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คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
การจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2567 

สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน PMU 
********************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1) ผู ้ประสานหน่วยงาน PMU  สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research and Innovation Information system : NRIIS) โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ Google 
Chrome/Firefox/ Microsoft Edge แล้วพิมพ์ URL : https://nriis.go.th 

2) คลิก เข้าสู่ระบบ หรือคลิกเมนู การใช้งานระบบ เลือกเมนูย่อย เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

https://nriis.go.th/
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3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นคลิก 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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2. การจดัท าค าของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2567 

การจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2567 มีการดำเนินการต่างจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2563-2565 ปีงบประมาณ 2567 
แพล็ตฟอร์ม (Platform) ยุทธศาสตร์ 
โปรแกรม (Program) แผนงาน 
แผนงาน แผนงานย่อย 
แผนงานย่อย แผนงานย่อยรายประเด็น 

 
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2567 
 

 
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ Strategic Fund ปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วยแบบฟอร์มที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อย 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น 

• แบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็นเพ่ือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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3. การแก้ไขแผนงานย่อย 

การเพ่ิมแผนงานย่อย มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) ไปที่แถบเมนู Budget allocation  

2) คลิกเมนู “การจัดการแผนงาน” 

3) คลิกท่ี  เพ่ือเพ่ิมแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 3 เมนูการจัดการแผนงาน 
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 เมื่อคลิกแก้ไขแผนงานย่อยแล้ว จะมีข้อมูลในแผนงานให้ระบุข้อมูล ที่ทั้งหมด 5 แถบเมนู ประกอบด้วย 

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่ 4 ข้อมูลแผนงานย่อย 
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3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อย, ชื่อแผนงานย่อย(ภาษาไทย), ประเภทแผนงาน
ย่อย, ยุทธศาสตร์,Key Result (ยุทธศาสตร์),สอดคล้องกับแผนงาน, ลักษณะของแผนงานย่อย ,สรุปผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ,ความ
สอดคล้องของแผนงานย่อยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs,คำสำคัญ, ผู้อำนวยการแผนงานย่อย,แผนงาน
ย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย,หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 
(ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

 
รูปที่ 5 ข้อมูลทั่วไป 
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รายละเอียดข้อมูลทั่วไป 

• หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อย : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 

• ชื่อแผนงานย่อย(ภาษาไทย) : ระบ ุชื่อแผนงานย่อยภาษาไทย 

 
 
 
 

• ประเภทแผนงานย่อย : ระบุ Flagship หรือ Non Flagship 

• ยุทธศาสตร์ : เลือก ยุทธศาสตร์ 

• Key-result (ยุทธศาสตร์) : เลือก Key-result (ยุทธศาสตร์) สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
รูปที่ 6 รายละเอียดข้อมูลทั่วไป 
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• สอดคล้องกับแผนงาน : เลือก สอดคล้องกับแผนงาน 

• Key-result (แผนงานย่อย) : เลือก  Key-result (แผนงานย่อย) สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
รูปที่ 7 ยุทธศาสตร์ Key Result (ของยุทธศาสตร์) แผนงาน 

 

 

• โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year/จะเสนอเป็น Multi-year 
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year/จะเสนอเป็น Multi-year ระบบจะดึงข้อมูลจาก

แผนงานย่อยรายประเด็นมาแสดง 

 
รูปที่ 8 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year 

 
 
 
 
 
 



9 
 

• ลักษณะของแผนงานย่อย : เลือก แผนงานใหม่ หรือ แผนงานต่อเนื่อง 
กรณีเลือกแผนงานใหม่ :  ระบุ ปีที่เริ่ม และปีที่สิ้นสุด แล้วคลิก  เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล และระบบ 

จะนำไปคำนวณเป็นระยะเวลาตลอดแผนงานย่อย ข้อมูลส่วนที่เป็นตาราง 
ระบบจะดึงข้อมูลงบประมาณ มาแสดงจากแผนงานย่อยรายประเด็น  

 
รูปที่ 9 แผนงานย่อยใหม่ 

กรณีเลือกแผนงานต่อเนื่อง : ระบุ ปีที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด ระบุมีข้อผูกพันสัญญาหรือไม่มีข้อผูกพันสัญญา,ระบุ
รหัสแผนงานต่อเนื่อง (ปีก่อนหน้า) ถ้ามีข้อผูกพันสัญญา ระบบจะดึงข้อมูลจากแผนงานย่อยรายประเด็นที่มีข้อ
ผูกพันสัญญามาแสดง 

 
รูปที่ 10 ลักษณะของแผนงานย่อย 
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• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม : ระบุ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (กรณีเป็นแผนงานย่อยต่อเนื่อง) 

