ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตํารา พ.ศ. ๒๕๕๘
*************************
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตตํารา เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ
สร้างสรรค์ผลงานประเภทตํารา เพื่อใช้ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีตําราที่มี
คุณภาพ ที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง ซึ่งจะนําไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุมครั้งที่ ๔๓(๓/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิต
ตํารา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการผลิตตําราของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์”
หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือ
อาจารย์ประจําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หมายความว่า หนังสือที่ได้แต่งหรือเรียบเรียงหรือแปลขึ้นอย่างมีระบบครอบคลุมเนื้อหา
“ตํารา”
สาระทางวิชาการที่นําเสนออย่างถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีการ
อ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการหรือวิชาชีพในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ อย่างถูกต้อง
ข้อ ๔. ตําราที่จะเสนอขอรับทุนส่งเสริมการผลิตตํารา ตามประกาศนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๔.๑ เป็นตําราระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถนําไปใช้ในการสอนหรือการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง
เพิ่มเติมในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๔.๒ เป็นตําราที่มีการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในการเขียนอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบต่างๆได้แก่ คํานํา
สารบัญ เนื้อเรื่อง การอ้างอิงและหรืออื่นๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๓ เป็นตําราที่อาจมีผู้แต่ง หรือผู้เรียบเรียง หรือผู้แปลหลายคนร่วมกันได้

-๒๔.๔ เป็นตําราที่ไม่เคยจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยได้รับทุนผลิตตําราจากหน่วยงานภายใน/ ภายนอกมาก่อน
เว้นแต่จะเป็นการแก้ไขปรับปรุง (Revised Edition) โดยที่มีการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากฉบับเดิมอย่างเห็นได้
ชัด
๔.๕ ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระต้องมีความยาวไม่ต่ํากว่า ๑๒๐ หน้ากระดาษขนาดเอสี่ (A4) โดยกําหนดให้ใช้
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร ๑๖ การตั้งกั้นหน้า ด้านบนและด้านซ้าย ๑.๕ นิ้ว ด้านขวาและด้านล่าง ๑ นิ้ว
หากมีความยาวน้อยกว่า ๑๒๐ หน้า จะต้องเสนอเหตุผลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆ ไป
๔.๖ ผลงานตําราของผู้ได้รับทุนต้องระบุชื่องานที่สังกัดในระดับคณะของผู้แต่งและชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม รวมทั้งระบุข้อความว่า “ทุนส่งเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.๒๕๕๘” ไว้ที่
หน้าปก (Cover) และหน้าปกใน (Title Page)
ข้อ ๕. จํานวนทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ทุนส่งเสริมการผลิตตํารา จํานวน ๑๐ ทุน
ข้อ ๖. ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุน
๖.๑ เป็นอาจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่ที่มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาจนถึงวันที่ขอรับทุน
๖.๒ ต้องเป็นผู้แต่ง หรือเรียบเรียง หรือผู้แปลตําราโดยตรง และเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏเป็นคนแรก (First
author) ของตํารานั้นๆ เท่านั้น
๖.๓ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการลาเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ ลาศึ ก ษาต่ อ หรื อ ลาฝึ ก อบรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศหรือถูกขอตัวไปช่วยราชการในหน่วยงานอื่น
๖.๔ ไม่เป็นผู้ขอทุนส่งเสริมการผลิตตํารา พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ข้อ ๗. เกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้เรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเมื่อส่งตําราฉบับสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมทั้งได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๘. ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการพิจารณาการให้ทนุ เป็นผู้แต่งตัง้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่ประเมินผลงานตํารา ดําเนินการคัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ จํานวน ๑ คนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี
รายชื่อ ก.พ.อ. จํานวน ๑ คน โดยจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสาขาวิชานั้น ซึ่งจะดําเนินการอยู่ในชั้นความลับ
ทุกขั้นตอน
ข้อ ๙. คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน
๙.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการ
ผลิตตํารา” ซึ่งประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา
การศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาละ ๑ คน เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๑ ปี โดยอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก ได้ ให้
ผู้อํานวยการกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และนักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๙.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการผลิตตํารา มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

-๓๑) พิจารณากําหนดนโยบาย และหลักการดําเนินงานส่งเสริมการผลิตและการพิมพ์เผยแพร่ตํารา
๒) พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจํานวน
๒ คน โดยเพื่อให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพต้นฉบับตําราฉบับสมบูรณ์
๓) พิจารณาอนุมัติเงินทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔) ออกประกาศของคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
๕) อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๐. การอนุมัติ
ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามข้อ ๖ สามารถเสนอขอรับทุนต่อมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วนั ที่ออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป
ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด ๑ ชุด ได้ที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
ในกรณีที่มีผู้เสนอโครงการจํานวนมากกว่าจํานวนทุนที่สามารถจัดสรร คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๑. กําหนดการดําเนินงานการรับสมัครเพื่อขอทุนสนับสนุนส่งเสริมการผลิตตํารา จากวันประกาศ จนถึงวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๒. การส่งผลงานต้นฉบับภายใน ๖๐ วันนับจากวันที่ประกาศผลการสนับสนุน จํานวน ๒ ชุด
ข้อ ๑๓. การจัดพิมพ์ผลงานและลิขสิทธิ์
๑๓.๑ ผลงานตํารา ต้องเป็นผลงานที่ผ่านความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว และได้รับ
อนุมัติให้จัดพิมพ์จากคณะกรรมการ
๑๓.๒ การจัดพิมพ์และจัดจําหน่ายตํารา มหาวิทยาลัยจะประสานติดต่อสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานอื่นใดให้
เป็นผู้จัดพิมพ์และหรือจําหน่ายก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ขอรับทุน
ข้อ ๑๔. งบประมาณสําหรับการดําเนินการตามประกาศนี้ใ ห้ เบิก จ่ายจาก “เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตาม
โครงการยุทธศาสตร์ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
ข้อ ๑๕. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้อธิการบดีเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด และคําชี้ขาดของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๖. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-๔-

ตํารา มรพส. ๐๒
แบบเสนอโครงการขอทุนส่งเสริมการผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
****************************

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
คุณกฤตณัฐ สัตยสุนทร งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ : ๐๕๕-๒๖๗๐๗๗
ประวัติส่วนตัวของผู้ขอรับทุน
ชื่อ……………………………………………………………………….
นามสกุล....................................................................................................
สาขาวิชา.......................................................................
คณะ..........................................................................................................
ตําแหน่งทางวิชาการ................................................................................................................................................................................
คุณวุฒิสูงสุด (ปริญญา สาขาวิชา)...........................................................................................................................................................
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ชื่อตําราภาษาไทย...................................................................................................................................................................................
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ตําราเรื่องนี้เคยส่งเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการผลิตตําราจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ มาก่อนหรือไม่
 เคย ระบุแหล่งทุน.............................................................................................................................................................................
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ประวัติการเขียนผลงานตํารา
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ท่านเคยได้รับทุนส่งเสริมการผลิตตําราของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาก่อนหรือไม่
 เคยรับทุนฯ  ไม่เคยรับทุนฯ
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อความทั้งหมดในประกาศ และยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศทุกประการหาก
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(............................................................)
ผู้เสนอโครงการ
วันที่.....................................................
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(นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร)
ผู้รับสมัคร
วันที่.......................................................

