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โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  

 

 

 

 
 

 

 

กองบริหารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 



 

คำนำ 
 

 คู่มือการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้  จัดทำข้ึนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการขอรับทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจากงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา            

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับทุนอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

เดยีวกัน กองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนเพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ เป็นแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิด

ประสทิธภิาพ ทัง้นี้เนื้อหาภายในเล่มประกอบดว้ยแนวปฏิบัตขิองการขอรับทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศลิปะ

และวัฒนธรรมในแต่ละข้ันตอนและแบบฟอร์มการดำเนนิงานต่าง ๆ  

 

 กองบรหิารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอำนวยความ

สะดวก และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการบรหิารงานทำนุ

บำรุงศลิปะและวัฒนธรรมในทุกหน่วยงานไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

  

 

 
กองบรหิารงานวจิัยและประกนัคุณภาพการศกึษา 

พฤษภาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 



สารบัญ 
หน้า 

ข้ันตอนการปฏิบตังิานโครงการทำนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม                      

-  ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม..................................................3                                                             

-  ข้ันตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม..................................4                                                

-  ข้ันตอนการขอยมืเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (กรณยีมืเงนิ)............................5 

-  ข้ันตอนการเคลยีร์เงนิยมืของเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม………………..…….….……6 

-  ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (กรณสีำรองจ่าย)…………………….…7 

-  ข้ันตอนการส่งผลงานและปดิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม………………………….………….…..……..8 

-  ข้ันตอนการขอปรับแผน/ปรบังบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ……………………….…….…..…..9 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการทำนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

-  สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม……………………………………………………….…...11 

-  แบบทำนุฯ 1 ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม……………………………………..…..16 

-  แบบทำนุฯ 2 แผนการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน……………………………………...…….20 

-  แบบทำนุฯ 3 บันทกึข้อความขออนุมัตดิำเนนิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม……..21 

-  แบบทำนุฯ 4 บันทกึข้อความขออนุมัติยมืเงนิและขอความอนุเคราะห์ลงนาม  

 ในใบยมืเงนิอุดหนุนการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม…………………..…….….….22 

-  แบบทำนุฯ 5 บันทกึข้อความขออนุมัติเบิกเงนิอุดหนุนการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม…23 

-  แบบทำนุฯ 6 รายงานการใช้เงนิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม……………………….….24 

-  แบบทำนุฯ 7 บันทกึข้อความขออนุมัตปิดิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม…………...25 

-  แบบทำนุฯ 8 บันทกึข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ…………………………….27 

-  แบบทำนุฯ 9 หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ…………………….…..28 

-  แบบทำนุฯ 10 บันทกึข้อความขออนุมัตปิรับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลง 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………………………..……….….….……31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

ข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

ประชาสัมพันธ์การเปดิรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

 
คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

ประชาสัมพันธ์ทุนใหก้ับบุคลากร 

 
บุคลากร  

ส่งขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมขอ้ 1 (2 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น) 

 
กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

รวบรวมขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

จัดส่งขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมใหก้ับสำนักงบประมาณ 

                                                                                                                                             

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารการขอรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.  ขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  (แบบทำนุบำรุงฯ 1)     2 ชุด 

2.  หลักเกณฑ์การเขยีนขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ  : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM  

     : แบบฟอร์มการขอรับทุนที่กรอกขอ้ความสมบูรณ์ ตอ้งสอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์และการเบกิจ่ายเงนิ

       โครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยพะเยา หรอืระเบยีบประกาศการเงนิของมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการขอรับทุน 
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ข้ันตอนการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนนุโครงการทำนุบำรุงศลิปวฒันธรรม 
 

ข้ันตอนการปฏิบตังิาน 

 

กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ 

สำหรับโครงการที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ 

 
กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

จัดส่งสัญญารับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเสนอใหผู้ร้ับทุนลงนาม 

 
ผูร้ับทุน  

จัดส่งเอกสารขอ้ 1-4 

 
กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

                                                   ไม่ลงนาม 

 
     ลงนาม                                              

กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

ส่งคืนสญัญารับทุนคู่ฉบับฯ ผ่านหน่วยงานตน้สังกัดของผูร้ับทุน 

เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

                                                  
 

 

 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.  สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      2 ฉบับ   

2.  ขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (แบบทำนุบำรุงฯ 1)      2 ชุด  

3.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 2)      1 ชุด 

4.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ        1 ชุด 

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 2-4 จัดทำผ่านระบบ UPRM 

  

ผูบ้รหิาร 

พจิารณาลงนาม 

สิ้นสุดการจัดทำสัญญา 
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ข้ันตอนการขอยืมเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (กรณียืมเงนิ) 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผูร้ับทุน 

จัดส่งเอกสารการยืมเงนิขอ้ 1-5 

 
เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดทำใบยืมเงนิขอ้ 6 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารข้อ 1-6 และเสนอให้ผูบ้รหิารอนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

 
 อนุมัติ                                             

เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดส่งเอกสารทัง้หมดใหก้องคลัง 

                                                             
กองคลัง 

ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนนิการออกเช็คและแจ้งใหผู้ร้ับทุนรับเช็ค 

                                     
ผูร้ับทุน 

ดำเนนิการตดิต่อรับเช็คที่กองคลัง 

 

 

 

 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารการขอยืมเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1. บันทกึขอ้ความขออนุมัติยืมเงนิและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงนิ (แบบทำนุบำรุงฯ 3)  1 ชุด 

2. สำเนาขอ้เสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)        1 ชุด 

3. สำเนาบันทกึขอ้ความขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (รบัรองสำเนาถูกตอ้ง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)      1 ชุด 

4.สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)         1 ชุด   

5. สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้)     1 ชุด   

6. ใบยืมเงนิ                1 ชุด 

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 2-5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM 

 

 

