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ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาเอกสารประกอบการขอรับทุนอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดีย วกั น กองบริหารงานวิจัย และประกั นคุณภาพการศึก ษา จึงได้จัดท าคู่มือการดาเนินงานโครงการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยแนวปฏิบัติของการขอรับทุนอุดหนุนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละขั้นตอนและแบบฟอร์มการดาเนินงานต่างๆ
กองบริหารงานวิจัย และประกั นคุณภาพการศึกษา (DRAEQA) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับ นี้
จะอานวยความสะดวก และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สาหรับใช้ประกอบการ
บริหารงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและทราบภาระหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบผลการปฏิบัติที่ได้รับ เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยส่งเอกสารการขอรับทุนข้อ 1-3

คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
ประชาสัมพันธ์ทุนใ ้กับบุคลากร

บุคลากร
ส่งข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อ 1 (5 ชุด พร้อม CD 1แผ่น)

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รวบรวมข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการทานุฯ


ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ทานุฯ พิจารณาคัดเลือก และจัดลาดับ
ความสาคัญของข้อเสนอโครงการ
แล้วจัดสรรงบประมาณแก่ผู้เสนอขอรับทุน

 เห็นชอบ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านการทานุฯ


เห็นชอบ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทาสัญญา

สิน้ สุดการขอรับทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (แบบทานุฯ 1)
2. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. หลักเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุน จานวน 4 ฉบับ เพื่อเสนอให้ผู้รับทุนลงนาม

ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารข้อ 1-4

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


ไม่ลงนาม

ผู้บริหาร
พิจารณา
 ลงนาม
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุน ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของผู้รับทุน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิน้ สุดการจัดทาสัญญา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการจัดทาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4 ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ (แบบทานุฯ 1) 2 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น
หมายเหตุ ต้องปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดาเนินงานและงบประมาณที่ใช้ โดยกาหนด
ระยะเวลาด าเนิน โครงการให้ ชัด เจน ขอให้ร ะบุ วัน เดื อนปี ที่จ ะจั ดกิ จกรรม โครงการให้ส อดคล้ องกั บ
ระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปรับรายละเอียดงบประมาณของโครงการให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย
3. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(แบบทานุฯ 2) 1 ชุด
4. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
(แบบทานุฯ 3) 1 ชุด
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ขั้นตอนการขอยืมเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กรณียืมเงิน)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการยืมเงินข้อ 1-5

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทาใบยืมเงินข้อ 6
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-6 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อานวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร/ดาเนินการออกเช็คและแจ้งให้ผู้รับทุนรับเช็ค

ผู้รับทุน
ดาเนินการติดต่อรับเช็คที่กองคลัง

สิน้ สุดการขอยืมเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอยืมเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์
(แบบทานุฯ 4) 1 ชุด
ลงนามในใบยืมเงิน
2. สาเนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
3. สาเนาแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(แบบทานุฯ 2) 1 ชุด
4. สาเนาบันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนินโครงการ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(แบบทานุฯ 3) 1 ชุด
5. สาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า) 1 ชุด
6. ใบยืมเงิน
1 ชุด
7
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ขั้นตอนการเคลียร์เงินยืมของเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการเคลียร์เงินยืมตามข้อ 1-7

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทาใบขอเบิกเงินข้อ 8
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-8 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อานวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสารและดาเนินการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิน้ สุดการเคลียร์เงินยืม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการเคลียร์เงินยืมของเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. สาเนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
2. สาเนาแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(แบบทานุฯ 2) 1 ชุด
3. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ
(แบบทานุฯ 3) 1 ชุด
4. สาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)1 ชุด
5. สาเนาบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนาม
(แบบทานุฯ 4) 1 ชุด
ในใบยืมเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6. สาเนาใบยืมเงิน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
1 ชุด
7. เอกสารการเงินทั้งหมด
8. ใบขอเบิกเงิน (สีฟ้า)
1 ชุด
8
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ขั้นตอนการเบิกเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (กรณีสารองจ่าย)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินข้อ 1-6

เจ้าหน้าที่การเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดทาใบขอเบิกเงินข้อ 7
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารข้อ 1-7 และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

คณบดี/ผู้อานวยการ
พิจารณา
 อนุมัติ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์
จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กองคลัง

