
ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 จัดท าวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร 1. อยู่ระหวา่งการด าเนินงานจัดท าวารสารฯ ต.ค.56 1. การพจิารณาและการแก้ไข 1. ติดตามสอบถามจาก น.ส.ภคัคีณี

   เล่มปทีี่ 21 ฉบบัที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค.56)    บทความซ่ึงใช้เวลานานท าให้    ผู้ทรงคุณวฒิุ/ผู้นิพนธ์ เทดิสิทธกิุล

2. เบกิจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุที่ค้างจ่าย    วารสารไม่สามารถเผยแพร่    และบรรณาธกิาร

3. อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญ     ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 2. วางแผนการด าเนินงาน

   ของผู้ทรงคุณวฒิุพจิารณาบทความ 2. บทความยังมีจ านวนน้อย    ร่วมกับผู้บริหาร

4.อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าใบน าฝากเงินค่าตอบแทน     ไม่เพยีงพอส าหรับจัดท าต้นฉบบั    และบรรณาธกิารฯ

   ผู้ทรงคุณวฒิุพจิารณาบทความวารสารม.นเรศวร     หรือส ารองไวเ้พื่อจัดท าเล่มถัดไป 3. เพิ่มช่องทางการ

      ใหเ้กิดความต่อเนื่องได้    ประชาสัมพนัธม์ากขึ้น

2 จัดท าวารสารวจิัยและพฒันาชุมชน 1. อยู่ระหวา่งการด าเนินงานจัดท าวารสารฯ ต.ค.56 1. การพจิารณาและการแก้ไข 1. ติดตามสอบถามจาก น.ส.นิษฐ์ธารี

    เล่มปทีี่ 6 ฉบบัที่ 1 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.56)    บทความซ่ึงใช้เวลานานท าให้    ผู้ทรงคุณวฒิุ/ผู้นิพนธ์ เทยีมแก้ว

2. เบกิจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒิุที่ค้างจ่าย    วารสารไม่สามารถเผยแพร่    และบรรณาธกิาร

3. อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าข้อมูลความเชี่ยวชาญ     ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 2. วางแผนการด าเนินงาน

   ของผู้ทรงคุณวฒิุพจิารณาบทความ 2. บทความยังมีจ านวนน้อย    ร่วมกับผู้บริหาร

4. อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าใบน าฝากเงินค่าตอบแทน     ไม่เพยีงพอส าหรับจัดท าต้นฉบบั    และบรรณาธกิารฯ

   ผู้ทรงคุณวฒิุพจิารณาบทความวารสารวจิัยและ     หรือส ารองไวเ้พื่อจัดท าเล่มถัดไป 3. เพิ่มช่องทางการ

   พฒันาชุมชน     ใหเ้กิดความต่อเนื่องได้    ประชาสัมพนัธม์ากขึ้น

   

แบบรายงานผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2556

ผู้รายงาน นางสาวนวิพรรณ ตนัตพิลาผล (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

หน่วยบรรณาธิการ



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 การจัดท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ การด าเนินงาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 - ปจัจุบนั) - - นางพมิพาภรณ์

และการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง มีผู้รับบริการตามรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูล ดวงสาโรจน์

หรือการค้นควา้อิสระ 1. ด าเนินการเรยีบรอ้ยแล้ว           จ านวน   9 ราย ณ วนัที่

    - วทิยานิพนธ ์ จ านวน 6 ราย 18 ต.ค.56

    - IS              จ านวน 3 ราย

2. อยู่ระหว่างด าเนินการ               จ านวน  2 ราย

    - วทิยานิพนธ ์  จ านวน 2 ราย

   รวมผู้รบับรกิารทั้งสิ้น              จ านวน  11 ราย

 สรปุรายละเอียดการเบกิจ่ายงบประมาณ

                            25,892.51  บาท

                            34,661.50  บาท

                            33,922.00

                            26,632.01  บาท

2 จัดท าข้อมูลการเบกิจ่าย 1. จัดท ารายงานรายละเอียดประกอบการรับ-จ่ายเงินสด ต.ค.56 - - นางพมิพาภรณ์

เงินกองทนุหมุนเวยีนส านักพมิพฯ์     คงเหลือประจ าวนัของส านักพมิพฯ์ ดวงสาโรจน์

2. ลงคุมสมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัของ

    ส านักพมิพฯ์ เพื่อสนอผู้บริหารลงนาม

3. ช่วยงานการเงินฯ ลงคุมรายละเอียดเจ้าหนี้ของ

    ส านักพมิพฯ์ ในสมุดบญัชีรายวนัขั้นต้น ป ี2556

    เดือน ก.ค.-ก.ย.56
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 บาท    (อยู่ระหว่างการเบกิจ่าย)

หน่วยผลิตเอกสาร

ยอดยกมา (งปม.56 ณ วันที่ 30 ก.ย.56)

รายรบั (11 ราย)

 รายจ่าย

 คงเหลือยอดเงนิสุทธิ



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 ดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซด์

ส านักพมิพฯ์

ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซด์ส านักพมิพฯ์ ต.ค.56 - - นายสรญา

