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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
National Research and Innovation Information System (NRIIS) 

(การจัดการ งปม.จัดสรร และแผนปฏิบัติการ) 
 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1 ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 

Research and Innovation Information system : NRIIS) เพ่ือจัดการข้อมูลแผนงาน และข้อมูลงบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2564 ไดโ้ดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google Chrome/Firefox แล้วพิมพ์ URL : 

http://nriis.nrct.go.th 

 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

1.2 การลงชื่อเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ประสานหน่วยงาน 

1) คลิกท่ี เข้าสู่ระบบ หรือคลิกท่ีเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

2. การจัดการ งปม. จัดสรร 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในหน้าแรก ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู จัดการงบประมาณจัดสรร เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ข้อมูลแผนงาน แผนงานย่อย และโครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร มีข้ันตอนดังนี้ 

1) คลิกท่ีเมนู จัดการ งปม.จัดสรร ภายใต้หัวข้อ การจัดสรร งบ ววน.  

2) คลิก เพ่ือท าการแก้ไข ข้อมูลแผนงานและข้อมูลภายใต้แผนงาน ได้แก่ แผนงานย่อย และข้อเสนอ
โครงการ  
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รูปที่ 3 จัดการ งปม.จัดสรร 

 
2.1 การจัดการแผนงาน 

 การแก้ไขข้อมูลแผนงานสามารถท าได้โดยคลิกที่ เพ่ือเข้าสู่หน้าการแก้ไขแผนงาน จะปรากฎหน้า

แบบฟอร์มแผนงานให้แก้ไข ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนคือ ส่วนแผนงาน และเอกสารแนบ  

 2.1.1 ส่วนของแผนงาน 
 ส่วนของแผนงาน ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการถ่ายโอนมาจากระบบ TIRAs เดิม ประกอบด้วยข้อมูล  
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แผนงาน 

- ประเภทงบประมาณ (Strategic Fund, Basic Research, Basic Function) 

- ปีงบประมาณ 

- ชื่อแผนงาน 

- ชื่อภาษาอังกฤษ 

- Platform 

- Program 

- Sub Program 

- Flagship 

- Objective 

- Key Result – 1 

- Key Result – 2 

- งบจัดสรร (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 

- งบประมาณรวมของแผนงานทุกป ี(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 

- งบประมาณรวมของแผน (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 

- งบเฉพาะปีงบประมาณ 2564 (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 
 

 
รูปที่ 4 แผนงาน 
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- แผนงานย่อยภายใต้แผนงาน  

▪ คลิก   เพ่ือเพ่ิมแผนงานย่อย 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขแผนงานย่อย  
▪ คลิก   เพ่ือลบแผนงานย่อย  
▪ คลิก   เพ่ือเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดแผนงานย่อย  

▪ คลิก  เพ่ือพิมพ์แผนงานย่อย  
▪ เลือก  เพ่ือปรับสถานะ ส่งแผนงานให้หัวหน้าแผนงานย่อยแก้ไข 

 
 

รูปที่ 5 แผนงานย่อยภายใต้แผนงาน 

- ลักษณะแผนงาน  
▪ แผนงานใหม่ : เลือกแผนงานใหม่ กรณีที่แผนงานเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ไม่เคยมีการ

ด าเนินการมาก่อน ซึ่งจะเป็นแผนงาน 1 ปี หรือหลายปี ระบบจะให้ระบุข้อมูล 

- เริ่มปีงบประมาณ  

- ปีงบประมาณสิ้นสุด 
▪ แผนงานต่อเนื่อง : เลือกแผนงานต่อเนื่อง กรณีท่ีแผนงานเคยมีการด าเนินการมาแล้ว ระบบจะให้

ระบุข้อมูล 

- เริ่มปีงบประมาณ  

- ปีงบประมาณสิ้นสุด 

- แผนงานปีที่ 

- ระยะเวลา(ปี) 
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รูปที่ 6 ลักษณะแผนงาน 

 

- ผู้อ านวยการแผน 
▪ เลือกผู้อ านวยการแผนจากฐานข้อมูลนักวิจัย กรณีที่ ผู้อ านวยการแผนเป็นนักวิจัยในระบบ 