กองคลัง
ตรวจสอบเอกสาร/ดาเนินการออกเช็คและแจ้งให้ผู้รับทุนรับเช็ค

ผู้รับทุน
ดาเนินการติดต่อรับเช็คทีก่ องคลัง

สิน้ สุดการขอเบิกเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการเบิกเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงิน
(แบบทานุฯ 5) 1 ชุด
2. สาเนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
3. สาเนาแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(แบบทานุฯ 2) 1 ชุด
4. บันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการ
(แบบทานุฯ 3) 1 ชุด
5. สาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)1 ชุด
6. เอกสารการเงินทั้งหมด
7. ใบขอเบิกเงิน (สีฟ้า)
1 ชุด
9
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ขั้นตอนการส่งผลงานและปิดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารการส่งผลงานและปิดโครงการข้อ 1-4
ภายใน 30 วันเมื่อเสร็จสิน้ โครงการ

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
 อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สิน้ สุดการส่งผลงานและปิดโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการส่งผลงานและปิดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. รายงานการใช้เงิน
(แบบทานุฯ 6) 1 ชุด
2. บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ
(แบบทานุฯ 7) 1 ชุด
3. บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
(แบบทานุฯ 8) 1 ชุด
4. รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดบี ันทึกไฟล์ขอ้ มูล
(แบบทานุฯ 9) 3 ชุด
(ตามหัวข้อในการจัดทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์)
หมายเหตุ ทั้งนี้จะต้องจัดทารายงานการใช้เงิน จานวน 1 ชุด และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีบันทึก
ไฟล์ขอ้ มูล จานวน 3 ชุด ภายใน 30 วันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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ขั้นตอนการขอปรับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารข้อ 1-3

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
 อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งให้ผู้รับทุน

ผู้รับทุน
ดาเนินการตามแผนงาน

สิน้ สุดการขอปรับแผน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการปรับแผน/ปรับงบประมาณ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผน/ปรับงบประมาณ
(แบบทานุฯ 10) 1 ชุด
2. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
3. สาเนาข้อเสนอโครงการ (ฉบับเดิม) (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
กรณียังไม่ได้เซ็นสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
(แบบทานุฯ 10) 1 ชุด
2. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
3. สาเนาข้อเสนอโครงการ (ฉบับเดิม) (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
กรณี เ ซ็ น สั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น โครงการแล้ ว และต้ อ งยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น โครงการ จึ ง จะขอเปลี่ ย นแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงการได้
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ
(แบบทานุฯ 10) 1 ชุด
2. สาเนาบันทึกขออนุมัติดาเนินโครงการ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(แบบทานุฯ 3) 1 ชุด
3. สาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
1 ชุด
หมายเหตุ หากมีความจาเป็นต้องปรับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบ
เป็นหนังสือภายในกาหนด 30 (สามสิบ) วัน
11
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ขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้รับทุน
จัดส่งเอกสารข้อ 1-4

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ


ไม่อนุมัติ

ผู้บริหาร
พิจารณา
 อนุมัติ
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
จัดส่งให้ผู้รับทุน

ผู้รับทุน
ดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ

สิน้ สุดการขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารการขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. บันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการทานุฯ
(แบบทานุฯ 11) 1 ชุด
2. ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับใหม่)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
3. สาเนาข้อเสนอโครงการ (ฉบับเดิม) (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
(แบบทานุฯ 1) 1 ชุด
4. สาเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม(รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)1 ชุด
หมายเหตุ การทาเรื่องขอขยายระยะเวลาควรทาก่อนวันสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
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สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สัญญาเลขที่
โครงการ

: C..................................
: ………………………………………………………………………………………..……

สัญญานี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ………………………………….…………………………………………..…. ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ บู ล ย์ วั ฒ นาธร ปฏิ บั ติ ก ารแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 351/2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กั บ
…………………............………………......................…..…… ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
การให้และรับทุน
ข้อ 1 ผู้ใ ห้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่ผู้รับ ทุน
เพื่อการดาเนินงาน เรื่อง……………………….……………………………….............……………………………………………....…………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการ” ตามแบบทานุฯ 1 ในวงเงิน …….……………………………….. บาท
(……………………….…………………………บาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดาเนินการของโครงการ……….…….วัน นับตั้งแต่
วันที…่ …………..……………………..………..…..ถึงวันที่……..……..…………………………….…………
ข้อ 2 ผู้ใ ห้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญ ญา ให้กับผู้รับทุน โดยพิจารณาตามความจาเป็นและ
เหมาะสม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดาเนินการของโครงการ ตามแบบทานุฯ 2 และตามข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ของผู้ให้ทุน
ผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญาเพื่อดาเนิ นการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของผู้ให้ทุน ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ให้ทุน
ตรวจสอบได้ และในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อดาเนินการของผู้รับทุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วนิ ิจฉัยชีข้ าด
ผู้ให้ทุนจะไม่หักเงินทุนอุดหนุนโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ (Indirect or overhead
cost) ทั้งสิน้