ใหม้ีข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้และเปน็ปจัจุบนั แสงเย็นพนัธ์

2 ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ต.ค.56 นายสรญา

วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง แสงเย็นพนัธ์

ของประเทศไทย

Thai Journals Online  (ThaiJO)  

3 ออกแบบ และจัดท าส่ือส่ิงพมิพต่์างๆ 1. ออกแบบหน้าปกวารสาร ม.นเรศวร ฉบบัใหม่ ต.ค.56 - - นายสรญา

    จ านวน 2 เล่ม ได้แก่ วารสาร ม.นเรศวร แสงเย็นพนัธ์

    สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    และวารสาร ม.นเรศวร สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

2. จัดท าปกวารสาร ม.นเรศวร  เล่มปทีี่ 21 ฉบบัที่ 1

3. ออกแบบหน้าปกวารสารวจิัยและพฒันาชุมชน  

    เล่มปทีี่ 5 ฉบบัที่ 2

4. จัดท านามบตัรส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักพมิพฯ์

4

จัดท าโปรแกรม Template 

อยู่ระหวา่งศึกษาข้อมูล และจัดท าโปรแกรม Template ต.ค.56 - - นายสรญา

รูปแบบสารนิพนธ์ รูปแบบสารนิพนธ ์ส าหรับใช้ในการด าเนินงานของ แสงเย็นพนัธ์

ส านักพมิพฯ์
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หน่วยเผยแพร่และจัดจ าหน่าย



ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1  จัดท าส่ือมัลติมีเดียของส านักพมิพฯ์ 1. ประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อเสนอราคา ต.ค.56 น.ส.นิษฐ์ธารี

    และรายละเอียดในการจัดท าวดีิทศัน์ฯ เรียบร้อยแล้ว เทยีมแก้ว/

2. อยู่ระหวา่งผู้รับจ้างน าเสนอตัวอย่างงาน น.ส.นวพิรรณ

   เพื่อประกอบการพจิารณาเพิ่มเติม ตันติพลาผล

2 สรุปรายละเอียดผู้รับบริการจัดท า จัดท าสรุปรายละเอียดผู้รับบริการ ตามที่ได้รับมอบหมาย ต.ค.56 นางพมิพาภรณ์

รูปเล่มวทิยานิพนธ/์ IS จากรองคณบดีฝ่ายพฒันาฯ โดยแบง่เปน็ ดวงสาโรจน์/

(ข้อมูลต้ังแต่เดือน พ.ค.-ก.ย.56)  - จ านวนผู้รับบริการแยกตามประเภทวทิยานิพนธ/์IS น.ส.นวพิรรณ

 - รายรับ-รายจ่าย (ต่อคน) ตันติพลาผล

 - ระยะเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ (ต่อคน)

3 จัดท างบประมาณและโครงการ/ จัดท าและปรับรายละเอียดงบประมาณโครงการ/ ต.ค.56 น.ส.นวพิรรณ

กิจกรรม ประจ าป ี2557 กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนปฏบิติัการประจ าป ี2557 ตันติพลาผล

4 ติดตามระเบยีบฯ เร่ือง เข้าร่วมประชุมพจิารณากล่ันกรองระเบยีบฯ ต.ค.56 รองคณบดี

การจัดท าผลงานทางวชิาการ เร่ือง การจัดท าผลงานทางวชิาการมหาวทิยาลัยนเรศวร ฝ่ายพฒันาฯ /

มหาวทิยาลัยนเรศวร พ.ศ.2556 พ.ศ.2556  เมื่อวนัที่ 2 ต.ค.56 ที่ประชุมมีมติ น.ส.นวพิรรณ

1. มอบ กองกฎหมายและบณัฑิตวทิยาลัยพจิารณา ตันติพลาผล

    ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษ ใหช้ัดเจน

2. มอบ บณัฑิตวทิยาลัยพจิารณาเกี่ยวกับระยะเวลา

งานอ่ืนทีไ่ดร้ับมอบหมาย
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   การขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย

3. มอบ บณัฑิตวทิยาลัยพจิารณาเกี่ยวกับรายได้

   และการจัดสรรเงินรายได้

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

5 จัดท า "ร่าง" ค าส่ัง จัดท า "ร่าง" ค าส่ัง แต่งต้ังกองบรรณาธกิาร ต.ค.56 น.ส.นวพิรรณ

แต่งต้ังกองบรรณาธกิารจัดท า จัดท าผลงานทางวชิาการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ตันติพลาผล

ผลงานทางวชิาการ บณัฑิตวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยพจิารณา

6 จัดท า "ร่าง" ประกาศฯ จัดท า "ร่าง" ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเสนอขอพจิารณา ต.ค.56 น.ส.นวพิรรณ

หลักเกณฑ์การเสนอขอพจิารณา จัดพมิพผ์ลงานทางวชิาการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ตันติพลาผล

จัดพมิพผ์ลงานทางวชิาการ บณัฑิตวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยพจิารณา

ส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร
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ข้อมูล ณ วนัที่ 18 ต.ค. 56