คณบด/ีผูอ้ำนวยการ 

พจิารณา 

สิ้นสุดการขอยืมเงนิ 
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ข้ันตอนการเคลยีร์เงนิยืมของเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผูร้ับทุน 

จัดส่งเอกสารการเคลียร์เงนิยืมตามข้อ 1-7 

 
เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดทำใบขอเบกิเงนิข้อ 8 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารข้อ 1-8 และเสนอใหผู้บ้รหิารอนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

 
 อนุมัติ                                             

เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดส่งเอกสารทัง้หมดใหก้องคลัง 

                                                                
กองคลัง 

ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการจัดเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 

 

 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง   

เอกสารการเคลยีร์เงนิยืมของเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.  สำเนาขอ้เสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)    1 ชุด 

2.  บันทึกขอ้ความขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)   1 ชุด 

3.  สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ    1 ชุด   

4.  สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้)  1 ชุด   

5.  สำเนาบันทกึขอ้ความขออนุมัตยืิมเงนิและขอความอนุเคราะห์ลงนาม (แบบทำนุบำรุงฯ 3)   1 ชุด 

     ในใบยืมเงนิ (รับรองสำเนาถูกตอ้ง) 

6.  สำเนาใบยืมเงนิ (รับรองสำเนาถูกตอ้ง)        1 ชุด 

7.  เอกสารการเงนิทัง้หมด 

8.  ใบขอเบกิเงนิ (สฟีา้)          1 ชุด 

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 – 4 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM 

 

 

คณบด/ีผูอ้ำนวยการ 

พจิารณา 

สิ้นสุดการเคลยีร์เงนิยืม 
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ข้ันตอนการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม (กรณีสำรองจ่าย) 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผูร้ับทุน 

จัดส่งเอกสารการเบกิจ่ายเงนิข้อ 1-6 

 
เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดทำใบขอเบกิเงนิข้อ 7 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารข้อ 1-7 และเสนอใหผู้้บรหิารอนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

 
 อนุมัติ                                             

เจ้าหนา้ที่การเงนิคณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์ 

จัดส่งเอกสารทัง้หมดใหก้องคลัง 

                                                                
กองคลัง 

ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนนิการออกเช็คและแจ้งใหผู้ร้ับทุนรับเช็ค 

                                                               
ผูร้ับทุน 

ดำเนนิการตดิต่อรับเช็คที่กองคลัง 

 

 

 

 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง   

เอกสารการเบกิเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตเิบกิเงนิ (แบบทำนุบำรุงฯ 4)     1 ชุด 

2.  สำเนาขอ้เสนอโครงการ (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)     1 ชุด 

3.  บันทกึขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 2)    1 ชุด 

4.  สำเนาแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการ (รับรองสำเนาถูกตอ้ง)    1 ชุด   

5.  สำเนาสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้)  1 ชุด  

6.  เอกสารการเงนิทัง้หมด 

7.  ใบขอเบกิเงนิ (สฟีา้)          1 ชุด 

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 2 – 5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM 

 

 

คณบด/ีผูอ้ำนวยการ 

พจิารณา 

สิ้นสุดการขอเบกิเงนิ 
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ข้ันตอนการส่งผลงานและปดิโครงการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม 
 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผูร้ับทุน 

จัดส่งเอกสารการส่งผลงานและปดิโครงการขอ้ 1-2  

ภายใน 30 วันเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 
กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและเสนอใหผู้บ้รหิารอนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

 
 อนุมัติ                                             

กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

จัดเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

                                                     

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง   

เอกสารการส่งผลงานและปดิโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.  รายงานการใชเ้งนิ (แบบทำนุบำรุงฯ 5)    1 ชุด 

2.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตปิดิโครงการ (แบบทำนุบำรุงฯ 6)    1 ชุด 

     - รายงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน  2 เล่ม 

     - ซดีบีนัทกึไฟล์ขอ้มูล จำนวน 1 แผ่น 

(ตามหัวขอ้ในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) (แบบทำนุบำรุงฯ 8) 

3.  ขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกตอ้ง) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)   1 ชุด 

4.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)   1 ชุด 

5.  สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (รับรองสำเนาถูกตอ้ง)    1 ชุด 

หมายเหตุ  เอกสารลำดับที่ 1 – 2 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 3 – 5 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ 

UPRM 

 

 

 

ผูบ้รหิาร 

พจิารณา 

สิ้นสุดการส่งผลงานและปดิโครงการ 
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ข้ันตอนการขอปรับแผน/ปรับงบประมาณ 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผูร้ับทุน  

จัดส่งเอกสารขอ้ 1-3 

 
กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารและเสนอใหผู้บ้รหิารอนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

 
 อนุมัติ                                             

กองบรหิารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 

จัดส่งใหผู้ร้ับทุน 

            
ผูร้ับทุน 

ดำเนนิการตามแผนงาน 

 

 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารการปรับแผน/ปรับงบประมาณ 

1.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตปิรับแผน/ปรับงบประมาณ (แบบทำนุบำรุงฯ 9)     1 ชุด 

2.  ขอ้เสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม (ฉบับใหม่) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)     1 ชุด 

3.  สำเนาขอ้เสนอโครงการ (ฉบับเดมิ) (รับรองสำเนาถูกตอ้งทุกหนา้) (แบบทำนุบำรุงฯ 1)   1 ชุด 

4.  บันทกึขอ้ความขออนุมัตดิำเนนิโครงการ (รับรองสำเนาถูกต้อง) (แบบทำนุบำรุงฯ 2)   1 ชุด   

หมายเหตุ : เอกสารลำดับที่ 1 จัดทำผ่านระบบ UPRM และเอกสารลำดับที่ 3 – 4 สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ UPRM 

    : หากมีความจำเป็นตอ้งปรับแผน/ปรับงบประมาณ ตอ้งแจ้งใหผู้ใ้หทุ้นทราบเป็นหนังสอืภายในกำหนด 30 

      (สามสบิ) วัน 

 

 

 

 

ผูบ้รหิาร 

พจิารณา 

สิ้นสุดการขอปรับแผน/งบประมาณ/ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
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แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ใน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

สัญญาเลขท่ี      :  ท.................................. 