สัญญาเลขที่ C……………………

หัวหน้าโครงการ
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หากมีรายได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินโครงการ ผู้รับทุนจะต้อง
รายงานให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกล่าวในรายงานการเงินที่เสนอต่อ
ผูใ้ ห้ทุน
หากมีเ งิ นเหลือ เมื่อ สิ้นสุ ดโครงการแล้ ว ผู้รับ ทุน จะต้ องคื นเงินที่ เ หลื อพร้อมดอกเบี้ ย
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 15 (สิบห้า) วัน นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงกัน
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 3 การเบิกจ่ายเงินของผู้รับทุน
เมื่ อ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ ผู้ รั บ ทุ น ขออนุ มั ติ
ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทานุฯ 3
ผู้ รั บ ทุ น สามารถด าเนิ น การขออนุ มั ติ ยื ม เงิ น ตามแบบท านุ ฯ 4 หรื อ ขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น
ตามแบบทานุฯ 5 เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้นาส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่าย
การดาเนินงาน
ข้อ 4 ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งท างานตามโครงการนี้ ด้ วยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ และรั บ รองว่ า
จะไม่ น างานตามโครงการนี้ บ างส่ ว น หรื อ ทั้ ง หมดไปให้ ผู้ อื่ น รั บ ช่ ว ง เว้ น แต่ จ ะได้ ค วามยิ น ยอมจาก
ผูใ้ ห้ทุนเป็นหนังสือก่อน
ข้ อ 5 ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งด าเนิ น งานตามโครงการในทั น ที ภายในก าหนดเวลาตามข้ อ 1
ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดาเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญา
ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งด าเนิ น งานตามวิ ธี ก ารที่ เ สนอไว้ ตามแบบท านุ ฯ 1 ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดาเนินการโครงการได้หรือมีความจาเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน
หรือวิธี ก ารใด ๆ ตามแบบท านุฯ 10 ผู้รับ ทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ใ ห้ทุนทราบเป็นหนังสื อภายในก าหนด
30 (สามสิบ) วัน ทั้งนี้ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะยุติการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการหรือให้ความเห็นชอบกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม
กรณี ไ ม่ส ามารถด าเนิ นงานตามโครงการให้แล้ วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามข้อ 1
ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายเวลา ตามแบบทานุฯ 11 ก่อนวัน
สิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน (ขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ผู้ให้ทุน
ทรงไว้ ซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ข ยายเวลาได้
จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันกาหนดส่งผลงาน หากพ้นกาหนดวันส่งผลงานนั้นให้ถือว่า
ผูร้ ับทุนส่งผลงานล่าช้า
สัญญาเลขที่ C……………………

