
ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 ด าเนินงานการจัดท าผลงาน 1. จัดท าและขออนุมัติใช้ "ระบบใบเสร็จรับเงิน" ส าหรับรับช าระเงิน ก.พ. 57 - - น.ส.ณิชาภา

ทางวชิาการ เอกสาร ส่ือ    ในการจัดท าเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการฯ (ต ารา) ฟกัทอง

ส่ิงพมิพต่์างๆ ของส านักพมิพ์    มหาวทิยาลัยอนุมัติการขอใช้ระบบฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

มหาวทิยาลัยนเรศวร อาทิ 2. การโอนเงินทนุโครงการส่งเสริมการผลิตต ารา จากกองบริการ- ก.พ. 57 น.ส.นวพิรรณ

หนังสือ ต ารา งานแปล ฯลฯ    การศึกษา เพื่อเตรียมด าเนินการจัดท าเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการฯ ตันติพลาผล

   ด าเนินการเปดิบญัชีและโอนเงินเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว

3. การขออนุมัติยืมเงินจากมหาวทิยาลัย เพื่อเตรียมด าเนินการ ก.พ. 57 น.ส.นวพิรรณ

   จัดท าเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการฯ ตันติพลาผล

   ได้รับการอนุมัติใหย้ืมเงินจ านวน 1,400,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

   โดยใหป้ฏบิติัตามระเบยีบการยืมเงินรายได้ฯ

4. ด าเนินการจัดประชุมกองบรรณาธกิารจัดท าเอกสารส่ิงพมิพ์ 24 ก.พ. 57 น.ส.ณิชาภา

   ทางวชิาการ ของส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร คร้ังที่ 1/2557 ฟกัทอง

   ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 24 ก.พ.57

5. จัดท าแบบฟอร์มสรุปผลการพจิารณาเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการ 24-26 ก.พ. 57 น.ส.นวพิรรณ

   จากคณะอนุกรรมการฯ และ แบบฟอร์มผลการพจิารณาเอกสาร ตันติพลาผล

   ส่ิงพมิพฯ์ จากผู้ทรงคุณวฒิุ (Reader) ตามมติที่ประชุมกอง บก.

   ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว

 

หน่วยบรรณาธิการ

แบบรายงานผลการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ - มนีาคม 2557

ผู้รายงาน นางสาวนวิพรรณ ตนัตพิลาผล (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)



ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

2 การเสนอระเบยีบ ประกาศ ค าส่ัง 1. จัดท า ค าส่ังฯ แต่งต้ังกองบรรณาธกิารจัดท าเอกสารส่ิงพมิพ์ ก.พ. 57 - - น.ส.นวพิรรณ

เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารส่ิงพมิพ์    ทางวชิาการฯ เสนออธกิารบดีพจิารณาแต่งต้ังฯ ตันติพลาผล

ทางวชิาการ ของส านักพมิพ์    อธกิารบดีพจิารณาลงนามแต่งต้ังฯ เรียบร้อยแล้ว

มหาวทิยาลัยนเรศวร 2. จัดท าสัญญาอนุญาตใหใ้ช้สิทธแิละจัดพมิพง์านวรรณกรรม ก.พ.57 - - น.ส.นวพิรรณ

   เพื่อขอความอนุเคราะหก์องกฎหมายพจิารณาตรวจสอบความถูกต้อง ตันติพลาผล

   กองกฎหมายด าเนินการตรวจสอบเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว

3. จัดท า (ร่าง) ประกาศฯ เสนอมหาวทิยาลัยพจิารณา ก.พ. - มี.ค 57 - - น.ส.นวพิรรณ

   จ านวน 2 รายการ ดังนี้

   1) (ร่าง) ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดท าเอกสาร

       ส่ิงพมิพท์างวชิาการ ของส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร ตันติพลาผล

   2) (ร่าง) ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน

       ผู้ทรงคุณวฒิุพจิารณาคุณภาพเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการ

       ของส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร

       ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองระเบยีบฯ

       เมื่อวนัที่ 19 ก.พ. 57 โดยใหม้ีการปรับแก้ไขบางส่วน ทั้งนี้

       ส านักพมิพฯ์ ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขฯ เรียบร้อยแล้ว

       ขณะนี้อยู่ระหวา่งกองกฎหมายพจิารณาตรวจสอบก่อนเสนอ

       คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพจิารณาต่อไป
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ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

3 ติดตามความก้าวหน้า 1. ต้นฉบบั "เอกสารประกอบการสอน เรือ่ง 208322 การเขียน ก.พ. - มี.ค 57 - - น.ส.ณิชาภา

ในการพจิารณาต้นฉบบั     เพ่ือธุรกิจและประชาสัมพันธ์" ด าเนินการดังนี้ ฟกัทอง

เอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการฯ    1.1 จัดท า ค าส่ังฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารส่ิงพมิพฯ์

         เพื่อพจิารณา ต้นฉบบัเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการเบื้องต้น

   1.2 จัดท าหนังสือ แจ้งการได้รับเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการ

         และการด าเนินการจัดท าใหผู้้สร้างสรรค์ผลงานทราบ

   1.3 จัดส่งต้นฉบบัเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการใหค้ณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ขอหารือกับ

        ตามกลุ่มสาขา เพื่อพจิารณาเบื้องต้น มีภารกิจมาก กอง บก.

        ด าเนินการเสร็จส้ิน ตามข้อ 1.1 - 1.3 เรียบร้อยแล้ว ท าใหไ้ม่สามารถ เพื่อพจิารณา

        อยู่ระหวา่งนัดหมายคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประชุม นัดหมายวนั แนวทางแก้ไข

        สรุปผลการพจิารณาต้นฉบบั จัดประชุมได้

2. ต้นฉบบั "หนังสือ เรือ่ง นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม" ก.พ. - มี.ค 57 น.ส.ณิชาภา

   2.1 จัดท า ค าส่ังฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารส่ิงพมิพฯ์ ฟกัทอง

         เพื่อพจิารณา ต้นฉบบัเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการเบื้องต้น

   2.2 จัดท าหนังสือ แจ้งการได้รับเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการ

         และการด าเนินการจัดท าใหผู้้สร้างสรรค์ผลงานทราบ

   2.3 จัดส่งต้นฉบบัเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการใหค้ณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ขอหารือกับ

        ตามกลุ่มสาขา เพื่อพจิารณาเบื้องต้น มีภารกิจมาก กอง บก.

        ด าเนินการเสร็จส้ิน ตามข้อ 2.1 - 2.3 เรียบร้อยแล้ว ท าใหไ้ม่สามารถ เพื่อพจิารณา

        อยู่ระหวา่งนัดหมายคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประชุม นัดหมายวนั แนวทางแก้ไข

        สรุปผลการพจิารณาต้นฉบบั จัดประชุมได้
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ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 การจัดท ารูปเล่มวทิยานิพนธ์ การด าเนินงาน (ณ วนัที่ 28 ม.ค. 57 - 20 มี.ค.57) - - นางพมิพาภรณ์

และการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง มีผู้รับบริการตามรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูล ดวงสาโรจน์

หรือการค้นควา้อิสระ 1. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว          จ านวน     9  ราย ณ วนัที่

    - วทิยานิพนธ ์  จ านวน   9 ราย 28 ม.ค.57 -

    - IS               จ านวน   -  ราย 20 มี.ค.57

2. อยู่ระหวา่งด าเนินการ               จ านวน   5  ราย

    - วทิยานิพนธ ์  จ านวน  3 ราย

    - IS               จ านวน  2  ราย

   รวมผู้รบับรกิารทั้งสิ้น              จ านวน  14  ราย

 สรุปรายละเอียดการเบกิจ่ายงบประมาณ

            92,658.41  บาท

            55,806.00  บาท

                                     - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว    83,426.50  บาท

  65,037.91  บาท

17,590.00  บาท)    