โครงการ          :  ………………………………………………………………………………………..…… 

  สัญญานี้ทำข้ึน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่  19 หมู่ 2  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา  เม่ือวันที่ ………………………………….…………………………………………..…. ระหว่าง มหาวทิยาลัยพะเยา 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา             

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 351/2553  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ 

…………………............………………......................…..…… ซ่ึงต่อไปนี้  ในสญัญานี้เรยีกว่า  “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง  

ทัง้สองฝ่ายตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

การให้และรับทุน 

ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่ผู้รับทุน    

เพื่อการดำเนนิงาน เรื่อง……………………….……………………………….............……………………………………………....………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “โครงการ” ตามแบบทำนุฯ 1 ในวงเงิน …….……………………………….. บาท  

(……………………….…………………………บาทถว้น) โดยมีระยะเวลาดำเนนิการของโครงการ……….…….วัน นับตัง้แต่

วันที่……………..……………………..………..…..ถงึวันที่……..……..…………………………….………… 

  ข้อ 2  ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญา ให้กับผู้รับทุนโดยพิจารณาตามความจำเป็นและ

เหมาะสม ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกับกจิกรรมที่จะดำเนนิการของโครงการ ตามแบบทำนุฯ 2 และตามข้อบังคับ 

ระเบยีบ ประกาศ ของผู้ใหทุ้น 

  ผู้รับทุนจะต้องใช้เงนิทุนที่ได้รับตามสัญญาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการตามสัญญานี้เท่านั้น และจะตอ้งใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ของผู้ให้ทุน  ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ให้ทุน

ตรวจสอบได ้และในกรณทีี่เกดิปัญหาซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการใช้เงนิเพื่อดำเนนิการของผู้รับทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่ ทัง้สองฝ่ายตกลงใหผู้้ใหทุ้นเป็นผู้วนิจิฉยัช้ีขาด 

  ผู้ให้ทุนจะไม่หักเงนิทุนอุดหนุนโครงการเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ (Indirect or overhead 

cost) ทัง้สิ้น 

 

 

สัญญาเลขท่ี ท……………………                        หัวหน้าโครงการ 
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หากมีรายได้หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิข้ึนระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้รับทุนจะต้อง

รายงานใหผู้้ให้ทุนทราบเป็นหนังสอืโดยเร็ว ตลอดจนบันทึกรายรับดังกล่าวในรายงานการเงินที่เสนอต่อ

ผู้ใหทุ้น 

หากมีเงินเหลือเม่ือสิ้นสุดโครงการแล้ว  ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย       

ที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 15 (สิบห้า) วัน  นอกจากจะมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าได้มีการตกลงกัน      

เป็นอย่างอ่ืน 

  ข้อ 3  การเบกิจ่ายเงนิของผู้รับทุน 

  เม่ือได้รับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ ผู้รับทุนขออนุมัติ      

ดำเนนิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 3 

 ผู้รับทุนสามารถดำเนินการขออนุมัติยืมเงิน ตามแบบทำนุฯ 4 หรือขออนุมัติเบิกเงิน       

ตามแบบทำนุฯ 5 เม่ือไดร้ับอนุมัติแลว้ใหน้ำส่งกองคลังเพื่อเบกิจ่าย 

การดำเนนิงาน 

  ข้อ 4  ผู้รับทุนจะต้องทำงานตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และรับรองว่า       

จะไม่นำงานตามโครงการนี้บางส่วน หรือทั้งหมดไปให้ ผู้อ่ืนรับช่วง เว้นแต่จะได้ความยินยอมจาก          

ผู้ใหทุ้นเป็นหนังสอืก่อน 

  ข้อ 5  ผู้รับทุนต้องดำเนินงานตามโครงการในทันที  ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1             

ถ้าหากผู้รับทุนมิได้เริ่มดำเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก

สัญญา 

  ผู้รับทุนต้องดำเนินงานตามวิธีการที่เสนอไว้ ตามแบบทำนุฯ 1 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์        

หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการโครงการได้หรือมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงาน 

หรือวิธีการใด ๆ  ตามแบบทำนุฯ 10 ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือภายในกำหนด         

30 (สามสบิ) วัน ทั้งนี้ผู้ใหทุ้นมีสทิธทิี่จะยุตกิารสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการหรอืให้ความเห็นชอบกับการ

แกไ้ขเปลี่ยนแปลงโครงการไดต้ามความเหมาะสม 

กรณีไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1    

ผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นหนังสือและขออนุมัติขยายเวลา ตามแบบทำนุฯ 11 ก่อนวัน

สิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน (ขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน) ทั้งนี้ผู้ให้ทุน 

ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้         

จะถอืเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันกำหนดส่งผลงาน  หากพ้นกำหนดวันส่งผลงานนัน้ให้ถอืว่า

ผู้รับทุนส่งผลงานล่าช้า 

 

สัญญาเลขท่ี ท……………………                        หัวหน้าโครงการ 
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ข้อ 6  ผู้รับทุนต้องอำนวยความสะดวกใหผู้้ใหทุ้นหรอืผู้ที่ไดร้บัมอบหมายเข้าไปในสถานที่

ทำการของผู้รับทุนหรอืสถานที่ทำงาน เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

ผลงาน 

ข้อ  7  ผู้รับทุนจะตอ้งส่งรายงานการใช้เงนิ ตามแบบทำนุฯ 6  แบบขออนุมัตปิดิโครงการ

ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 7  แบบขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามแบบทำนุฯ 8 และ

