิมพ์ทา่ นละ 1 เล่ม/ครัง้
1.
2.
3.
4.

 นโยบายการพิ มพ์เอกสารเย็บชุด (ชีท)
สิง่ พิมพ์ตอ้ งมีจาํ นวนเกิน 12 หน้าขึน้ ไป
อาจารย์ผแู้ ต่งจะไม่ได้รบั ค่าลิขสิทธิในการพิ
มพ์
์
มหาวิทยาลัยอนุ มตั จิ าํ นวนพิมพ์ 80% ของจํานวนนักศึกษา
อาจารย์ผแู้ ต่งสามารถพิสจู น์อกั ษรได้ไม่เกิน 3 ครัง้
จํานวนสิ่ งพิ มพ์สาํ หรับผูแ้ ต่ง

พิ มพ์ครังแรก
้
(ชุด)
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
1-2 คน 3 คนขึน้ ไป
2
2

พิ มพ์ครังที
้ ่ 2 ขึน้ ไป (ชุด)
มีการปรับปรุง
ไม่มีการปรับปรุง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
ผูแ้ ต่ง
1-2 คน 3 คนขึน้ ไป 1-2 คน 3 คนขึน้ ไป
2
1
0
0

หมายเหตุ ผูส้ อนร่วมจะได้รบั สิง่ พิมพ์ทา่ นละ 1 ชุด/ครัง้
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