 
รูปที่ 11 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

• ความสอดคล้องของแผนงานย่อย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

 
รูปที่ 12 ความสอดคล้องของแผนงานย่อย กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

 

• คำสำคัญ : ระบุ คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
รูปที่ 13  คำสำคัญ 
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• ผู้อำนวยการแผนงานย่อย : ระบุ ชื่อ สังกัด เบอร์โทร Email ของผู้อำนวยการแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 14 ผู้อำนวยการแผนงานย่อย 

 

• แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย : ระบบจะแสดงแผนงานย่อยรายประเด็นที่ PMU มีการเพ่ิม
เข้ามาภายใต้แผนงานย่อย ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

รหัสแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ  
ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
PMU ที่รับผิดชอบ เจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
งบประมาณ : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 
สัดส่วนความรับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย : PMU เจ้าภาพ เป็นผู ้กรอกข้อมูลสัดส่วนความ
รับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย 
แบบฟอร์ม : คลิก  เพ่ือเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลรายละเอียดแผนงานย่อยรายประเด็น 
สถานะ : แสดงสถานะของแผนงานย่อยรายประเด็น 
พิมพ์ : คลิก  เพ่ือแสดงหน้าพิมพ์ PDF แผนงานย่อยรายประเด็น  

 
รูปที่ 15 แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย 
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• หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ  
ระบบจะสรุปข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ จากการ

กรอกข้อมูลที่ PMU มีการนำเข้าไว้ที่แผนงานย่อยรายประเด็นทุกแผนงานภายใต้แผนงานย่อยขึ้นมาให้ ผู้ใช้ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลในตารางนี้ 

 
รูปที่ 16 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 

 

3.2 รายละเอียดแผนงาน 

รายละเอียดแผนงาน ประกอบด้วย ที ่มาและความสำคัญ และช่องว ่างของการพัฒนา (gap of 
development) หรือช่องว่างของความรู้ (gap of knowledge) ของแผนงานย่อยรายประเด็นที่สอดคล้องกับกับ
โจทย ์และแผนด ้าน ววน.  ว ัตถ ุประสงค ์ของแผนงานย ่อย  กรอบแนวค ิด/แนวทางการดำเน ินงาน 
(Framework/Approach) ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อย เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของ
แผนงานย่อย ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย เป้าหมายรายปี เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ 
(Impact Pathway) วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  วิธีการ/
แผนงานเตรียมบุคลากรของแผนงานย่อย (อาทิ บุคลากรด้านการบริหารจัดการ บุคลากรด้านเทคนิค บุคลากร
ภาคสนามฯลฯ) ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์/ การดำเนินการร่วม/ การส่งต่อผลผลิต/ผลงาน กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ดำเนินการ พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) กลุ่มเป้าหมาย
ที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users)  
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รูปที่ 17 รายละเอียดแผนงาน  

• ที่มาและความสำคัญ และช่องว่างของการพัฒนา (gap of development) หรือช่องว่างของความรู้ (gap of 
knowledge) ของแผนงานย่อยที่สอดคล้องกับกับโจทย์และแผนด้าน ววน.

 
รูปที่ 18 ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อย และความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. 
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• วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 19 วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อย 

 

• กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) 

 
รูปที่ 20 กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach) 

• ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 21 ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อย 
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• เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 22 ภาพรวมของผล/สิ่งที่จะส่งมอบหลักท่ีคาดว่าจะได้รับทั้งแผนงานย่อย 

 

 

• ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 

 
รูปที่ 23 ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย 
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• เป้าหมายรายปี 

1) การเพ่ิม เป้าหมายรายปี คลิกท่ี “เพ่ิมเป้าหมายรายปี” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี สิ่งที่

จะส่งมอบ/รายละเอียด 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าหมายรายปี 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลเป้าหมายรายปี 

 
รูปที่ 24 เป้าหมายรายปี 

 

• เป้าหมายรายปี (กรณีท่ีแผนงานเป็นต่อเนื่อง) 
เป้าหมายรายปี  (กรณีที่แผนงานเป็นต่อเนื่อง) ระบบจะดึงข้อมูลแผนงานย่อย ที่ผู้ประสานได้มีการเลือก
แผนงานต่อเนื่องไว้ที่ลักษณะแผนงาน 

 
รูปที่ 25 เป้าหมายรายปี  (กรณีท่ีเป็นแผนงานย่อยต่อเนื่อง) 
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• เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) 

 
รูปที่ 26 เส้นทางผลผลิตสู่การสร้างผลกระทบ (Impact Pathway) 

 

• วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 
รูปที่ 27 วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 

