
รหสัโครงการ บว โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
2,945,250   ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานอ านวยการ

040101083258 1 โครงการสอบประมวลความรู้นสิิตปริญญาโท แผน ข 55,250        โครงการตลอดปี

040101091232 2 โครงการศึกษาดูงานและพฒันาทกัษะของผู้บริหารในการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา* 200,000       ม.ค.-ส.ค.60

040101094134 3 โครงการพฒันาองค์กร 300,000       1 ธ.ค.59-เม.ย.60

040101091011 4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพบคุลากร 40,000        1 ก.ค.60

040101091233 5 โครงการพฒันาสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาองักฤษของบคุลากร 40,000        เม.ย.-ส.ค.60

040101090069 6 โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย* 12,000        1 ก.ค.60

040101090126 7 โครงการพฒันาสุนทรียภาพทางวฒันธรรม (ยกเลิกโครงการ)*

040101085123 8 โครงการปฐมนเิทศนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 123,000       1 1 1 ธ.ค.59-ส.ค.60

040101085286 9 โครงการส่งเสริมกจิกรรมสโมสรนสิิตบณัฑิตศึกษา 45,000        โครงการตลอดปี
รวม 815,250     

งานวชิาการ
040101083025 10 โครงการอบรมจริยธรรมการวจิยัระดับบณัฑิตศึกษา 70,000        1 1 1 ม.ค.60, 

พ.ค.-ม.ิย.60, 
ส.ค.-ก.ย.60

040101083568 11 โครงการติดตามสถานภาพนสิิตบณัฑิตศึกษา 20,000        ม.ค.-ม.ีค.60

040101083260 12 โครงการสัมมนาคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา 50,000        1 ม.ค.60

040101083444 13 โครงการสัมมนานสิิตบณัฑิตศึกษา 50,000        1 พ.ค.60

040101091137 14 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการส าหรับบคุลากรผู้ปฏบิติังานวชิาการ ระดับบณัฑิตศึกษา 60,000        1 ก.พ.60

รวม 250,000     

พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560

แผนการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าป ีพ.ศ. 2560



รหสัโครงการ บว โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานแผนและสารสนเทศ

040101083266 15 โครงการสนบัสนนุการจดัประชมุวชิาการ 300,000       โครงการตลอดปี

040101084103 16 โครงการติดตามคุณภาพนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา 30,000        พ.ย.59-ก.ย.60

040101095036 17 โครงการประชาสัมพนัธบ์ณัฑิตศึกษา 100,000       โครงการตลอดปี
040101097001 18 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา* 70,000        1 พ.ค.-ก.ย.60

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบการเขียนวทิยานิพนธอ์ิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan E-Thesis) 30,000        1 1 1 1 ม.ค.60
ม.ีค.60
พ.ค.60
ก.ค.60

รวม 530,000     

งานวจิยัและวเิทศสมัพันธ์

040101083445 20 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุการจดัการศึกษาส าหรับนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา (ต่างชาติ) 100,000       โครงการตลอดปี

040101088264 21 โครงการจดัท าวารสารการวจิยัเพือ่พฒันาชมุชน (มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 250,000       โครงการตลอดปี

040101088119 22 โครงการจดัท าวารสารมหาวทิยาลัยนเรศวร: วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 250,000       โครงการตลอดปี

040101088123 23 โครงการสนบัสนนุทนุการน าเสนอผลงานวทิยานพินธใ์นเวทวีชิาการต่างประเทศ 400,000       โครงการตลอดปี

รวม 1,000,000   

ส านักพิมพ์มหาวทิยาลยันเรศวร

040101093107 24 โครงการบริหารจดัการส านกัพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร 150,000       โครงการตลอดปี
25 โครงการสนบัสนนุการจดัท าเอกสารส่ิงพมิพท์างวชิาการ ของส านกัพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร 100,000       1 พ.ค.-ก.ค.60

040101095040 26 โครงการประชาสัมพนัธส์ านกัพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร* 100,000       โครงการตลอดปี

รวม 350,000     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

0 0 0 4 2 2 0 2 2 3 1 2

พ.ศ. 2559 พ.ศ.2560



หมายเหต:ุ      1.  ชอ่งทีม่หีมายเลข 1 หมายถงึก าหนดจดัโครงการ ณ เดือนนัน้ๆ

2. โครงการทีม่กีารเปล่ียนแปลง ได้แก่

2.1  โครงการทีโ่อนงบประมาณออก จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการศึกษาดูงานและพฒันาทกัษะของผู้บริหารในการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา งบประมาณเดิม  220,000.- บาท

      โอนงบประมาณออก จ านวน  20,000.- บาท คงเหลือ  200,000.- บาท

2.2  โครงการทีย่กเลิก จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพฒันาสุนทรียภาพทางวฒันธรรม  งบประมาณจ านวน  50,000.- บาท

2.3  โครงการทีต้่องโอนเงินงบประมาณเขา้ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

     2.3.1  โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา งบประมาณเดิม จ านวน  50,000.- บาท  โอนงบประมาณเขา้เพิม่เติม จ านวน 20,000.- บาท รวมงบประมาณโครงการทัง้ส้ิน  70,000.- บาท

     2.3.2  โครงการประชาสัมพนัธส์ านกัพมิพม์หาวทิยาลัยนเรศวร  จ านวน 50,000.- บาท  โอนงบประมาณเขา้เพิม่เติม จ านวน 50,000.- บาท รวมงบประมาณโครงการทัง้ส้ิน  100,000.- บาท

2.4  โครงการทีป่รับแผนการด าเนนิงาน  ได้แก ่ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย เดิมจดั 2 ระยะ  คือ ระยะที ่1 เดือนเมษายน 2560  และระยะที ่2 เดือนกรกฎาคม 2560 เปล่ียนแปลงเปน็

      จดัเพยีงระยะเดียวคือเดือนกรกฎาคม 2560 