หัวหน้าโครงการ
15

เอกสารปกปิด ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

หน้า 3/5

ข้อ 6 ผูร้ ับทุนต้องอานวยความสะดวกให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปในสถานที่
ทาการของผู้รับทุนหรือสถานที่ทางาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลงาน
ข้อ 7 ผูร้ ับทุนจะต้องส่งรายงานการใช้เงิน ตามแบบทานุฯ 6 แบบขออนุมัติปิดโครงการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทานุฯ 7 แบบขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบทานุฯ 8 และ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบท านุฯ 9 พร้อมซีดีบันทึก ไฟล์ข้อมูล จานวน 3 ชุด ภายใน 30 วัน
เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ
กรณี ไ ม่ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดเวลา ตามข้ อ 7 ให้ ถื อ ว่ า ผู้ รั บ ทุ น
ส่งผลงานล่าช้าและผูใ้ ห้ทุนมีสิทธิ์บอกยกเลิกสัญญา
ข้อ 8 ผูร้ ับทุนจะต้องนาเสนอผลการดาเนินงาน และจัดทาโปสเตอร์ประกอบการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามที่ผู้ให้ทุนกาหนด ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้ให้ใช้ในส่วนของเงินทุนที่ได้รับตาม
สัญญา
ข้อ 9 ผู้ให้ทุน ผู้รับทุน ตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพของโครงการตาม
วิธีการที่ผู้ให้ทุนกาหนดทั้งในระหว่างดาเนินงานตามโครงการและ/หรือเมื่อโครงการเสร็จสิ้นและผู้รับทุน
ต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานตามที่ผใู้ ห้ทุนร้องขอ
สิทธิและการยกเลิกสัญญา
ข้อ 10 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นจากโครงการตามสัญญานี้ เป็นสิทธิ
ของผู้ให้ทุน โดยให้ผใู้ ห้ทุนเป็นผู้ทานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในผลงานแต่ผเู้ ดียว
หากผู้รับทุนต้องการนาผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จะต้องทาความตกลงเป็น
หนังสือกับผูใ้ ห้ทุนก่อน
ข้อ 11 ผู้ รับ ทุ น จะต้ องรับ ผิด และชดใช้ ค่ าเสีย หายใด ๆ อัน เกิ ด ขึ้น จากการละเมิ ด
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้รับทุนและผู้ที่
รับมอบหมายนามาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ข้อ 12 กรณีผู้รับทุนมิได้ส่ง เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ให้ ถื อว่ า ผู้ รับ ทุ นผิ ด เงื่อ นไข ผู้รั บ ทุ นยิ น ยอมให้หั ก เงิน เดือ นที่ ผู้รั บ ทุ นจะได้ รั บ และยิน ยอมให้ ผู้ใ ห้ ทุ น
ดาเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี
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ข้อ 13 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา
13.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุน
เห็นว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชานาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้
จากบุคคลในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะ
ยุติโครงการตามสัญญา
13.2 กรณีที่ผู้รับทุนเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะต้องมี
หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุแ ละเหตุผล และถ้าผู้ให้ทุนมิได้ ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามสั ญ ญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ ) วัน นับ แต่วันที่ไ ด้รับ หนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้รับ ทุนมีสิท ธิ
บอกเลิกสัญญาได้
13.3 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13.1 หรือ 13.2 ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน
และผู้รับ ทุนจะต้อ งคืนเงิ นที่เ หลือ ณ วั นสั ญ ญาสิ้น สุดลงพร้ อมทั้งส่ง มอบเครื่องมื อเครื่องใช้ และวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ผู้รับทุนได้จัดซื้อด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้ ทุน ให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายใน 15 (สิบห้า) วัน หลังจาก
วันบอกเลิกสัญญา
13.4 ในกรณีที่มเี หตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของ
ผู้ให้ทุน หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอั นใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทาให้ผู้รับทุนไม่สามารถ
ดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสทิ ธิระงับงานตามโครงการชั่วคราว
และผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสัญญา ข้อ 5 วรรคสาม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนที่จ ะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใน
เอกสารแนบท้า ยสั ญ ญา ขัด แย้ง กั บ ข้ อความในสั ญ ญานี้ ให้ถื อตามข้ อความในสั ญ ญาและในกรณี ที่
เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ให้ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้ให้ทุน
ข้อ 15 หากมีค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการได้รับเงินอุดหนุนโครงการนี้
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุนเอง และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
ภายใต้สัญญานี้
สัญญานี้ทาขึ้น 4 ฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
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ลงชื่อ…………………………..………………………………ผูใ้ ห้ทุน
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูร้ ับทุน
(……………………….…….…………………………….)
หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ……………….……………………………………….พยานที่ 1
(…………………..………..…………………………….)
คณบดี/ผู้อานวยการ

ลงชื่อ……………………………………………………….พยานที่ 2
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

