บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๔ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๖
ที่ ศธ ๐๕๑๒.๒.๗๕/๖๙๔๗
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
เรียน คณบดี/ผู้อํานวยการ/สํานัก/สถาบัน/หัวหน้าภาควิชา/สายงาน
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. แบบเสนอหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
๒. เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน/หลักเกณฑ์และข้อแนะนําการจัดทําต้นฉบับ
ด้ ว ยสํ า นั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น สนั บ สนุ น โครงการ
อัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในการนี้ สํานัก พิมพ์ฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือที่เกิดจากการบูรณาการความรู้อันเป็นเลิศ แสดงศักยภาพที่เป็นรากฐาน
ทางความคิดหรือประสบการณ์จากการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
ในการนี้ สํานักพิมพ์ฯ ใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดเสนอผลงาน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยต้องผ่านการคัดสรรและการเสนอโดยต้นสังกัด ทั้งนี้ สํานักพิมพ์ฯ กําหนดระยะเวลา
การทํางานตลอดโครงการ เป็นระยะเวลา ๒ ปีต่อเนื่อง และเมื่อหนังสือออกสู่ตลาด สํานักพิมพ์ฯ จะนําเงินรายได้
ทั้ ง หมดจากการจํ า หน่ า ยหนั ง สื อ ส่ ง คื น มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณ หากท่ า นต้ อ งการข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
โปรดติ ด ต่ อสํ า นัก พิ ม พ์แ ห่ ง จุ ฬ าฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๔ (คุณ จุ ฑ ามาศ ตั้ ง จิต ทวีชั ย ผู้ป ระสานงานโครงการฯ)
โดยท่ า นสามารถดาวน์ โ หลดไฟล์ แ บบเสนอเข้ า ร่ ว มโครงการนี้ ไ ด้ ที่ www.ChulaPress.com (ไปที่ เ มนู ห ลั ก
“ดาวน์โหลด” เมนูย่อย “ใบสมัคร”)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบต่อไป
ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต รุจิวโรดม)
กรรมการผูอ้ ํานวยการ
DirectorCUP@gmail.com
งานจัดทําหนังสือ
ติดต่อ จุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย
Juthamard.T@chula.ac.th
โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๔ โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๖

แบบเสนอเข้าร่วมโครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

๑. ชื่อหนังสือ (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้เขียน/คณะผู้เขียน (โปรดระบุตําแหน่งทางวิชาการด้วย) .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
ภาควิชา ............................................................................. คณะ/สถาบัน ...............................................................................................
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ................................ มือถือ ................................ อีเมล ...........................................................
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ ดังนี้ (โปรดจัดทําเป็นเอกสารแนบมากับแบบเสนอ)
๓.๑ คํานํา สารบัญ
๓.๒ เนื้อหาโดยย่อ ไม่เกินครึ่งหน้า A4
๓.๓ จุดเด่นหรือคุณสมบัติพิเศษของหนังสือ ไม่เกิน ๕ บรรทัด
๔. กําหนดส่งต้นฉบับภายในวันที่ ...................................................
หมายเหตุ : การเสนอต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนโครงการ
ลงชื่อ ..................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ
……/……/……
เรียน กรรมการผู้อํานวยการสํานักพิมพ์
คณะ/สถาบันได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ด้วยเหตุผลดังนี้
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
จึงเห็นสมควรเสนอเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
ลงชื่อ ..................................................................
(.......................................................................)
คณบดี/ผู้อํานวยการ
……/……/……
ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบเสนอนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.ChulaPress.com โดยไปที่เมนูหลัก “ดาวน์โหลด” เมนูย่อย “ใบสมัคร”

เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน เกณฑ์การให้ทนุ สนับสนุน และเกณฑ์การจัดทําต้นฉบับ
โครงการอัญมณีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)
เงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนโครงการ
๑. เป็นหนังสือที่เขียนโดยคณาจารย์หรือบุคลากรสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันและ
ที่เกษียณแล้ว
๒. เป็นหนังสือที่เกิดจากการบูรณาการความรู้อันเป็นเลิศของผู้เขียน และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
๓. หนังสือมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคมไทย และสามารถจัดจําหน่ายในวงกว้าง
หรือเป็นหนังสืออันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชา หรือเป็นหนังสือที่เผยแพร่ความรู้ของจุฬาฯ
ไปสู่นานาชาติ
๔. ผู้ได้รับทุนยินดีให้สํานักพิมพ์เป็นผู้พิจารณาในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ โดยมีค่าลิขสิทธิ์ตามเกณฑ์ของสํานักพิมพ์ร้อยละ
๑๕
เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
๑. ค่าตอบแทนผู้เขียน ได้แก่ ค่าเรียบเรียงหรือค่าแปล ไม่เกินเรื่องละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. การจัดทําอาร์ตเวิร์ก ดําเนินการโดยสํานักพิมพ์(กรณีที่ผู้เขียนประสงค์จัดทําอาร์ตเวิร์กเอง ให้ใช้เกณฑ์การเบิกจ่าย
การจัดทําอาร์ตเวิร์กของสํานักพิมพ์)
๓. ค่าจัดเตรียมรูปภาพประกอบ เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. ค่าจัดพิมพ์ สํานักพิมพ์เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
เกณฑ์การจัดทําต้นฉบับ
๑. ให้จัดทําต้นฉบับเป็นขนาด A4 ความหนาไม่เกิน ๒๐๐ หน้า
๒. การเรียบเรียงเนื้อหาให้ใช้ภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
๓. เนื้อหาและรูปภาพประกอบต้องไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