2 จัดท าข้อมูลการเบกิจ่าย 1. จัดท าเอกสารเบกิจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและร้านค้า ก.พ. - มี.ค.57 - - นางพมิพาภรณ์

เงินกองทนุหมุนเวยีนส านักพมิพฯ์    และรวบรวมส่งงานการเงินด าเนินการต่อไป ดวงสาโรจน์

2. ลงคุมสมุดรายงานเงินคงเหลือประจ าวนัของส านักพมิพฯ์

    เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม

3. จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้าง การจัดท ารูปเล่มวทิยานิพนธฯ์

                                 (3) รายจ่าย

                                 (4) คงเหลือยอดเงนิสุทธิในบญัชีธนาคาร (ณ วันที่ 20 ม.ีค.57)

                                      (ทั้งนี้ ยังมีรายจ่าย ซ่ึงอยู่ระหวา่งรอการเบกิจ่าย จ านวนเงิน
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หน่วยผลิตเอกสาร

                                 (1) ยอดยกมา (วนัที่ 24 ธ.ค.56-27 ม.ค.57)

                                 (2) รายรับ     (วนัที่ 28 ม.ค.57-20 มี.ค.57)



ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

1 ดูแลและปรับปรุงเวบ็ไซด์ 1. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเวบ็ไซด์ส านักพมิพฯ์ใหม้ีข้อมูลที่สะดวก ก.พ. - มี.ค.57 - - นายสรญา

ของส านักพมิพฯ์     ต่อการใช้งานและเปน็ปจัจุบนั  มีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ของ แสงเย็นพนัธ์

    ส านักพมิพใ์หม่ เพื่อใหเ้ปน็ไปตามโครงสร้างและภารกิจ

    ที่ได้รับมอบหมาย

    เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว

2 ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 1. จัดท าระบบใบเสร็จรับเงิน ส าหรับการใหบ้ริการจัดท าเอกสาร ก.พ. - มี.ค.57 - - นายสรญา

ส านักพมิพฯ์     ส่ิงพมิพท์างวชิาการ (ต ารา) ของส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร แสงเย็นพนัธ์

    เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว

2. จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวฒิุ (Reader) พจิารณาเอกสาร ก.พ. - มี.ค.57

    ส่ิงพมิพท์างวชิาการ ของส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร

    ตามมติที่ประชุม กองบรรณาธกิารฯ

    อยู่ระหวา่งการจัดท าและรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวฒิุ

3 ออกแบบ และจัดท าส่ือ 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์ส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร ก.พ. - มี.ค.57 - - นายสรญา

ส่ิงพมิพต่์างๆ     ได้รับอนุมัติจากมหาวทิยาลัยเรียบร้อยแล้ว แสงเย็นพนัธ์

2. ออกแบบแผ่นพบัประชาสัมพนัธส์ านักพมิพฯ์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ก.พ. - มี.ค.57

    1) แผ่นพบัประชาสัมพนัธส์ านักพมิพฯ์

     2) แผ่นพบัประชาสัมพนัธก์ารจัดท ารูปเล่มวทิยานิพนธฯ์

    3) แผ่นพบัประชาสัมพนัธก์ารจัดท าเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการฯ

    เสร็จส้ินและแจกประชาสัมพนัธเ์พิ่มเติมไปยังคณะ/วทิยาลัยต่างๆ

    เรียบร้อยแล้ว
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หน่วยเผยแพร่และจัดจ าหน่าย



ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

3. ออกแบบปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารจัดท าเอกสารส่ิงพมิพ์ ก.พ. - มี.ค.57

    ทางวชิาการฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้

    1) ปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธฯ์ หน้าอาคารมหาธรรมราชา

    2) ปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธฯ์ หน้าอาคารกองบริการเทคโนโลยีฯ (IT)