สัญญาเลขที่ C……………………

หัวหน้าโครงการ
18

หน้า 1/4

แบบทานุฯ 1
ข้อเสนอโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
สัญญาเลขที่ : .......................................
1. ชื่อโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุ ครัง้ ที่ของโครงการด้วย)
..........................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................................
3. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
.........................................................................................................
หน่วยงานร่วม
 ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
.........................................................................................................
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
........................................................................................................
4. โครงการนี้จัดมีรูปแบบ
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โครงการที่จัดมีลักษณะ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุหลักสูตร หรือรายวิชา และกิจกรรม)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
5. หลักการและเหตุผล (กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจาเป็น ความสาคัญในการจัดทาโครงการ)
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.1 ..................................................................................
6.2 ..................................................................................
6.3 ..................................................................................
6.4 ..................................................................................
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แบบทานุฯ 1
7. กลุ่มเป้าหมาย
 ภายในมหาวิทยาลัย
o นิสิต
จานวน................คน
o บุคลากรสายวิชาการ
จานวน................คน
o บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน................คน
o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จานวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน............คน
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
....................................................... จานวน................คน
....................................................... จานวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน............คน
8. พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
............................................................................................................................
9. เป้าหมายของตัวชี้วดั
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จานวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครัง้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ....................

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ…………………
ด้านผลกระทบ (impact) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. วิธดี าเนินการ (มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA))
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานทีด่ าเนินกิจกรรม โครงการ
..............................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่จดั กิจกรรม โครงการ
.............................................................................................................................................
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11. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนีใ้ ห้ระบุจานวนเงินที่จะเบิกในช่องเดือนที่ต้องการเบิกจ่าย
(หมายเหตุ เบิกจ่ายได้ไม่เกินเดือนสิงหาคม เนื่องจากเดือนกันยายน กองคลังต้องดาเนินการปิดงบประมาณรายจ่าย)
พ.ศ. …………….
พ.ศ. …………….
รายการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
งบเงินอุดหนุน
12. แผนการดาเนินงานและงบประมาณที่ใช้
ลาดับ

ขั้นตอน / กิจกรรม

วัน เดือน ปี

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

1.
2.
3.
4.

…………………………..…….……………………………………………….
…………………………..…….……………………………………………….
…………………………..…….……………………………………………….
…………………………..…….……………………………………………….
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

…………………......
…………………......
…………………......
…………………......

............................... บาท
............................... บาท
............................... บาท
............................... บาท
.......................... บาท

13. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
(หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณของโครงการต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย)
หมวดเงิน / รายการ
งบประมาณที่ใช้ (บาท)
รวม (บาท)
1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ………………………………………………………………………………….………… …………………….……….………… ………………….…….…………
1.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
2. หมวดค่าจ้าง
2.1 …………………………………………………………………………………………… …………………….……….………… ………………….…….…………
2.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
3. หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และอื่น ๆ
…………………….……….………… ………………….…….…………
3.1 ค่าจัดทาโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 ซม.
3.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
4. หมวดค่าใช้สอย
4.1 …………………………………………………………………………………………… …………………….……….………… ………………….…….…………
4.2 …………………………………………………………………………………………… …………….……………………….… …………….………………….…
………………………….….………… …………….……………….……
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ
*** ผู้รับทุนจะต้องนาเสนอผลการดาเนินงาน และจัดทาโปสเตอร์ (ขนาด 80 x 120 ซม.) ประกอบการ
รายงานผลการดาเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน (AC2KM) ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้
ในการนี้ ให้ใช้ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
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14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั (เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก)
14.1 …………………………………………………………………………………………………………………
14.2 …………………………………………………………………………………………………………………
14.3 …………………………………………………………………………………………………………………
14.4 …………………………………………………………………………………………………………………
14.5 …………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ........................................................................ผู้เสนอโครงการ
(.......................................................................................)
วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. .................

ลงชื่อ .................................................................คณบดี/ผู้อานวยการ
(..................................................................................)
ตาแหน่ง ……………………………………….…………………………..
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ................

ลงชื่อ .................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
ตาแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและประกันคุณภาพ
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................

22

หน้า 1/1

แบบทานุฯ 2
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
แผนงาน : …………………………………………………………………………
ผลผลิต : ……………………………………………………………………………………………
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ………………. (2)
หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ……มหาวิทยาลัยพะเยา……. (3) องค์กรทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุน ……………………………………………………… (4)
รหัสหน่วยงาน ……………….…… ลักษณะงาน ……….…………… ประเภทงาน/โครงการ ………….………… บัญชี ………….………… งบ …………..…….…… (5)ใบอนุมัตเิ งินประจางวดเลขที่
………………………………………… วันที่ …………………………..…….……… จานวนเงิน ……..………………………บาท…………….……
(6) ชื่องาน/โครงการ ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(7)
วงเงิน (8)
งบที่เบิก
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
งบประมาณ
เงินอุดหนุน