• วิธีการ/แผนงานเตรียมบุคลากรของแผนงานย่อย (อาทิ บุคลากรด้านการบริหารจัดการ บุคลากรด้านเทคนิค 
บุคลากรภาคสนามฯลฯ) 

 
รูปที่ 28 วิธีการ/แผนงานเตรียมบุคลากรของแผนงานย่อย 
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• ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์/ การดำเนินการร่วม/ การส่งต่อผลผลิต/ผลงาน กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 

รูปที่ 29 ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์ กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 

 

• พ้ืนที่ดำเนินการ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ดำเนินการ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด  

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 

 
รูปที่ 30 พ้ืนที่ดำเนินการ 
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• พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปที่ 31 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

 

• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) 

 
รูปที่ 32 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) 
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• กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 33 กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

3.3 งบประมาณ 

 งบประมาณ ประกอบด้วย รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ (ระบบรวมจากแผนงานย่อย

รายประเด็น) เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

 
รูปที่ 34 งบประมาณ 
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• รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น)  

 ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลงบประมาณจากแผนงานย่อย

รายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 35 รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 

• เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

 ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์จากแผนงาน

ย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 36 ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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3.4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ และ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

สอดคล้องหรือสนับสนุนหมุดหมายใด ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 มากที่สุด 

 
รูปที่ 37 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ  
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• ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ (ระบบรวมจากแผนงานย่อยรายประเด็น) 

ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลให้จากการสรุปข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจาก

แผนงานย่อยรายประเด็นภายใต้แผนงานย่อย 

 
รูปที่ 38 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนหมุดหมายใด ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 13 มากท่ีสุด ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ PMU ต้องเลือกให้สอดคล้องกับแผนงานย่อยมากท่ีสุด 

 
รูปที่ 39 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องหรือสนับสนุนหมุดหมายใด 
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3.5 เอกสารแนบ 

เอกสารแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 40 เอกสารแนบ  
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4. การเพิ่มแผนงานย่อยรายประเด็น 

กรณีท่ี PMU เป็นเจ้าภาพแผนงานย่อยสามารถเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น   โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู “การจัดการแผนงาน” 
2) เลือก ปีที่เสนอของบประมาณ 2567 และกดค้นหา 

3) คลิก    จะแสดงหน้าแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย        

 
รูปที่ 41การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น 
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4) เมื่อทำการคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” จะมีหน้าข้อมูลแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อยขึ้นมาแสดง ให้ไปที่ตาราง
แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย     

5) การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น” ประกอบไปด้วย แผนงาน
ย่อยรายประเด็น เลือกหน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น 
สัดส่วนความรับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

6) คลิกท่ี  เพ่ือไปกรอกข้อมูลที่หน้าแบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 42 เพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น  
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การเพ่ิมแผนงานรายประเด็น ในกรณี PMU ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแผนงานย่อย สามารถเพ่ิมแผนงานย่อยราย
ประเด็น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คลิกท่ี  

 
รูปที่ 43 การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น  
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2) ในหน้าเพิ่มแผนย่อยรายประเด็น จะประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ) หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานย่อย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 44 หน้ากรอกข้อมูลแผนงาย่อยรายประเด็น 

 

3) เมื่อกดบันทึกแผนงานแล้ว จะมีข้อมูลในแผนงานให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทั้งหมด 5 แถบเมน ูประกอบด้วย 

ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ และเอกสารแนบ 

 
รูปที่ 45 ข้อมูลแผนงานย่อยรายประเด็น 
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4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น, ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น 
(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ), โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi – year, ลักษณะแผนงานย่อยราย
ประเด็น,สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม,ความสอดคล้องของแผนงานย่อยรายประเด็น กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน SDGs, คำสำคัญ, 
ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น,หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 

 
รูปที่ 46 ข้อมูลทั่วไป 
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• หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น : ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 

•  ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) : ระบุ ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 47 หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 

 

• ประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น : เลือกประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น 

• Key-result (แผนงาน) : ระบุ Key-result ของแผนงาน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
รูปที่ 48 ประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น,Key-result(แผนงาน) 

 

• ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi – year 

- ในกรณีเลือก มี  

ถ้ามีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแบบ Multi – year ในปีที่ผ่านมา ผู้ประสานต้อง เพ่ิมโครงการ  

Multi – year ของปีที่ผ่านมา โดย คลิกที่ปุ่ม  แล้วเลือกโครงการ Multi – year ของปีที่ผ่านมาเมื่อ

