ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตาราเผยแพร่งานวิจัย
พ.ศ. 2558
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี การออกระเบีย บมหาวิท ยาลั ย นวมิ นทราธิราช ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตาราเผยแพร่งานวิจัย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 (10) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช ที่ 168/2558 เรื่ อ ง มอบหมายการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ก่
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตาราเผยแพร่งานวิจัย พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“หนังสือ” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และ
ให้ ทั ศนะของผู้ เขีย นที่ ส ร้างเสริ ม ปั ญ ญาความคิ ด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิช าการให้ แก่ ส าขาวิช านั้ น ๆ
ตามข้อบังคับว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจา
“ตารา” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุ มเนื้อหาสาระ
ของวิช าหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของวิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รก็ ได้ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความสามารถในการถ่ า ยทอดวิ ช า
ในระดับอุดมศึกษา ในการเรียนการสอน ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับว่าด้วยตาแหน่ง ทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจา
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่เป็นบรรณาธิการชื่อแรก
ข้อ 5 ลักษณะของหนังสือและตาราที่ขอรับทุน
(1) รูปแบบหนังสือและตารา ต้องเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบาย
หรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และบรรณานุกรมที่เขียนตามระบบสากล ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ทันสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์ มีดัชนีค้นคาข้อความ มีการอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล
แผนภาพตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
(2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยตาแหน่ง ทางวิชาการของคณาจารย์ประจา โดยหนังสือและ
ตาราที่ขอรับทุนตามโครงการนี้ ต้องมีการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และต้องมีผู้แต่งอย่างน้อย ร้อยละ 80

-2ของคณะผู้นิพนธ์จะต้องเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช โดยต้องมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
โดยโรงพิมพ์หรือสานักพิมพ์ และมีจานวนตีพิมพ์ไม่ต่ากว่า ๕๐๐ เล่ม
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพหนังสือหรือ
ตาราตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ ประกอบด้วย
(๑) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารการวิจัยเป็นประธาน
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ตามสาขาวิชาของหนังสือหรือตารานั้นๆ
เป็นอนุกรรมการ
(๓) อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจากส่วนงานที่ผู้ขอรับทุนสังกัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 7 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพหนังสือหรือตารา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิ จ ารณาว่า หนั งสื อ หรือ ต าราที่ ข อรับ ทุ น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ 3 และ
มีคุณภาพเหมาะสมต่อการขอรับทุนหรือไม่ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการอาจให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ขอรับทุนเพื่อปรับปรุง
หนังสือหรือตาราให้มีคุณสมบัติและคุณภาพต่อการรับทุนก็ได้
(๒) พิ จารณาว่ าหนั งสื อหรื อต าราที่ ขอรั บทุ นมี เนื้ อหาวิ ชาการที่ เป็ นอั ตลั กษณ์ ของกรุ งเทพมหานคร
หรือปัญหาเขตเมืองหรือไม่
(๓) ให้ข้อเสนอจานวนเงินที่สมควรสนับสนุนในการตีพิมพ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ข้อ 8 ทุ นสนั บสนุ นการผลิ ตหนั งสื อหรือตาราให้ เบิ กจ่ ายจากกองทุ นวิจัยมหาวิ ทยาลั ยนวมิ นทราธิ ราช
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ข้อ 9 การพิจารณาทุนสนับสนุนในข้อ 6 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพิมพ์เป็นจานวนเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
โดยผู้ขอรับทุนต้องมอบหนังสือไม่ต่ากว่า 50 เล่ม ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อเผยแพร่
(๒) ในกรณีที่หนังสือหรือตาราที่ขอรับทุนมีเนื้อหาวิชาการที่เป็นอัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร
หรือปัญหาเขตเมือง ให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพิมพ์เป็นจานวนเงินไม่เกิน 7๐,๐๐๐ บาท
โดยผู้ขอรับทุนต้องมอบหนังสือไม่ต่ากว่า 50 เล่ม ให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อเผยแพร่
(3) ให้มีข้อความในหนังสือหรือตาราที่ได้รับทุนระบุถึงการได้รับทุน
ข้อ 10 ขั้นตอนการขอรับทุน
(๑) ให้ บ รรณาธิการชื่อแรกของหนังสื อหรือตาราที่ขอรับทุนยื่นแบบขอรับทุนพร้อมต้น ฉบั บ
หนั งสื อ หรือ ต้น ฉบั บ ตาราที่ มีเนื้ อหาและรูป เล่ ม ลั กษณะเช่นเดียวกันกับ ที่ตีพิ มพ์ พร้อมแนบผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่อ้างอิง จานวน ๓ ชุด ผ่านหัวหน้าส่วนงานมายังฝ่ายวิชาการสานักงานอธิการบดี
(๒) คณะกรรมการบริหารงานวิจัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณภาพหนังสือหรือตารา
และนาผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 11 ให้มีข้อความระบุถึงการได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือหรือตาราเผยแพร่งานวิจั ย
จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-3ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้เสนออธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
(ลงนาม) พิจิตต รัตตกุล
(นายพิจิตต รัตตกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือหรือตาราเผยแพร่งานวิจัย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่..........................................
ชื่อผู้ขอรับทุน……………………………………………………………..................................................(บรรณาธิการชื่อแรก)
ชื่อหนังสือ/ตาราที่ขอรับทุน............................................................................................................................. .....
ประเภท  ตารา  หนังสือ
ขนาด  A4  A5  ขนาดอื่นๆระบุ…………………………………………………
จานวนหน้า.....................หน้า หน้าสี  มี  ไม่มี
จานวนตีพิมพ์..........................เล่ม
สานักพิมพ์...........................................................................ค่าตีพิมพ์ทั้งสิ้น...................................บาท
จานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน...................................บาท
การรับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือหรือตาราจากแหล่งอื่น
 ไม่มี
 มี แหล่งทุน....................................................................จานวนเงินที่ได้รับ........................บาท
การตรวจสอบคุณสมบัติของหนังสือ/ตาราดังนี้
 ผู้แต่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 คานา
 สารบัญ
 บรรณานุกรม Reference ที่มีการอ้างอิง ทั้งนี้เรียบเรียงด้วยระบบอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานสาขาวิชา
นั้นๆ
 ดัชนีค้นคา
ลงชื่อ.......................................................
(.........................................................)
บรรณาธิการชื่อแรก
หมายเหตุ เอกสารที่ต้องแนบ
1. ต้นฉบับหนังสือ หรือต้นฉบับตาราทีม่ ีเนื้อหาและรูปเล่มลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ตีพิมพ์ 3 ชุด
2. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่อ้างอิง จานวน ๓ ชุด