รวมเงิน
(…………………………………………………………….บาทถ้วน)

…………………………………………………...
(………………………………………………….)
หัวหน้าโครงการ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตดิ าเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ…..........…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสั ญญา จึงใคร่ขอ
อนุมัตดิ าเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตใิ ห้ดาเนินโครงการทานุฯ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อานวยการ
(วันที…่ ….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตแิ ละให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที…่ ………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตยิ ืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ….........
เรียน คณบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญา
จึงใคร่ขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ ลงนามในใบยืมเงิน อุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจานวนเงิน………..…..บาท (…………..………….……บาทถ้วน) จากเงินกองทุน…………….…
หมวด……………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตเิ บิกเงินอุดหนุนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ….....
เรียน คณบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา จึงใคร่ขอ
อนุมัตเิ บิกเงินอุดหนุนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจานวนเงิน………………………..บาท
(……………………….……บาทถ้วน) จากเงินกองทุน…………………….…..……… หมวด……………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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รายงานการใช้เงินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สัญญาเลขที่ ............................./ปีงบประมาณ…………………….
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม : (ชื่อโครงการ)………………………………………………………………………………………..
ชื่อหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมผู้รับทุน ................................................................ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................................................

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ขั้นตอน / กิจกรรม

(วัน/เดือน/ปี)

รายการ
กลุ่ม
เป้าหมาย

หมวด
ค่าตอบแทน

จานวน
(คน)

(บาท)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
(ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัย)
หมวด
หมวด
ค่าวัสดุ/
หมวด
รวม
ค่าจ้าง
อุปกรณ์
ค่าใช้สอย
(บาท)
(บาท)
และอืน่ ๆ
(บาท)
(บาท)

1.
2.
3.
ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น
จานวนเงินทีไ่ ด้รับ

……………………………………บาท

1

ค่าใช้จา่ ย

…………………………………บาท

2

จานวนเงินคงเหลือ

1

-

2

เมื่อวันที่ ……………………..

……………………………บาท

………………………………………………..
ลงนามหัวหน้าโครงการ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตปิ ิดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ…..........…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
บัด นี้ ก ารด าเนิ น โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติปิดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเอกสารโครงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. รายงานการใช้เงิน
จานวน 1 ชุด
2. รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล
จานวน 3 ชุด
(รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
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2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตใิ ห้ปดิ โครงการทานุฯ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อานวยการ
(วันที…่ ….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตแิ ละให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที…่ ………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน ..................................................................................................................
ที่ ศธ ...................../..................
วันที.่ ........................................................
เรื่อง ขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ….......…
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที…่ ……………….…………..นั้น
บัด นี้ ก ารด าเนิ น โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล จานวน 3 ชุด (ดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตใิ ห้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อานวยการ
(วันที…่ ….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตแิ ละให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที…่ ………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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หัวข้อในการจัดทาเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……………
สัญญาเลขที่……………………….
1. ชื่อโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุ ครั้งทีข่ องโครงการด้วย)

................................................................................................................................................................
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.................................................................................................................................................................
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
................................................................................................................................................................
หน่วยงานร่วม
 ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรือวิทยาลัย หรือกอง หรือศูนย์)
................................................................................................................
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
...............................................................................................................
4. โครงการนี้จัดมีรูปแบบ
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
โครงการที่จัดมีลักษณะ
 บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุหลักสูตร หรือรายวิชา และกิจกรรม)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..................
5. หลักการและเหตุผล (กล่าวถึงความเป็นมา ขอบเขต ความจาเป็น ความสาคัญในการจัดทาโครงการ)
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ
6.1 ........................................................................
6.2 ........................................................................
6.3 ........................................................................
6.4 ........................................................................
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ………………………………………………………………………………………………........................
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7. กลุ่มเป้าหมาย
 ภายในมหาวิทยาลัย
o นิสิต
จานวน................คน
o บุคลากรสายวิชาการ
จานวน................คน
o บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน................คน
o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จานวน................คน
รวมทัง้ สิ้น
จานวน.............คน
 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)
....................................................... จานวน................คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน.............คน
8. พื้นที่ หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
............................................................................................................................
9. เป้าหมายของตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จานวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครัง้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ ...........