NRMS สามารถเพ่ิมข้อมูลได้โดยการพิมพ์ชื่อนักวิจัย และกดค้นหา เพ่ือเลือกนักวิจัยเข้ามาเป็น
ผู้อ านวยการแผน 

▪ เลือกระบุผู้อ านวยการแผน กรณีที่ ผู้อ านวยการแผนไม่ใช่นักวิจัยในระบบ NRMS เดิม ระบบจะ
ให้ระบุข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email  

 
รูปที่ 7 ผู้อ านวยการแผน 

 

- หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
▪ ไม่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ  
▪ มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ ระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- คลิก   เพ่ือเพ่ิมข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย ชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท, แนวทางร่วมด าเนินการ, การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash), การ
ร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) 

- คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- คลิก   เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ  
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รูปที่ 8 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 

- ค าส าคัญ 
ระบุค าส าคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
รูปที่ 9 ค าส าคัญ 

 

- เป้าหมายและตัวชี้วัด, แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
 

 
รูปที่ 10 เป้าหมายและตัวชี้วัด, แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน 
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- ที่มาและความส าคัญของแผนงาน, วัตถุประสงค์ของแผนงาน, ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้
แผนงาน 

 

 
รูปที่ 11 ที่มาและความส าคัญของแผนงาน, วัตถุประสงค์ของแผนงาน, ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้

แผนงาน 
 

- ระยะเวลาแผนงาน 
แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงาน

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

 
รูปที่ 12 ระยะเวลาแผนงาน  
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- งบประมาณของแผนงาน 
แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

▪ คลิ ก   เ พ่ื อ เ พ่ิ มข้ อมู ล งบประมาณของแผน ง าน 
ประกอบด้วย  

- ปีที่ด าเนินการ 

- ปีงบประมาณ ในส่วนนี้ข้อมูลปีที่ขึ้นให้เลือกในลิส ระบบจะแสดงอัตโนมัติจากการระบุข้อมูล 
ปีงบประมาณที่เริ่ม และปีงบประมาณสิ้นสุด ในหัวข้อลักษณะแผนงาน 

- งบประมาณท่ีเสนอขอ 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลงบประมาณของแผนงาน 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลงบประมาณของแผนงาน  

 
รูปที่ 13 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
 

แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

▪ คลิก  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
ปีที่เสนอขอ ประกอบด้วย  

- ประเภทงบประมาณ 

- หมวด 

- รายละเอียด 

- งบประมาณ (บาท) 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
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รูปที่ 14 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 

เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

▪ คลิก  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ ์ประกอบด้วย  

- ชื่อครุภัณฑ์ 

- สถานภาพมี  

- ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่ใช้ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

- สภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน 

- ลักษณะการใช้งานและความจ าเป็น 

- การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์นี้เมื่อแผนงานสิ้นสุด 

- แนบเอกสาร 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ ์

 

 

รูปที่ 15 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 
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- ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 

 

รูปที่ 16 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 

 

- แนวทางการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 

รูปที่ 17 แนวทางการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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- ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความส าเร็จ (OKR) ของแผน 

 

รูปที่ 18 ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัด

ความส าเร็จ (OKR) ของแผน 

- การประเมินระดับแผนงาน 

 
รูปที่ 19 การประเมินระดับแผนงาน 
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 2.1.2 ส่วนเอกสารแนบ 
▪ เพ่ิมไฟล์แนบ : ผู้ใช้สามารถเพ่ิมไฟล์แนบแผนงานได้โดย ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเพ่ิม 

เลือกไฟล์แนบ คลิก เพ่ิมไฟล์ 

▪ ลบไฟล์แนบ : คลิก  เพ่ือท าการลบไฟล์ 

 

รูปที่ 20 การจัดการเอกสารแนบ 

2.2 การจัดการแผนงานย่อย 

 แบบฟอร์มแผนงานย่อย จะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกท่ีไอคอน  แบบฟอร์ม เพ่ือท าการแก้ไขแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 21 แผนงานย่อยภายใต้โครงการ 

 2.2.1 ส่วนแผนงานย่อย 
 ส่วนของแผนงานย่อย ประกอบด้วยข้อมูลที่ด าเนินการถ่ายโอนมาจากระบบ TIRAs เดิม ประกอบด้วย
ข้อมูล ดังนี้ 
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- แผนงาน 
แผนงาน เป็นการแสดงข้อมูลเบื้องต้นของแผนงาน ที่ต้องการสร้างแผนงานย่อยภายใต้ 