เลือกแล้ว คลิกตกลง 

 
รูปที่ 49 Multi – year ของปีที่ผ่านมา 
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กรณีจะเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติรับงบประมาณแบบ Multi-year ในปีที่เสนอขอ คลิกปุ่ม  ระบุชื่อ

โครงการ Multi – year และงบประมาณ ที่จะเสนอขอในปี 2567   

 
รูปที่ 50 โครงการ Multi – year ในปีที่เสนอขอ 

 

• ลักษณะแผนงาน  

- แผนงานย่อยรายประเด็นใหม่ : ระบุ ปีทีเริ่มงบประมาณ ปีงบประมาณสิ้นสุด  และกดบันทึก ผู้ประสาน

ต้องระบุงบประมาณท่ีดำเนินการ ในปีอ่ืนๆที่ไม่ใช่ปีที่เสนอขอ 

 
รูปที่ 51 แผนงานย่อยรายประเด็นใหม่ 
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- แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่อง : เมื่อเลือกเป็นแผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องแล้ว จะต้องเลือก ว่า

แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องมีข้อผูกพันสัญญา หรือไม่มีข้อผูกพันสัญญา และรหัสแผนงานต่อเนื่อง 

(ปีก่อนหน้า)  

กรณีเลือก แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา ผู้ประสานหน่วยงาน PMU  
จะต้องระบุ  

1. งบประมาณ เดิมที่ข้อมูลผูกพันสัญญาในปีงบประมาณ….. 

2. งบประมาณใหม่ในปีงบประมาณท่ีเสนอขอในส่วนนี้ระบบจะคำนวนอัตโนมัติ จะเป็น  

ข้อ 3 - ข้อ 1 จะเท่ากับงบประมาณ ข้อ 2  

3. งบประมาณรวมในปีงบประมาณท่ีเสนอขอ ส่วนนี้ระบบจะดึงข้อมูลจากแถบ งบประมาณ ตาราง

รายละเอียดประมาณการปีที่เสนอขอ  

 
รูปที่ 52 แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่อง 
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• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
รูปที่ 53 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 

• ความสอดคล้องของแผนงานย่อยรายประเด็น กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs, 

 
รูปที่ 54 ความสอดคล้องของแผนงานย่อยรายประเด็น กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs, 

 

 

• คำสำคัญ  

 
รูปที่ 55 คำสำคัญ 
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• ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 56 ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• โครงการ Multi-Year ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 

โครงการ Multi-Year ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น ข้อมูลส่วนนี้จะถูกแสดงจาก ตารางที่จะเสนอเพ่ือ

ขอรับการอนุมัติรับงบประมาณแบบ Multi-year ในปีที่เสนอขอ ที่ผู้ประสานได้เพ่ิมข้อมูลไว้ 

 
รูปที่ 57 โครงการ Multi-Year ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 
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• หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 

1) การเพ่ิม หน่วยงานร่วมดำเนินการ คลิกที่ “เพ่ิมหน่วยงานร่วมดำเนินการ” ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน/

บริษัท แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วมลงทุนในรูปแบบอ่ืน (in-

kind) เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน กดบันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

 
รูปที่ 58 หน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ 
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4.2 รายละเอียดแผนงานย่อยรายประเด็น 

 รายละเอียดแผนงาน ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อยรายประเด็น และความสอดคล้อง
กับแผนด้าน ววน. ,วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็น ,กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน 
(Framework/Approach),ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อยรายประเด็น,เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการ
ดำเนินงานของแผนงานย่อยรายประเด็น,ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็น,เป้าหมายรายปี 
วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์,ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์/ การ
ดำเนินการร่วม/ การส่งต่อผลผลิต/ผลงาน กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ,พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries),กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users),ระดับความพร้อม
ทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL),ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness 
Level: SRL) 

 
รูปที่ 59 รายละเอียดแผนงาน 
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• ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อยรายประเด็น และช่องว่างของการพัฒนา (gap of development) หรือ
ช่องว่างของความรู้ (gap of knowledge) ของแผนงานย่อยรายประเด็นที่สอดคล้องกับกับโจทย์และแผนด้าน 
ววน. 