รายงานฉบับสมบูรณ์  ตามแบบทำนุฯ 9 พร้อมซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล จำนวน 3 ชุด ภายใน 30 วัน           

เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ  

กรณีไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  ตามข้อ  7  ให้ถือว่าผู้รับทุน        

ส่งผลงานล่าช้าและผู้ใหทุ้นมีสทิธิ์บอกยกเลกิสัญญา 

ข้อ 8  ผู้รับทุนจะตอ้งนำเสนอผลการดำเนนิงาน และจัดทำโปสเตอร์ประกอบการรายงาน

ผลการดำเนินงานตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในการนี้ให้ใช้ในส่วนของเงินทุนที่ได้รับตาม

สัญญา 

ข้อ 9  ผู้ให้ทุน  ผู้รับทุน ตกลงร่วมกันที่จะให้มีการประเมินคุณภาพของโครงการตาม

วิธีการที่ผู้ให้ทุนกำหนดทั้งในระหว่างดำเนนิงานตามโครงการและ/หรอืเม่ือโครงการเสร็จสิ้นและผู้รับทุน

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขผลงานตามที่ผู้ใหทุ้นรอ้งขอ 

  สทิธแิละการยกเลกิสัญญา 

  ข้อ 10  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากโครงการตามสัญญานี้ เป็นสิทธิ

ของผู้ใหทุ้น โดยใหผู้้ใหทุ้นเป็นผู้ทำนติกิรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในผลงานแต่ผู้เดยีว    

  หากผู้รับทุนตอ้งการนำผลงานจากโครงการไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จะตอ้งทำความตกลงเป็น

หนังสอืกับผู้ใหทุ้นก่อน 

  ข้อ 11 ผู้รับทุน จะต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิด ข้ึนจากการละเมิด

บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย หรอืละเมิดสิทธใิด ๆ ในสทิธิบัตรหรือลขิสทิธิ์ของบุคคลที่สาม ซ่ึงผู้รับทุนและผู้ที่

รับมอบหมายนำมาใช้ในการปฏิบัตงิานตามสัญญานี้ 

ข้อ 12 กรณี ผู้รับทุนมิได้ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย       

ให้ถือว่าผู้รับทุนผิดเงื่อนไข  ผู้รับทุนยินยอมให้หักเงินเดือนที่ผู้รับทุนจะได้รับ และยินยอมให้ผู้ให้ทุน

ดำเนนิการทางวนิัยตามสมควรแกก่รณ ี
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ข้อ 13  การระงับงานช่ัวคราวและการบอกเลกิสัญญา 

  13.1  ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุน   

เห็นว่าผู้รับทุนมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ  หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าที่พึงคาดหมายได้ 

จากบุคคลในระดับเดยีวกัน  หรอืมิไดป้ฏิบัตติามหนังสอืสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรอืเม่ือผู้ใหทุ้นเห็นว่าควรจะ

ยุตโิครงการตามสัญญา    

13.2  กรณทีี่ผู้รับทุนเห็นว่าผู้ให้ทุนมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้  ในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะตอ้งมี

หนังสือถึงผู้ให้ทุน ระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผล  และถ้าผู้ให้ทุนมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ตามสัญญาภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น  ผู้รับทุนมีสิทธิ    

บอกเลกิสัญญาได ้

  13.3  เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13.1  หรอื 13.2  ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินใหแ้ก่ผู้รับทุน 

และผู้รับทุนจะต้องคืนเงินที่เหลือ ณ วันสัญญาสิ้นสุดลงพร้อมทั้งส่งมอบเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ

อุปกรณ์ที่ผู้รับทุนไดจ้ัดซ้ือด้วยทุนทรัพย์ของผู้ใหทุ้น ใหแ้ก่ผู้ให้ทุนทัง้หมดภายใน 15 (สบิหา้) วัน หลังจาก

วันบอกเลกิสัญญา 

13.4  ในกรณทีี่มีเหตุสุดวสิัยหรอืเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรอืความบกพร่องของ

ผู้ให้ทุน  หรอืพฤตกิารณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถ

ดำเนนิโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายในกำหนดเวลาแห่งสญัญานี้  ผู้ใหทุ้นมีสทิธริะงับงานตามโครงการช่ัวคราว  

และผู้รับทุนมีสทิธิได้รับการขยายเวลาตามสัญญา ข้อ 5 วรรคสาม  โดยให้อยู่ในดุลพินจิของผู้ให้ทุนที่จะ

พิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร 

  ข้อ 14  เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ในกรณีที่ข้อความใน

เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ถือตามข้อความในสัญญาและในกรณีที่

เอกสารแนบทา้ยสัญญานี้ขัดหรอืแยง้กันเองหรอืมิไดก้ล่าวไว ้ใหถ้อืปฏิบัตติามคำวนิจิฉัยของผู้ใหทุ้น 

  ข้อ 15  หากมีค่าภาษีอากร  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึนจากการได้รับเงินอุดหนุนโครงการนี้    

ใหเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุนเอง และไม่ถอืว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายไดร้ับการสนับสนุนเงนิอุดหนุน

ภายใตส้ัญญานี้ 

  สัญญานี้ทำข้ึน  4  ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความโดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสำคัญต่อหนา้พยาน และต่างเก็บไวฝ่้ายละฉบับ 
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ลงช่ือ…………………………..………………………………ผู้ใหทุ้น 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วบูิลย์   วัฒนาธร)    

                               รองอธกิารบดฝี่ายวจัิยและประกันคุณภาพ   

 

 

 

   ลงช่ือ…………………………………………………………ผู้รับทุน 

                (……………………….…….…………………………….) 

                                                หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

   ลงช่ือ……………….……………………………………….พยานที่ 1 

                (…………………..………..…………………………….) 