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ………………
ด้านผลกระทบ (impact) …………………………………………………………………………………………………………..

10. วิธดี าเนินการ (มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA))
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ดาเนินกิจกรรม โครงการ
..........................................................................................
วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม โครงการ
.........................................................................................
11. งบประมาณที่ได้รับ
จานวนทั้งสิ้น...................................บาท
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12.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ให้ระบุเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
 เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จานวน..............................บาท
 เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จานวน.......................บาท และเกินกว่างบประมาณตามที่ได้รับ เป็นเงิน....................บาท
คิดเป็นร้อยละ.............ของงบประมาณทั้งหมด เพราะ......................................................................................
 เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน................................บาท คิดเป็นร้อยละ...................ของงบประมาณทั้งหมด
เพราะ…………………………………………………………………………................................................................................................
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เพราะ...................................................................................................................................................

13. ผลสาเร็จของตัวชี้วัด
ด้านผลผลิต (output)
- เชิงปริมาณ

:
:
:
:

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ………………คน
จานวนการจัดกิจกรรม โครงการ ………………ครัง้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ………….…..
ร้อยละของการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ...........  บรรลุ  ไม่บรรลุ

- เชิงคุณภาพ
- เชิงเวลา
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- เชิงปริมาณ
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ………………
ด้านผลกระทบ (impact) …………………………………………………………………………………………………………..
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก)
14.1 ……………………………………………………………………………………….
14.2 ……………………………………………………………………………………….
14.3 ……………………………………………………………………………………….
14.4 ……………………………………………………………………………………….
15. รายงานการใช้เงินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแบบทานุฯ 6

16. ผลการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
17. การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................
18. การกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ (โปรดระบุ)...
...............................................................................................................................................................................................
19. รูปภาพประกอบการดาเนินโครงการ (ถ้ามี)
20. สาเนาเอกสารต่าง ๆ หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง (บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ พร้อมโครงการ ,
กาหนดการจัดกิจกรรม โครงการ , รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ) ยกเว้นเอกสารทางการเงินไม่ต้องแนบ
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตปิ รับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบโครงการ ประจาปีงบประมาณ………...
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เนื่องจาก(ชีแ้ จงเหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………
จึ ง ใคร่ ข ออนุ มั ติ ป รั บ แผน/ปรั บ งบประมาณ/เปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตใิ ห้ปรับแผน/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อานวยการ
(วันที…่ ….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตแิ ละให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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บันทึกข้อความ
หน่วยงาน …………………………………………………………………..…………….……………………………..……
ที่ ศธ ……..………./…………….
วันที่ ...………………………………
เรื่อง ขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ…………….
เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ อนุ มั ติ ทุ นอุ ด หนุ นการท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ......... ให้กับข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหน้าโครงการ)
สังกัดภาควิชา/งาน……...……….…..… คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….….
เป็นหัวหน้าโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่……… โครงการ “..................................”
งบประมาณ……………..….…บาท (………………………….…………………………..บาทถ้วน) มีระยะเวลาดาเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที…่ ………………………….….ถึงวันที่………………….…………..นั้น
เนื่องจาก(ชีแ้ จงเหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………
จึงใคร่ขออนุมัตขิ ยายระยะเวลาดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ออกไปอีกจานวน…………วัน
ตั้งแต่วันที…่ …………………………………ถึงวันที…่ ………………………………………. (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ …………………………………………………..
(………………………….…….………………..….)
หัวหน้าโครงการ
2. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตใิ ห้ขยายระยะเวลาดาเนินงาน
ลงชื่อ…………………………………….
(…………………...…………….……………)
คณบดี/ผู้อานวยการ
(วันที…่ ….……./……………./…………..)
3. เรียน อธิการบดี
เห็นควรอนุมัตแิ ละให้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
ลงชื่อ…………………….……………………………
(…………………………………………………………..)
ผู้ประสานงานโครงการ
(วันที…่ ………./……………./…………..)

4. เรียน อธิการบดี
( ) เห็นควรอนุมัติ ( ) เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ……………….……………………………………….
(นายชานาญ แสงแก้ว)
ผู้อานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
5. เรียน อธิการบดี
( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ…………..…………….……………………………
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพ
(วันที…่ ………./……………./…………..)
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ระเบียบ ประกาศการเงินของมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ใช้ในโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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