    เสร็จส้ินและติดต้ังเพื่อประชาสัมพนัธเ์รียบร้อยแล้ว

4. จัดท าแบรนเนอร์ประชาสัมพนัธก์ารจัดท าต าราหรือเอกสารส่ิงพมิพ์ ก.พ.57

    ทางวชิาการ เพื่อน าขึ้นปา้ยประชาสัมพนัธข์องมหาวทิยาลัย

    เสร็จส้ินและขึ้นปา้ยประชาสัมพนัธข์องมหาวทิยาลัยเรียบร้อยแล้ว

 5. การจัดท าวดีีทศัน์แนะน าบณัฑิตวทิยาลัย ก.พ. - มี.ค.57

    (ก าหนดระยะเวลาจัดท าใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 57)

    ส านักพมิพฯ์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ ใหก้ับบริษทัเพื่อจัดท า Script

    เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหวา่งบริษทัด าเนินการจัดท า Script

    และประเมินราคาการจัดท าเพื่อเสนอบณัฑิตวทิยาลัยพจิารณา

1 การจัดท าระบบการเขียน เข้าร่วมกับงานวชิาการ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า 24 ก.พ. 57 - - น.ส.นวพิรรณ

วทิยานิพนธอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระบบการเขียนวทิยานิพนธอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis) ตันติพลาผล /

(E-thesis) และโปรแกรม และ โปรแกรม "อักขราวสุิทธิ"์  เมื่อวนัที่ 24 ก.พ. 57 นายสรญา

"อักขราวสุิทธิ"์ ณ หอ้งประชุมบณัฑิตวทิยาลัย ม.นเรศวร แสงเย็นพนัธ์

2 เข้าร่วมอบรม เร่ือง "เขียนอย่างไร เข้าร่วมอบรม เร่ือง "เขียนอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ"์  13 ก.พ. 57 - - น.ส.นวพิรรณ

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ"์ เมื่อวนัที่ 13 ก.พ. 57 ณ หอ้งประชุม 210 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ ตันติพลาผล /

ม.นเรศวร  จัดโดย กองบริการวชิาการฯ ม.นเรศวร น.ส.ณิชาภา

 ฟกัทอง
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งานอ่ืนทีไ่ดร้ับมอบหมาย



ล าดับ
รายละเอียดงาน/โครงการ/

กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปญัหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ ข้อเสนอแนะ

3 เข้าร่วมอบรม "การเขียนการผลิต เข้าร่วมอบรม "การเขียนการผลิตและเผยแพร่ต าราหนังสือวชิาการ 17 ก.พ. 57 น.ส.นวพิรรณ

และเผยแพร่ต าราหนังสือวชิาการ ทางการแพทย"์ เมื่อวนัที่ 17 ก.พ. 57 ณ หอ้งประชุมเอกาทศรถ 2 ตันติพลาผล /

ทางการแพทย"์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร น.ส.ณิชาภา

ฟกัทอง

ข้อมูล ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2557 

ส านักพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร
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ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้บรกิาร

ล าดับที่ ประเภท จ านวน

1 วทิยานิพนธ์ 12 คน

2 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองหรือการค้นควา้อิสระ 2 คน

รวมทั้งสิ้น 14 คน

ล าดับที่ คณะ
1 วศิวกรรมศาสตร์ 5 คน
2 ศึกษาศาสตร์ 2 คน
3 วทิยาศาสตร์ 2 คน
4 บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร 1 คน
5 แพทยศาสตร์ 1 คน
6 สาธารณสุขศาสตร์ 1 คน
7 สหเวชศาสตร์ 1 คน
8 วทิยาลัยพลังงานทดแทน 1 คน

14 คน

สถิติการใช้บรกิารจัดท ารปูเล่ม วิทยานิพนธ์/IS ของส านักพิมพ์ ม.นเรศวร

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 มกราคม - 20 มีนาคม 2557

รวมทั้งสิ้น

จ านวน


