                                            คณบด/ีผู้อำนวยการ  

 

 

 

 

   ลงช่ือ……………………………………………………….พยานที่  2 

                          (นายชำนาญ   แสงแกว้) 

                     ผู้อำนวยการกองบริหารงานวจัิยและประกันคุณภาพการศกึษา 
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ข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. …………… 

สัญญาเลขท่ี : ....................................... 

 

1. ช่ือโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องใหร้ะบุ ครัง้ที่ของโครงการด้วย) 

.......................................................................................................................................................................... 
 

2. ช่ือผู้รับผดิชอบโครงการ    

 ......................................................................................................... 
 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ (คณะ หรอืวทิยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์)    

......................................................................................................... 

    หน่วยงานร่วม 

   ภายในมหาวทิยาลัย (คณะ หรอืวทิยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์)   

......................................................................................................... 

   ภายนอกมหาวทิยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี)  

........................................................................................................ 
 

4. โครงการนี้จัดมีรูปแบบ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   โครงการที่จัดมีลักษณะ 

   บูรณาการกับการเรียนการสอน และกจิกรรมนักศกึษา (โปรดระบุหลักสูตร หรอืรายวชิา และกจิกรรม) 

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

5. หลักการและเหตุผล  (กล่าวถงึความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ)   

 ..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
 

6. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

   6.1  .................................................................................. 

6.2  .................................................................................. 

6.3  .................................................................................. 
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7. กลุ่มเป้าหมาย   

  ภายในมหาวทิยาลัย 

o นสิติ    จำนวน................คน 

o บุคลากรสายวชิาการ  จำนวน................คน 

o บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน................คน 

o อ่ืน ๆ ระบุ ....................................... จำนวน................คน 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน............คน 

  ภายนอกมหาวทิยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรอืหน่วยงานวชิาชพี) 

 .......................................................  จำนวน................คน 

.......................................................  จำนวน................คน 

รวมทั้งสิ้น  จำนวน............คน 
 

8. พื้นที่ หรอืชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 

 ............................................................................................................................ 
 

9. เป้าหมายของตัวช้ีวัด    

ด้านผลผลติ (output) 

- เชิงปริมาณ :   จำนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ………………คน 

                     :   จำนวนการจัดกจิกรรม โครงการ ………………ครั้ง 

- เชิงคุณภาพ    :   รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้ับบรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร  รอ้ยละ………….….. 

    - เชิงเวลา    :   รอ้ยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด   รอ้ยละ.................... 

ด้านผลลัพธ์ (outcome) 

   - เชิงปริมาณ    :   รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมบรกิารนำความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  รอ้ยละ………………… 

ด้านผลกระทบ (impact) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. วิธีดำเนนิการ (มีการดำเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)) 

 .......................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ดำเนนิกจิกรรม โครงการ 

 .............................................................................................................................................. 

วัน เดอืน ปี ที่จัดกจิกรรม โครงการ 

 ............................................................................................................................................. 
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11. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทัง้นี้ใหร้ะบุจำนวนเงนิที่จะเบกิในช่องเดอืนที่ตอ้งการเบกิจ่าย   

(หมายเหตุ เบกิจ่ายไดไ้ม่เกนิเดอืนสงิหาคม เนื่องจากเดอืนกันยายน กองคลังตอ้งดำเนนิการปดิงบประมาณรายจ่าย)  

 

12. แผนการดำเนนิงานและงบประมาณที่ใช้ 

 

13. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ  โปรดระบุรายละเอียดใหช้ัดเจน 

(หมายเหตุ รายละเอียดงบประมาณของโครงการตอ้งสอดคลอ้งกับระเบยีบ ประกาศการเงนิของมหาวทิยาลัย) 

หมวดเงนิ / รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) รวม (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน 

   1.1 ………………………………………………………………………………….………… 

   1.2 …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….……….………… 

…………….……………………….… 

 

………………….…….………… 

…………….………………….… 

2. หมวดค่าจ้าง 

   2.1 …………………………………………………………………………………………… 

   2.2 …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….……….………… 

…………….……………………….… 

 

………………….…….………… 

…………….………………….… 

3. หมวดค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

   3.1 ค่าจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 ซม. 

   3.2 …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….……….………… 

…………….……………………….… 

 

………………….…….………… 

…………….………………….… 

4. หมวดค่าใช้สอย 

   4.1 …………………………………………………………………………………………… 

   4.2 …………………………………………………………………………………………… 

 

…………………….……….………… 

…………….……………………….… 

 

………………….…….………… 

…………….………………….… 

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

หมายเหตุ  สามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุ้กรายการ 

***  ผูร้ับทุนจะตอ้งนำเสนอผลการดำเนนิงาน และจัดทำโปสเตอร์ (ขนาด 80 x 120 ซม.) ประกอบการรายงาน

ผลการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  (AC2KM) ทั้งนี้งบประมาณที่ใชใ้นการนี้ ให้ใช้ใน

ส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

รายการ 
พ.ศ. …………….  พ.ศ. ……………. 

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

งบเงนิอุดหนุน             

ลำดับ ข้ันตอน / กิจกรรม วัน เดอืน ปี งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

1. …………………………..…….………………………………………………. …………………...... ...............................  บาท 

2. …………………………..…….………………………………………………. …………………...... ...............................  บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ..........................  บาท 

แบบทำนุฯ 1 
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หนา้ 4/4 

 

 
 

            

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (เกดิประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก) 

 14.1  ………………………………………………………………………………………………………………… 

14.2  ………………………………………………………………………………………………………………… 

14.3  ………………………………………………………………………………………………………………… 

14.4  ………………………………………………………………………………………………………………… 

14.5  ………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 
 

 

 

 ลงชื่อ ........................................................................ผูเ้สนอโครงการ

 (.......................................................................................) 

 วันที่ ................ เดอืน ............................ พ.ศ. .................  

 

 

 

 

ลงชื่อ .................................................................คณบดี/ผูอ้ำนวยการ

(..................................................................................) 

ตำแหน่ง   ……………………………………….………………………….. 