 
รูปที่ 22 ข้อมูลแผนงาน 

- แผนงานย่อย 
▪ ชื่อแผนงานย่อย 
▪ (ภาษาอังกฤษ) 
▪ Objective 
▪ Key Result – 1 
▪ Key Result – 2 
▪ งบจัดสรร (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 
▪ งบประมาณรวมของแผนงานทุกป ี(ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 
▪ งบประมาณรวมของแผน (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 
▪ งบเฉพาะปีงบประมาณ 2564 (ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ) 

 

 
รูปที่ 23 แผนงานย่อย 
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- ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 

▪ คลิก   เพ่ือเพ่ิมข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

- การเพ่ิมข้อเสนอโครงการที่มีอยู่ใน NRMS เดิม คือ ข้อเสนอโครงการรอบ Concept (Blue 
sky) สามารถท าได้โดย คลิกเพ่ิมโครงการภายใต้แผนงาน > พิมพ์ชื่อโครงการ > คลิกค้นหา 
กรณีที่หน่วยงานเคยมีการยื่นข้อเสนอโครงการรอบ Concept (Blue sky) ใน NRMS เดิม 
ระบบจะแสดงรายการชื่อข้อเสนอ > คลิกเลือกเพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ 

- การเพ่ิมโครงการเข้าใหม่ สามารถท าได้โดย คลิกเพ่ิมโครงการภายใต้แผนงาน > พิมพ์ชื่อ
โครงการ > ระบุงบจัดสรร > ระบุหัวหน้าโครงการ > คลิกบันทึก 

▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน เป็นการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ
โครงการ, งบจัดสรร และหัวหน้าโครงการ 

▪ คลิก   เพ่ือลบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 
▪ คลิก   เพ่ือเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 

▪ คลิก  เพ่ือส่งข้อเสนอโครงการให้หัวหน้าโครงการแก้ไข 

 
รูปที่ 24 ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 

 
รูปที่ 25 การเพ่ิมข้อมูลข้อเสนอโครงการรอบ Concept (Blue sky) 



16 
 

- สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

 
รูปที่ 26 สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 

 

- ลักษณะแผนงาน 
▪ แผนงานใหม่ : เลือกแผนงานใหม่ กรณีที่แผนงานย่อยเริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ไม่เคยมีการ

ด าเนินการมาก่อน ซึ่งจะเป็นแผนงาน 1 ปี หรือหลายปี ระบบจะให้ระบุข้อมูล 

- เริ่มปีงบประมาณ  

- ปีงบประมาณสิ้นสุด 
▪ แผนงานต่อเนื่อง : เลือกแผนงานต่อเนื่อง กรณีท่ีแผนงานเคยมีการด าเนินการมาแล้ว ระบบจะให้

ระบุข้อมูล 

- เริ่มปีงบประมาณ  

- ปีงบประมาณสิ้นสุด 

- แผนงานปีที่ 

- ระยะเวลา(ปี) 

 
รูปที่ 27 ลักษณะแผนงาน 

 

- หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 
▪ ไม่มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ  
▪ มีหน่วยงานร่วมด าเนินการ ระบบให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- คลิก   เพ่ือเพ่ิมข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย ชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท, แนวทางร่วมด าเนินการ, การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash), การ
ร่วมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-kind) 

- คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ 

- คลิก   เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมด าเนินการ  
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รูปที่ 28 หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ 

 

- ค าส าคัญ 

 
รูปที่ 29 ค าส าคัญ 

 

- เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 
รูปที่ 30 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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- แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน , ที่มาและความส าคัญของแผนงาน, วัตถุประสงค์ของแผนงาน ,
ขอบเขตของแผนงานย่อย 

 

 
รูปที่ 31 แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน, ที่มาและความส าคัญของแผนงาน, วัตถุประสงค์ของแผนงาน,

ขอบเขตของแผนงานย่อย 
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- ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานย่อย , การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 
(information) ที่เก่ียวของ 

 
รูปที่ 32 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของแผนงานย่อย, การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 

(information) ที่เกี่ยวของ 
 

- ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ,ระดับความพร้อมทางสังคม 
(Societal Readiness Level: SRL) 