 
รูปที่ 60 ที่มาและความสำคัญของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 61 วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน (Framework/Approach)  

 
รูปที่ 62 กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน 
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• ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 63 ประเด็นและขอบเขตของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 64 เป้าหมายสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 65 ตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็น 
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• เป้าหมายรายปี 

1) การเพ่ิม เป้าหมายรายปี คลิกท่ี “เพ่ิมเป้าหมายรายปี” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี สิ่งที่

จะส่งมอบ/รายละเอียด 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าหมายรายปี 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลเป้าหมายรายปี 

 
รูปที่ 66 เป้าหมายรายปี 

• เป้าหมายรายปี (กรณทีี่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) 
เป้าหมายรายปี  (กรณีที่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) ระบบจะดึงข้อมูลแผนงาน ที่เจ้าหน้าที่ PMU ได้มีการเลือก
แผนงานต่อเนื่องไว้ที่ลักษณะแผนงาน 

 
รูปที่ 67 เป้าหมายรายปี  (กรณทีี่เป็นแผนงานต่อเนื่อง) 
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• วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยรายประเด็นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  

 
รูปที่ 68 วิธีการบริหาร/ดำเนินงานแผนงานย่อยรายประเด็นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 

•  ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์/ การดำเนินการร่วม/ การส่งต่อผลผลิต/ผลงาน กับกลุ ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์ 

 
รูปที่ 69 ระบุแนวทางการกำหนดโจทย์ กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
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• พ้ืนที่ดำเนินการ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ดำเนินการ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด  

ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 

 
รูปที่ 70 พ้ืนที่ดำเนินการ 

• พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
1) การเพ่ิม พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิกท่ี “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์” ประกอบด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด 
 ชื่อสถานที่ 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปที่ 71 พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 



42 
 

• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries)  

 
รูปที่ 72 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) 

 

• กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 73 กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 

• ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 74 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL  ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 
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• ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 

 
รูปที่ 75 ระดับความพร้อมทางสังคม SRL ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น 

 

4.3 งบประมาณ 

งบประมาณ ประกอบด้วย รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ ความจำเป็นในการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์  

 
รูปที่ 76 งบประมาณ 
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• รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ   

1) การเพิ่ม รายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ คลิกที่ “เพิ่มข้อมูล” ประกอบด้วยประเภท
งบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลรายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลรายละเอียดประมาณงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 
รูปที่ 77 รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

• ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์  

1) การเพิ่ม ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิกที่ “เพิ่มการจัดซื้อครุภัณฑ์” ประกอบด้วย ชื่อครุภัณฑ์ 
สภานภาพ ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่ใช้ ณ ปัจจุบัน ลักษณะการใช้งานและความจำเป็น การใช้ประโยชน์
ครุภัณฑ์นี้เมื่อแผนงานสิ้นสุด เอกสารแนบ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
รูปที่ 78 ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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4.4 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบของ
โครงการ 

 
รูปที่ 79 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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• ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
1) การเพิ่ม ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ คลิก “เพิ่มผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ” ประกอบไปด้วย ประเภทผลผลิต 

จำนวนส่ง หน่วยนับ รายละเอียดผลผลิต เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
3) คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

 
รูปที่ 80 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

• ผลลัพธ์ 
1) การเพ่ิม ผลลัพธ์ คลิก “เพ่ิมผลลัพธ์” ประกอบไปด้วย ผลที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน/หน่วยนับ รายละเอียด

ผลผลัพธ์ ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์  เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 
3) คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 

 
รูปที่ 81 ผลลัพธ์ 
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• ผลกระทบ 
1) การเพิ่ม ผลกระทบ คลิก “เพิ่มผลกระทบ” ประกอบไปด้วย ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียด
ผลกระทบ เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิกท่ี  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 
3) คลิกท่ี  เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 

 
รูปที่ 82 ผลกระทบ 

4.5 เอกสารแนบ 

เอกสารแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 83 เอกสารแนบ 
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5. การเพิ่มแผนงานย่อยรายประเด็น เพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

กรณีท่ี PMU เป็นเจ้าภาพแผนงานย่อยสามารถเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกท่ีเมนู “การจัดการแผนงาน” 
2) เลือก ปีที่เสนอของบประมาณ 2567 และกดค้นหา 

3) คลิก    จะแสดงหน้าแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อย        

 
รูปที่ 84 การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU 
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4) เมื่อทำการคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไข” จะมีหน้าข้อมูลแบบฟอร์มเสนอแผนงานย่อยขึ้นมาแสดง ให้ไปที่ตาราง
แผนงานย่อยรายประเด็น ภายใต้แผนงานย่อย     

5)   การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น” ประกอบไปด้วย แผนงาน
ย่อยรายประเด็น เลือกหน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น 
สัดส่วนความรับผิดชอบต่อ KR ของแผนงานย่อย ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

6)   คลิกท่ี  เพ่ือไปกรอกข้อมูลที่หน้าแบบฟอร์มแผนงานย่อยรายประเด็น RU 

 
รูปที่ 85 เพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU 
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กรณี PMU ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแผนงานย่อยสามารถเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คลิกเมนู “การจัดการแผนงาน” 