วันที่ ............ เดอืน ............................. พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

ลงชื่อ .................................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ      

(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร) 

ตำแหน่ง   รองอธกิารบดฝี่ายวจัิยและประกันคุณภาพ 

วันที่ ............ เดอืน ............................. พ.ศ. ................. 
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แผนการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน 

แผนงาน  :  ………………………………………………………………………… 

ผลผลติ  :  …………………………………………………………………………………………… 

                     

แผนการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณงบเงนิอุดหนุน   ประเภทเงนิอุดหนุนทั่วไป    พ.ศ.  ………………. (2) 

หน่วยงาน/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ……มหาวิทยาลัยพะเยา……. (3)  องค์กรที่ได้รับเงนิอุดหนุน ……………………………………………………… (4) 

รหัสหน่วยงาน ……………….…… ลักษณะงาน ……….…………… ประเภทงาน/โครงการ ………….………… บัญชี ………….………… งบ …………..…….…… (5)ใบอนุมัติเงนิประจำงวดเลขที ่

………………………………………… วันที ่…………………………..…….……… จำนวนเงนิ ……..………………………บาท…………….…… 

 (6)  ช่ืองาน/โครงการ ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(7)  

งบที่เบิก 
วงเงนิ (8) 

งบประมาณ  
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เงนิอุดหนุน 
             

              

              

รวมเงนิ 
             

 

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

         (………………………………………………….) 

                                                                                                                                                                                                   หัวหน้าโครงการ 

แบบทำนุฯ 2 
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หน่วยงาน  …………………………………………………………………..…………….……………………………..……  

ท่ี  ศธ ……..………./…………….                            วันท่ี  ...……………………………… 

เร่ือง   ขออนุมัตดิำเนนิโครงการทำนุบำรงุศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ…..........… 

เรียน    อธกิารบด ี
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้บัข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นัน้ 
   

  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไวใ้นสัญญา จึงใคร่ขอ

อนุมัตดิำเนินโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมดังกล่าว 
   

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณยิง่ 
 

 

                                   ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                         (………………………….…….………………..….)      

                                                                                     หัวหนา้โครงการ    

2.  เรยีน  อธกิารบด ี  4.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัตใิหด้ำเนินโครงการทำนุฯ   (   ) เห็นควรอนุมัต ิ (   ) เห็นควรไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………………………….   ลงชื่อ……………….………………………………………. 

 (…………………...…………….……………)                 (นายชำนาญ  แสงแกว้) 

                        คณบด/ีผู้อำนวยการ           ผู้อำนวยการกองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

                  (วันที่…….……./……………./…………..)                     (วันที่…………./……………./…………..) 

3.  เรยีน  อธกิารบด ี  5.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัติและใหด้ำเนนิการบันทกึข้อมูล    (   ) อนุมัต ิ (   ) ไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………….……………………………   ลงชื่อ…………..…………….…………………………… 

 (…………………………………………………………..)    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร) 

                         ผู้ประสานงานโครงการ           รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

    (วันที่…………./……………./…………..)          (วันที่…………./……………./…………..) 

    บนัทึกข้อความ 
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หน่วยงาน  …………………………………………………………………..…………….……………………………..……  

ท่ี  ศธ ……..………./…………….                            วันท่ี  ...……………………………… 

เร่ือง   ขออนุมัตยิมืเงนิและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยมืเงนิอุดหนุนการทำนุบำรงุศลิปะและ

วัฒนธรรม  ประจำปงีบประมาณ….........  

เรียน    คณบด ี
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้ับข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นัน้ 

  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญา             

จึงใคร่ขออนุมัติยืมเงินและขอความอนุเคราะห์ลงนามในใบยืมเงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงนิ………..…..บาท (…………..………….……บาทถว้น)  จากเงนิกองทุน…………….… 

หมวด……………….  

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณยิง่ 

 

 

 

 

                                   ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                         (………………………….…….………………..….)      

                                                                                    หัวหน้าโครงการ    

 

    บนัทึกข้อความ 
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หน่วยงาน  …………………………………………………………………..…………….……………………………..……  

ท่ี  ศธ ……..………./…………….                            วันท่ี  ...……………………………… 

เร่ือง   ขออนุมัตเิบกิเงนิอุดหนุนการทำนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ….....  

เรียน    คณบด ี
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้ับข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นัน้ 

  เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไวใ้นสัญญา จึงใคร่ขอ

อนุมัตเิบกิเงนิอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงนิ………………………..บาท 

(……………………….……บาทถว้น)  จากเงนิกองทุน…………………….…..……… หมวด……………….  

  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณยิง่ 

 

 

 
 

                                   ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                         (………………………….…….………………..….)      

                                                                                    หัวหน้าโครงการ    

 

 

 

 

    บนัทึกข้อความ 

แบบทำนุฯ 5 

 

23 

http://www.up.ac.th/symbol.php
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รายงานการใช้เงนิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

สัญญาเลขที่  ............................./ปีงบประมาณ……………………. 

โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม : (ช่ือโครงการ)………………………………………………………………………………………..   

ช่ือหัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมผู้รับทุน  ................................................................   หน่วยงานที่รับผดิชอบ  ................................................................................ 

 

ข้ันตอน / กิจกรรม 

ระยะเวลา

ดำเนนิการ 

(วัน/เดอืน/ปี) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

(ตอ้งสอดคล้องกับระเบยีบ ประกาศการเงนิของมหาวทิยาลัย) 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

จำนวน 

(คน) 

หมวด

ค่าตอบแทน 

(บาท) 

หมวด 

ค่าจ้าง 

(บาท) 

หมวด 

ค่าวัสดุ/

อุปกรณ ์

และอ่ืน ๆ 

(บาท) 

หมวด 

ค่าใช้สอย 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1.          

2.           

ฯลฯ          

รวมทั้งสิ้น         

 

จำนวนเงนิที่ได้รับ  ……………………………………บาท  เม่ือวันที่ ……………………..       
                

