
ณ ห้องประชุมสมเดช 2 ช้ัน 4 อาคารศูนย์ศกึษาพฒันาจังหวัดนครปฐม 

ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากแหล่งทุนภายนอกประจ าปี 2563 

11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



มหาวิทยาลัยมอบนโยบายด าเนินการทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี 2563 
รายงานค่าใช้จ่ายเงิน และส่งบัญชีให้การเงินฯ (15 บัญชี)  

01 

Agenda 



มหาวิทยาลัยมอบนโยบายด าเนินการทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปี 2563 รายงานค่าใช้จ่ายเงิน และส่งบัญชีให้การเงินฯ 

(15 บัญชี)  

01 



มหาวิทยาลัยให้รายงานค่าใช้จ่ายเงิน และส่งบัญชีให้การเงิน 
(15 บัญชี) 

01 

ล าดับ ช่ือแผนงาน/โครงการ แหล่งทุน 
1 การผลิตภาชนะบรรจุอาหารชีวภาพจากชานอ้อยคั้นน้ าโดยวิธทีี่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
3 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปอ้งกันและแก้ไขการรังแกบนโลกไซเบอร์ส าหรับเยาวชน  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
4 มาตรการป้องกันนักสูบรายใหม่ โดยความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเยาวชนที่อาศัยในโครงการบา้นเอื้ออาทรของ

ประเทศไทย 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

5 การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุคัดเลือกและผิวทางคอนกรีตโดยใช้น้ ายางพาราและผงหนิปูน ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
6 แผนงานวิจัย RAINS for Western Food Valley 2563 ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก.) 
7 วิเคราะห์การไหลของน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา กรมชลประทาน 
8 แผนงาน การยกระดับรายได้เกษตรกรทันสมัยผ่านการจดัการการตลาดผักปลอดภัยจงัหวดันครปฐม (สกสว.) 
9 แผนงาน แพลตฟอร์มอัจฉริยะเชิงบูรณาการเพื่อการสง่เสริมการประมงน ้าจืดในทอ้งถิ่นสู่ยุคประเทศไทย 4.0 (สกสว.) 
10 แผนงาน การใช้ประโยชน์จากข้ีเถ้าแกลบเหลือใช้จากกลุ่มเกษตรกรและโรงสีข้าวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเพือ่พัฒนาเป็นสินค้าที่

เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
(สกสว.) 

11 แผนงาน การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถีกลุ่มชาติพนัธุล์าวครั่งในจังหวดันครปฐม (สกสว.) 
12 พัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและฐานข้อมูลใหญ่ส าหรับการพยากรณแ์ละตรวจสอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) 

ในประเทศไทย 
ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
13 การวิจัยและพัฒนาสถานีผลิตแก๊สจากชีวมวลเพือ่เป็นแหล่งเช้ือเพลิง ทางเลือกส าหรับใช้ในครัวเรือนและวสิาหกิจชุมชนในสงัคม

ชนบทของประเทศ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

14 ทุนวิจัยของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณฯ์ MWIT 
15 ทุนส านักงานการบริหารการวิจัยนวตักรรมและการสร้างสรรค์ สป.อว./ม.ศิลปากร 
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1.1 ส าเนาสัญญาการรับทุน  
1.2 หลักฐานการแจ้งโอนเงิน  
1.3 สมุดบัญชีธนาคาร/ทะเบียนคุมเช็ค  
1.4 บัญชีรับจ่าย สิ้นสุด วันท่ี.....  
1.5 หลักฐานการปิดบัญชี (ถ้าด าเนินการปิดบัญชีไปแล้ว)  

1. ส่งเอกสารประกอบการรายงานให้งานการเงินมหาวิทยาลัย 

2. ตัดฏีกาผ่านระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย 

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ีเหลือ ต้องเบิกจ่ายผ่านระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย 



แบบฟอร์มการเงินมหาวิทยาลัย-ตัวอย่างเก็บรายละเอียดข้อมูลวิจัย 01 



แบบฟอร์มการเงินมหาวิทยาลัย-รายการแสดงสถานะการรับ - จ่ายเงิน 01 



แบบฟอร์มการเงินมหาวิทยาลัย-ทะเบียนจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย 01 



เปรียบเทียบข้ันตอนการเบกิทนุอุดหนนุการวิจัยงบประมาณ FF (Basic Research) 2564 - 2565 

เม่ือผู้รับทุนวิจัยท าสัญญารับทนุอุดหนุนการวิจัย 
สถาบันวิจัยฯ โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 (60%) เข้าบัญชีผู้รับทุนวจิัย 1-2 วัน 

สกสว. แจ้งผลทุนอุดหนุนการวิจยั ปีงบประมาณ 2564-2565 
สถาบันวิจัยฯ เปิดบัญชีออมทรัพย์ตามที่ สกสว. ก าหนด 

เริ่มต้น 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 (60%) เม่ือลงนามค ารับรอง 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) เม่ือส่งรายงานความก้าวหน้า 

เม่ือผ ู้รับทุนวิจัยปร้บแกไ้ขรายงานความก้าวหน้าฯ 
สถาบันวิจัยฯ โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) เข้าบัญชีผ ู้รับทุนวจิัย 1-2 วัน 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) เม่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

เม่ือผู้รับทุนวิจัยส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) และเอกสารอื่นๆ 
สถาบันวิจัยฯ โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) เข้าบัญชีผู้รับทุนวจิัย 1-2 วัน 

สิ้นสุด 

เม่ือผู้รับทุนวิจัยท าสัญญารับทนุอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยฯ ตัดฏีกาผ่านระบบ 3 มิติ 
งานการเงินมหาวิทยาลัย โอนเงินทุนวจิัย งวดที่ 1 (60%) เข้าบัญชีผู้รับทุน 

สกสว. แจ้งผลทุนอุดหนุนการวิจยั ปีงบประมาณ 2564-2565 
งานการเงินมหาวิทยาลัย เปิดบัญชีออมทรัพย์ตามที่ สกสว. ก าหนด 

เริ่มต้น 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 1 (60%) เม่ือลงนามค ารับรอง 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (30%) เม่ือส่งรายงานความก้าวหน้า 

เม่ือผู้รับทุนวิจัยปร้บแก้ไขรายงานความก้าวหน้าฯ สถาบันวิจยัฯ ตัดฏีกาผ่านระบบ 3 มิติ 
งานการเงินมหาวิทยาลัย โอนเงินทุนวจิัย งวดที่ 2 (30%) เข้าบัญชีผู้รับทุน 

สกสว. โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) เม่ือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

เม่ือผู้รับทุนวิจัยส่งรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) และเอกสารอื่นๆ สถาบันวิจัยฯ ตัดฏีกา
ผ่านระบบ 3 มิติ งานการเงินมหาวิทยาลัย โอนเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (10%) เข้าบัญชีผู้รับทุน 

สิ้นสุด 

แบบเดิม แบบใหม่ 



ส่งไฟล์และ Hardcopy ท่ีอีเมล์  
research.npru@gmail.com 

ภายในวันท่ี 25 พ.ค. 2564 

mailto:research.npru@gmail.com


THANK YOU 
Research and Development Institute 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

  