 
รูปที่ 33 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ,ระดับความพร้อมทางสังคม 

(Societal Readiness Level: SRL) 
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- ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้แผนงาน, ระยะเวลาของแผนงาน 

 
รูปที่ 34 ความสอดคล้องของแผนงานย่อยภายใต้แผนงาน, ระยะเวลาของแผนงาน 

 

- งบประมาณของแผนงาน 
แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงานต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 

▪ คลิ ก   เ พ่ื อ เ พ่ิ มข้ อมู ล งบประมาณของแผน ง าน 
ประกอบด้วย  

- ปีที่ด าเนินการ 

- ปีงบประมาณ ในส่วนนี้ข้อมูลปีที่ขึ้นให้เลือกในลิส ระบบจะแสดงอัตโนมัติจากการระบุข้อมูล 
ปีงบประมาณที่เริ่ม และปีงบประมาณสิ้นสุด ในหัวข้อลักษณะแผนงาน 

- งบประมาณท่ีเสนอขอ 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลงบประมาณของแผนงาน 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลงบประมาณของแผนงาน  

 
รูปที่ 35 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเป็นแผนงาน

ต่อเนื่อง ระยะเวลาด าเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการด าเนินงาน) 
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แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีท่ีเสนอขอ 

▪ คลิก  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณ
ปีที่เสนอขอ ประกอบด้วย  

- ประเภทงบประมาณ 

- หมวด 

- รายละเอียด 

- งบประมาณ (บาท) 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
 

 
รูปที่ 36 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 

- เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 

▪ คลิก  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ ์ประกอบด้วย  

- ชื่อครุภัณฑ์ 

- สถานภาพมี  

- ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่ใช้ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 

- สภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน 

- ลักษณะการใช้งานและความจ าเป็น 

- การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์นี้เมื่อแผนงานสิ้นสุด 

- แนบเอกสาร 
▪ คลิก   เพ่ือแก้ไขข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
▪ คลิก   เพ่ือลบข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ ์
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รูปที่ 37 เหตุผลความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) 
 

- ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 

 
รูปที่ 38 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 
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- แนวทางการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์, ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (OKR) ของแผน 

 
รูปที่ 39 แนวทางการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะน าผลการวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์, ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานย่อย / โครงการกับ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ (OKR) ของแผน 

 

- การประเมินระดับแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 40 การประเมินระดับแผนงานย่อย 
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- ศักยภาพของบุคลากรวิจัยที่ร่วมในแผนงานย่อย/โครงการ 

 
รูปที่ 41 ศักยภาพของบุคลากรวิจัยที่ร่วมในแผนงานย่อย/โครงการ 

 

- แผนการใช้ประโยชน์/ ความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (outcome) 

 
รูปที่ 42 แผนการใช้ประโยชน์/ ความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (outcome) 

 

- แผนการใช้ประโยชน์/ ความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (outcome) 

 
รูปที่ 43 แผนการใช้ประโยชน์/ ความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (outcome) 

 
 2.2.2 ส่วนเอกสารแนบ 

▪ เพ่ิมไฟล์แนบ : ผู้ใช้สามารถเพ่ิมไฟล์แนบแผนงานย่อยได้โดย ระบุประเภทเอกสารที่ต้องการเพิ่ม 

เลือกไฟล์แนบ คลิก เพ่ิมไฟล์ 

▪ ลบไฟล์แนบ : คลิก  เพ่ือท าการลบไฟล์ 



25 
 

 

รูปที่ 44 การจัดการเอกสารแนบแผนงานย่อย 

2.3 การจัดการโครงการ 

 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ จะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอคอน  แบบฟอร์ม เพ่ือท าการแก้ไขข้อเสนอ

โครงการ จะปรากฎหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการให้แก้ไข ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลโครงการ แผนงาน 

เอกสารแนบ และตรวจสอบความถูกต้อง 

 
รูปที่ 45 ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 

 
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไป  

▪ แผนงานหลัก 
▪ แผนงานย่อย 
▪ แพลตฟอร์ม (Platform) 
▪ โปรแกรม (Program) 
▪ เป้าหมาย (Objective) 
▪ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (หลัก) 
▪ ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (รอง) (ถ้ามี) 
▪ ชื่อโครงการ/แผนงานวิจัย 
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▪ ลักษณะโครงการวิจัย 
▪ ค าส าคัญ 
▪ สาขาการวิจัย 
▪ รายละเอียดของคณะผู้วิจัย 