ค่าใช้จ่าย    …………………………………บาท  

    

จำนวนเงนิคงเหลอื        -            ……………………………บาท       ……………………………………………….. …………………………………………………. 

                   ลงนามหัวหน้าโครงการ       ลงนามเจ้าหน้าที่การเงนิคณะ 

2 

1 

1 
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หน่วยงาน  …………………………………………………………………..…………….……………………………..……  

ท่ี  ศธ ……..………./…………….                            วันท่ี  ...……………………………… 

เร่ือง   ขออนุมัตปิดิโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ…..........… 

เรียน    อธกิารบด ี

 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้ับข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นั้น 

   

  บัดนี้การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่

เรียบร้อย ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเอกสารโครงการทำนุ

บำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

  1.  รายงานการใช้เงนิ     จำนวน 1 ชุด 

  2.  รายงานฉบับสมบูรณ์ พรอ้มซีดบัีนทกึไฟล์ข้อมูล  จำนวน 3 ชุด 

  (รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพรอ้มนี้)  

 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณยิง่ 
 

 

 

 

 

 

 

                                   ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                         (………………………….…….………………..….)      

                                                                                    หัวหน้าโครงการ 

 

 

    บนัทึกข้อความ 
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           หนา้ 2/2    

 

 

 

 

2.  เรยีน  อธกิารบด ี  4.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัตใิหป้ดิโครงการทำนุฯ   (   ) เห็นควรอนุมัต ิ (   ) เห็นควรไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………………………….   ลงชื่อ……………….………………………………………. 

 (…………………...…………….……………)                 (นายชำนาญ  แสงแกว้) 

                        คณบด/ีผู้อำนวยการ           ผู้อำนวยการกองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

                  (วันที่…….……./……………./…………..)                     (วันที่…………./……………./…………..) 

3.  เรยีน  อธกิารบด ี  5.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัติและใหด้ำเนนิการบันทกึข้อมูล    (   ) อนุมัต ิ (   ) ไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………….……………………………   ลงชื่อ…………..…………….…………………………… 

 (…………………………………………………………..)    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร) 

                         ผู้ประสานงานโครงการ           รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

    (วันที่…………./……………./…………..)          (วันที่…………./……………./…………..) 
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หน่วยงาน .................................................................................................................. 

ท่ี  ศธ ...................../..................                     วันท่ี......................................................... 

เร่ือง   ขอส่งรายงานฉบับสมบรูณ์โครงการทำนุบำรงุศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ….......… 

เรียน    อธกิารบด ี
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้ับข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นัน้ 

  บัดนี้การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่

เรยีบรอ้ย ข้าพเจา้จงึขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พรอ้มซีดบัีนทกึไฟล์ข้อมูล จำนวน 3 ชุด (ดังเอกสารแนบ) 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                                   ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                         (………………………….…….………………..….)      

                                                                                    หัวหน้าโครงการ 

2.  เรยีน  อธกิารบด ี  4.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัตใิหส้่งรายงานฉบับสมบูรณ์   (   ) เห็นควรอนุมัต ิ (   ) เห็นควรไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………………………….   ลงชื่อ……………….………………………………………. 

 (…………………...…………….……………)                 (นายชำนาญ  แสงแกว้) 

                        คณบด/ีผู้อำนวยการ           ผู้อำนวยการกองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

                  (วันที่…….……./……………./…………..)                     (วันที่…………./……………./…………..) 

3.  เรยีน  อธกิารบด ี  5.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัติและใหด้ำเนนิการบันทกึข้อมูล    (   ) อนุมัต ิ (   ) ไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………….……………………………   ลงชื่อ…………..…………….…………………………… 

 (…………………………………………………………..)    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร) 

                         ผู้ประสานงานโครงการ           รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

    (วันที่…………./……………./…………..)          (วันที่…………./……………./…………..) 

    บนัทึกข้อความ 
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หัวข้อในการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

รายงานการทำนุบำรุงศลิปะและวฒันธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………… 

สัญญาเลขที…่……………………. 
 

1. ชื่อโครงการ (กรณีท่ีเป็นโครงการต่อเน่ืองให้ระบุ ครัง้ท่ีของโครงการด้วย) 

................................................................................................................................................................ 
 

2. ชื่อผู้รับผดิชอบโครงการ     

 ................................................................................................................................................................. 
 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ (คณะ หรอืวิทยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์)    

................................................................................................................................................................ 

    หน่วยงานร่วม 

   ภายในมหาวิทยาลัย (คณะ หรอืวิทยาลัย หรอืกอง หรอืศูนย์)   

 ................................................................................................................ 

   ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ)  

 ............................................................................................................... 
 

4. โครงการนี้จัดมีรูปแบบ 

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

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

   โครงการที่จัดมีลักษณะ 

   บูรณาการกับการเรียนการสอน และกจิกรรมนักศึกษา (โปรดระบุหลักสูตร หรอืรายวิชา และกจิกรรม) 

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

5. หลักการและเหตุผล  (กล่าวถงึความเป็นมา ขอบเขต ความจำเป็น ความสำคัญในการจัดทำโครงการ)   

 ....................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 6.1  ........................................................................ 

6.2  ........................................................................ 

6.3  ........................................................................ 

6.4  ........................................................................ 

  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ ………………………………………………………………………………………………........................ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย   

  ภายในมหาวิทยาลัย 

o นิสติ    จำนวน................คน 

o บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน................คน 

o บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน................คน 

o อื่น ๆ ระบุ ....................................... จำนวน................คน 

รวมท้ังส้ิน  จำนวน.............คน 

  ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ) 

 .......................................................  จำนวน................คน 

รวมท้ังส้ิน  จำนวน.............คน 
 

8. พ้ืนท่ี หรือชุมชนเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด) 

 ............................................................................................................................ 
 