2) คลิกท่ี  

 
รูปที่ 86 การเพ่ิมแผนงานย่อยรายประเด็น RU กรณี PMU ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแผนงานย่อย 
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3) ในหน้าเพิ่มแผนย่อยรายประเด็น RU  จะประกอบไปด้วย ชื่อหน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงาน
(ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานย่อย แผนงานย่อย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว  

 กดบันทึกเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 87 หน้าเพิ่มแผนย่อยรายประเด็น RU 

 เมื่อเพิ่มแผนงานย่อยรายประเด็นการนำไปใช้ประโยชน์ มีทั้งหมด 5 แถบเมนู ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดแผนงาน งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ เอกสารแนบ 

 
รูปที่ 88 แบบฟอร์มแผนงาน RU 
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5.1. ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น RU,ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น RU 
(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ),ประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น RU, Key-result (แผนงานย่อยรายประเด็น RU),
โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year/จะเสนอเป็น Multi-year,ลักษณะของแผนงานย่อยราย
ประเด็น RU,สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้น อย่าง
เป็นรูปธรรม,คำสำคัญ,ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น RU,หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
รูปที่ 89  ข้อมูลทั่วไป 
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รายละเอียดข้อมูลทั่วไป 

• หน่วยงานเจ้าของแผนงานย่อยรายประเด็น RU : ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติ 

• ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น RU (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) : ระบ ุชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น RU 

 
รูปที่ 90 หน่วยงานเจ้าของแผนงาน ชื่อแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• ประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น RU, Key-result (แผนงาน) 

ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเพ่ิม (Key Result) ของแผนงาน ได้มากกว่า 1 รายการ โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) คลิก    

2) เลือกข้อมูล Objective  Key Result และค่าเป้าหมายปีที่เสนอขอ ของแผนงาน เมื่อระบุข้อมูลแล้วคลิก

บันทึก เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 91 (Key Result) ของแผนงาน 
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• โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแบบ Multi-year/จะเสนอเป็น Multi-year 
- ในกรณีเลือก มี  

ถ้ามีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแบบ Multi – year ในปีที่ผ่านมา ผู้ประสานต้อง เพ่ิมโครงการ  

Multi – year ของปีที่ผ่านมา โดย คลิกที่ปุ่ม  แล้วเลือกโครงการ Multi – year ของปีที่ผ่านมาเมื่อ

เลือกแล้ว คลิกตกลง 

 
รูปที่ 92 Multi – year ของปีที่ผ่านมา 

 

กรณีจะเสนอเพื่อขอรับการอนุมัติรับงบประมาณแบบ Multi-year ในปีที่เสนอขอ คลิกปุ่ม  ระบุ

ชื่อโครงการ Multi – year และงบประมาณ ที่จะเสนอขอในปี 2567  

 
รูปที่ 93 โครงการ Multi – year ในปีที่เสนอขอ 
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• ลักษณะแผนงาน  

- ประเภทแผนงานย่อยรายประเด็น : เลือก แผนงาน RU 

- แผนงานย่อยรายประเด็นใหม่ : ระบุ ปีทีเริ่มงบประมาณ ปีงบประมาณสิ้นสุด  และกดบันทึก ผู้ประสาน

ต้องระบุงบประมาณท่ีดำเนินการ ในปีอ่ืนๆที่ไม่ใช่ปีที่เสนอขอ 

 
รูปที่ 94 แผนงานย่อยรายประเด็นใหม่ RU 

 

- แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่อง : เมื่อเลือกเป็นแผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องแล้ว จะต้องเลือก ว่า

แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องมีข้อผูกผันสัญญา หรือไม่มีข้อผูกสัญญา และรหัสแผนงานต่อเนื่อง 

(ปีก่อนหน้า)  

กรณีเลือก แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่องที่มีข้อผูกพันสัญญา ผู้ประสานหน่วยงาน PMU  
จะต้องระบุ  

1. งบประมาณ เดิมที่ข้อมูลผูกพันสัญญาในปีงบประมาณ….. 