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 

รูปที่ 46 ข้อมูลทั่วไป 
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 2.3.2 ข้อมูลโครงการ 
▪ บทสรุปผู้บริหาร 

▪ หลักการและเหตุผล 

▪ วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ) 

▪ กรอบการวิจัย 

▪ วิธีด าเนินการวิจัย 

▪ แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย 

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

  
รูปที่ 47 ข้อมูลโครงการ 

 
 2.3.3 ข้อมูลแผนงาน  

▪ วิธีการด าเนินงานวิจัยและแผนงานด าเนินงานวิจัย  
▪ สถานที่ท าวิจัย  
▪ งบประมาณของโครงการ  
▪ รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์  
▪ มาตรฐานการวิจัย   
▪ หน่วยงานร่วมด าเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือด าเนินการ  
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▪ ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level : TRL)  
▪ ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level : SRL)  
▪ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact)  
▪ แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและวัตกรรมไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ  
▪ การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)  
▪ ประสบการณ์บริหารงานของหัวหน้าโครงการ ในการบริหารโครงการย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

  
รูปที่ 48 แผนงาน 
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 2.3.4 เอกสารแนบ  
ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 49 เอกสารแนบ 

 
 2.3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง 

▪ คลิกแสดงรายละเอียดโครงการ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้น าเข้า และสามารถพิมพ์ข้อเสนอ
โครงการจากระบบ  

▪ กรณีท่ี ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ส่งโครงการ 
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รูปที่ 50 ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 



31 
 

3. แผนปฏิบัติการ 

เมื่อผู้ประสานด าเนินการแก้ไขและรวบรวมแผนงานที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  สามารถคลิกที่เมนู 
แผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการแก้ไขข้อมูลแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร มีข้ันตอนดังนี้ 
 

 
รูปที่ 51 เมนูแผนปฏิบัติการ 

ผู้ประสานหน่วยงานสามารถแก้ไขแผนงานปฏิบัติการได้ โดยการคลิก เพ่ือท าการแก้ไขแผนงานปฏิบัติการ
และรายละเอียดอื่น ๆ ได ้
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รูปที่ 52 การแก้ไขแผนงานปฏิบัติการ 

 
3.1 แผนปฏิบัติการ 

- ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 53 ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน 



33 
 

- ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 54 ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยงาน 

 

• พันธกิจของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 55 พันธกิจของหน่วยงาน 

 

- ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.หมายถึง ผลกระทบ 
ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับจากการด าเนินการและการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานของท่าน 
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รูปที่ 56 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.หมายถึง ผลกระทบ 

ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศจะได้รับจากการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานของท่าน 

 

- โปรด mapping พันธกิจของหน่วยงาน กับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรมของประเทศ 
(Platform/Program และระบุ Object และ Key Result ของ Program) ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน 

 
รูปที่ 57 โปรด mapping พันธกิจของหน่วยงาน กับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรมของประเทศ 

(Platform/Program และระบุ Object และ Key Result ของ Program) ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน 
 

- โปรดแสดงแผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะน าไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของหน่วยงาน
ของท่านกับ Platform/ Program และระบุ Objectives และ Key Results ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
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รูปที่ 58 โปรดแสดงแผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะน าไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของ
หน่วยงานของท่านกับ Platform/ Program และระบุ Objectives และ Key Results ซึ่งสอดคล้องกับ

กรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
 

- แผนงานและงบประมาณเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (โปรดเรียงล าดับแผนงานตามความส าคัญและศักยภาพของ
หน่วยงาน) 

 
รูปที่ 59 แผนงานและงบประมาณเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

 

- วิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานของท่านที่
อาจต้องการการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 60 วิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน 
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- โครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง) 

 
รูปที่ 61 โครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง) 

 

- ผลงานที่โดดเด่น 

 
รูปที่ 62 ผลงานที่โดดเด่น 
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3.2 เอกสารแนบ 

ส าหรับแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 63 เอกสารแนบ 

 