9. เป้าหมายของตัวชี้วัด    

ด้านผลผลิต (output) 

- เชงิปริมาณ :   จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ………………คน 

                     :   จำนวนการจัดกจิกรรม โครงการ ………………คร้ัง 

- เชงิคุณภาพ    :   ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ………….….. 

    - เชงิเวลา    :   ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ีกำหนด ร้อยละ ...........   

ด้านผลลัพธ ์(outcome) 

   - เชงิปริมาณ    :   ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ……………… 

ด้านผลกระทบ (impact) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. วธิดีำเนนิการ (มกีารดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)) 

 ....................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

สถานท่ีดำเนนิกจิกรรม โครงการ 

 .......................................................................................... 

วัน เดอืน ปี ที่จัดกจิกรรม โครงการ 

 ......................................................................................... 
 

11.  งบประมาณที่ได้รับ 

จำนวนท้ังส้ิน...................................บาท 
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12.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ใหร้ะบุเพยีงข้อใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน) 

         เบิกจ่ายจริงท้ังหมด  จำนวน..............................บาท  

         เบิกจ่ายจริงท้ังหมด  จำนวน.......................บาท และเกนิกว่างบประมาณตามท่ีได้รับ  เป็นเงนิ....................บาท    

                   คิดเป็นร้อยละ.............ของงบประมาณท้ังหมด  เพราะ...................................................................................... 

         เบิกจ่ายไปเพยีงบางส่วน  เป็นเงนิ................................บาท  คิดเป็นร้อยละ...................ของงบประมาณท้ังหมด 

                   เพราะ…………………………………………………………………………................................................................................................ 

      ยังไม่ได้เบิกจ่าย  เพราะ................................................................................................................................................... 
 

13. ผลสำเร็จของตัวชี้วัด    

ด้านผลผลิต (output) 

- เชงิปริมาณ :   จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ………………คน 

                     :   จำนวนการจัดกจิกรรม โครงการ ………………คร้ัง 

- เชงิคณุภาพ    :   ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บบริการในกระบวนการใหบ้ริการ ร้อยละ………….….. 

    - เชงิเวลา    :   ร้อยละของการดำเนินงานตามระยะเวลาท่ีกำหนด ร้อยละ...........    บรรลุ       ไม่บรรลุ 

ด้านผลลัพธ ์(outcome) 

   - เชงิปริมาณ    :   ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ……………… 

ด้านผลกระทบ (impact) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (เกดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก) 

 14.1  ………………………………………………………………………………………. 

14.2  ………………………………………………………………………………………. 

14.3  ………………………………………………………………………………………. 

14.4  ………………………………………………………………………………………. 
 

15.  รายงานการใชเ้งินโครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม ตามแบบทำนุฯ 6 
 

16.  ผลการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกจิกรรมนักศกึษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................ 
 

17.  การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกจิกรรมนักศกึษา (โปรดระบุ)........................................................................................................................................ 
 

18.  การกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (โปรดระบุ)... 

............................................................................................................................................................................................... 
 

19.  รูปภาพประกอบการดำเนนิโครงการ (ถ้าม)ี 
 

20.  สำเนาเอกสารต่าง ๆ หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง  (บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ พร้อมโครงการ , 

กำหนดการจัดกจิกรรม โครงการ , รายช่ือผูเ้ข้าร่วมโครงการ )  ยกเว้นเอกสารทางการเงนิไม่ต้องแนบ 
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หน่วยงาน  …………………………………………………………………..…………….……………………………..……  

ท่ี  ศธ ……..………./…………….                            วันท่ี  ...……………………………… 

เร่ือง   ขออนุมัตปิรับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ ประจำปงีบประมาณ………... 

เรียน    อธกิารบด ี
 

  ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำปงีบประมาณ......... ใหก้ับข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…….……………………….…...(ระบุหัวหนา้โครงการ) 

สังกัดภาควชิา/งาน……...……….…..…  คณะ/วทิยาลัย/กอง/ศูนย์..…………………………………………..…………………….…. 

เป็นหัวหนา้โครงการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม สัญญาเลขที่………  โครงการ “..................................” 

งบประมาณ……………..….…บาท  (………………………….…………………………..บาทถว้น) มีระยะเวลาดำเนนิโครงการ

ตัง้แต่วันที่…………………………….….ถงึวันที่………………….…………..นัน้ 

  เนื่องจาก(ช้ีแจงเหตุผล)………………………………………………………………………………………………………… 

จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผน/ปรับงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)   

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิจะเป็นพระคุณยิง่ 
 

 

                                                                  ลงช่ือ  ………………………………………………….. 

                                                                                  (………………………….…….………………..….) 

                                                                                             หัวหน้าโครงการ    

2.  เรยีน  อธกิารบด ี  4.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัตใิหป้รับแผน/งบประมาณ/ผูร้ับผดิชอบโครงการ  (   ) เห็นควรอนุมัต ิ (   ) เห็นควรไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………………………….   ลงชื่อ……………….………………………………………. 

 (…………………...…………….……………)                 (นายชำนาญ  แสงแกว้) 

                        คณบด/ีผู้อำนวยการ           ผู้อำนวยการกองบรหิารงานวิจัยและประกันคุณภาพ 

                  (วันที่…….……./……………./…………..)                 (วันที่…………./……………./…………..) 

3.  เรยีน  อธกิารบด ี  5.  เรยีน  อธกิารบด ี

เห็นควรอนุมัติและใหด้ำเนนิการบันทกึข้อมูล    (   ) อนุมัต ิ (   ) ไม่อนุมัติ 

 ลงชื่อ…………………….……………………………   ลงชื่อ…………..…………….…………………………… 

 (…………………………………………………………..)    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วบิูลย์  วัฒนาธร) 

                         ผู้ประสานงานโครงการ           รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

    (วันที่…………./……………./…………..)         (วันที่…………./……………./…………..) 

    บนัทึกข้อความ 
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