2. งบประมาณใหม่ในปีงบประมาณท่ีเสนอขอในส่วนนี้ระบบจะคำนวณอัตโนมัติ  

ข้อ 3 - ข้อ 1 จะเท่ากับงบประมาณ ข้อ 2  

3. งบประมาณรวมในปีงบประมาณท่ีเสนอขอ ส่วนนี้ระบบจะดึงข้อมูลจากแถบ งบประมาณ ตาราง

รายละเอียดประมาณการปีที่เสนอขอ  



56 
 

 
รูปที่ 95 แผนงานย่อยรายประเด็นต่อเนื่อง RU 

 

• สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอธิบายกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
รูปที่ 96 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
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• คำสำคัญ 

 
รูปที่ 97 คำสำคัญ 

 

• ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น RU 

 
รูปที่ 98 ผู้อำนวยการแผนงานย่อยรายประเด็น RU 

• หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
1) เลือก ไม่มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน หรือ มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน 
2) การเพ่ิมหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ” ประกอบไปด้วย ชื่อ

หน่วยงาน/บริษัท ประเทศ แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-cash) การร่วม
ลงทุนในรูปแบบอ่ืน (in-kind) ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

3) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 
4) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 

 
รูปที่ 99 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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5.2. รายละเอียดแผนงาน 

 รายละเอียดแผนงาน ประกอบด้วย ความจำเป็น/ปัญหา/โจทย์ที่ต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์,ความพร้อมใช้ของความรู้ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ,ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรหลักที่
จะเป็นผู้รับการถ่ายทอดหรือนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ,วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็นRU,กรอบ
แนวคิด/แนวทางการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ , เป้าหมายและตัวชี ้วัด
ความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็นRU,เป้าหมายรายปี และตัวชีวัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อย
รายประเด็น RU,การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante),ประเภทของการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์,  วิธีการบริหาร/ดำเนินงาน/กระบวนการขับเคลื ่อนแผนงานย่อยเพื ่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ตามวัตถุประสงค์ ,พื้นที ่ดำเนินการ,พื้นที ่ได้รับประโยชน์,กลุ ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ 
(Users),กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries),ภาพรวมความพร้อมของความรู้/เทคโนโลยีที่จะนำไป
ถ่ายทอด ช่วงของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level:TRL),ช่วงของระดับความ
พร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level:SRL) 
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รูปที่ 100 รายละเอียดแผนงาน 
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• ความจำเป็น/ปัญหา/โจทย์ที่ต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (โปรดวิเคราะห์โจทย์ที่เป็น
ช่องว่างของการพัฒนา (Gap of Development)) 

 
รูปที่ 101 ความจำเป็น/ปัญหา/โจทย์ที่ต้องการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

• ความพร้อมใช้ของความรู้ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ (ทำการสำรวจและประมวล Stock of Knowledge ที่มีอยู่

และท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ดำเนินการ) 

 
รูปที่ 102 ความพร้อมใช้ของความรู้ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ 

 

• ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน/องค์กรหลักที่จะเป็นผู้รับการถ่ายทอดหรือนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

 

รูปที่ 103ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน 
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• วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็นRU 

 
รูปที่ 104 วัตถุประสงค์ของแผนงานย่อยรายประเด็น 

 

• กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research and 

Innovation Utilization Framework/Approach) 

 
รูปที่ 105 กรอบแนวคิด/แนวทางการดำเนินงาน 
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• เป้าหมายรายปี และตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็น RU 

1) การเพ่ิม เป้าหมายรายปี คลิกท่ี “เพ่ิมเป้าหมายรายปี” ประกอบด้วย ปีงบประมาณ เป้าหมายรายปี สิ่งที่

จะส่งมอบ/รายละเอียด 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลเป้าหมายรายปี 

3) คลิก เพ่ือลบข้อมูลเป้าหมายรายปี 

 
รูปที่ 106 เป้าหมายรายปี 

 

• เป้าหมายรายปี และตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดแผนงานย่อยรายประเด็น RU  (กรณีท่ีแผนงานเป็นต่อเนื่อง) 
เป้าหมายรายปี  (กรณีที่แผนงานเป็นต่อเนื่อง) ระบบจะดึงข้อมูลแผนงาน ที่เจ้าหน้าที่ PMU ได้มีการเลือก
แผนงานต่อเนื่องไว้ที่ลักษณะแผนงาน 

 
รูปที่ 107 เป้าหมายรายปี  (กรณีที่แผนงานเป็นต่อเนื่อง) 
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• การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) 

 
รูปที่ 108 การคาดการณ์มูลค่าตอบแทนการลงทุน (Ex Ante) 

 

 

• ประเภทของการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ประเภทของการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
รูปที่ 109 ประเภทของการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
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• วิธีการบริหาร/ดำเนินงาน/กระบวนการขับเคลื่อนแผนงานย่อยเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์,พ้ืนที่
ดำเนินการ 

สามารถเลือกลำดับความสำคัญของกิจกรรมและขอบเขตแผนงานย่อยรายประเด็น โดยคลิกที่  เพ่ือ
เรียงลำดับความสำคัญ และระบุรายละเอียด 

 
รูปที่ 110 กิจกรรมและขอบเขตของแผนงานย่อยรายประเด็น 

• พ้ืนที่ดำเนินการ (พ้ืนที่ดำเนินการ คือ พ้ืนที่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปถ่ายทอด หรือขยายผล และ

นำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง) 

1) การเพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมพ้ืนที่ดำเนินการ” ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค ชื่อจังหวัด ชื่อ
สถานที่ ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ 

 
รูปที่ 111 พ้ืนที่ดำเนินการ 
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• พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

1) การเพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์” ประกอบไปด้วย ประเภท ภาค ชื่อ
จังหวัด ชื่อสถานที่ ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลพื้นที่ได้รับประโยชน์ 

 
รูปที่ 112  พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

 

• กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) 

 
รูปที่ 113 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ (Beneficiaries) 
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• กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 
รูปที่ 114 กลุ่มเป้าหมายที่นำผลงาน ววน. ไปใช้ (Users) 

 

• ภาพรวมความพร้อมของความรู้/เทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอด ช่วงของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 
(Technology Readiness Level:TRL) 

 
รูปที่ 115 Technology Readiness Level:TRL 

 

• ช่วงของระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level:SRL) 

 
รูปที่ 116 Societal Readiness Level:SRL 
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5.3 งบประมาณ 

 งบประมาณ ประกอบด้วย รายละเอียดประมาณการงบประมาณที่เสนอขอ,เหตุผลความจำเป็นในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 

 
รูปที่ 117 งบประมาณ 
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• รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
1) การเพ่ิมรายละเอียดประมาณการงบประมาณที่เสนอขอ คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” ประกอบไปด้วย 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ(บาท) ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลปีงบประมาณ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลปีงบประมาณ 

 
รูปที่ 118 รายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 

• เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
1) การเพ่ิมเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมการจัดซื้อครุภัณฑ์” ประกอบไปด้วย 

ชื่อครุภัณฑ์ สถานภาพ ครุภัณฑ์ใกล้เคียงท่ีใช้ ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) สภาพการใช้งาน ณ ปัจจุบัน ลักษณะการ
ใช้งานและความจำเป็น การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์นี้เมื่อแผนงานสิ้นสุด แนบเอกสาร ระบุข้อมูลครบถ้วน
แล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
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รูปที่ 119 ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

5.4. ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

 ผลลัพธ์/ผลกระทบ ประกอบด้วย ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

 
รูปที่ 120 ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
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• ผลลัพธ์ 
1) การเพิ่มผลลัพธ์ คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มผลลัพธ์” ประกอบไปด้วย ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ผลที่
คาดว่าจะได้รับ จำนวน หน่วยนับ รายละเอียดของผลลัพธ์ ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ได้รับผลประโยชน์ ระบุข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลลัพธ์ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลผลลัพธ์ 

 
รูปที่ 121 ผลลัพธ์ 

• ผลกระทบ 
1) การเพ่ิมผลกระทบ คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมผลกระทบ” ประกอบไปด้วย ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียด

ผลกระทบ ระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก บันทึก 

2) คลิก  เพ่ือแก้ไขข้อมูลผลกระทบ 
3) คลิก   เพ่ือลบข้อมูลผลกระทบ 

4) กด   เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล แถบเมนูผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

รูปที่ 122 ผลกระทบ 
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5.5 เอกสารแนบ 

 เป็นการแนบไฟล์เอกสาร โดยเลือกประเภทเอกสาร และคลิกเลือกไฟล์เอกสาร จากนั้นคลิกเพ่ิมไฟล์ 

 
รูปที่ 123 เอกสารแนบ 
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6. การส่งแผนงานย่อยและแผนงานย่อรายประเด็นให้หัวหน้าหน่วยงาน 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน PMU จัดทำแผนงานเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกเลือกแผนงานที่ต้องการส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน PMU ตรวจสอบ 

2) เลือกสถานะเป็น “ส่งหัวหน้าหน่วยงาน/PMU ตรวจสอบ” 

3) กดบันทึกเพื่อทำการส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน PMU ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 124 การส่งแผนงานย่อยและแผนงานรายประเด็น 
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7. การส่งแผนงานย่อยและแผนงานย่อยรายประเด็นให้ สกสว. 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน PMU ได้ส่งให้หัวหน้าหน่วยงานแล้ว หัวหน้าหน่วยงานต้องส่งให้กับ สกสว. โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกเลือกแผนงานที่ต้องการส่งให้ สกสว. 
2) เลือกสถานะเป็น “ส่ง สกสว. ตรวจสอบ” 
3) กดบันทึกเพื่อทำการส่งให้ สกสว. ตรวจสอบ 

 
รูปที่ 125 การส่งแผนงานย่อยและแผนงานย่อยรายประเด็นให้ สกสว. 

 

 


