
 

 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

National Research and Innovation Information System 
(NRIIS) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการขาลง ปี2566 
 

สำหรับ ผู้ประสานหน่วยงาน 
 

Last update : 05/09/2565  

 
 
 
 
 
 



i 
 

สารบัญ 

      หน้า 
สารบัญ ................................................................................................................................................................... i 
สารบัญรูปภาพ ....................................................................................................................................................... ii 
1. การเข้าใช้งานระบบ ....................................................................................................................................... 1 
2. แผนปฏิบัติการขาลง ...................................................................................................................................... 2 

2.1 เอกสารแนบ 2 ........................................................................................................................................ 4 
2.2 เอกสารแนบ 3 ........................................................................................................................................ 7 
2.3 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงาน ............................................................................................ 9 
2.4 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้ สกสว. ......................................................................................................... 10 
2.5 การพิมพ์เอกสารแนบ .......................................................................................................................... 11 

3. การปรับสถานะข้อเสนอโครงการ ............................................................................................................... 12 
 
 

 

 

 

  



ii 
 

สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ .......................................................................................................................................... 1 

รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน ................................................................................................................................... 2 

รูปที่ 3 เมนูแผนปฏิบัติการ ..................................................................................................................................... 2 

รูปที่ 4 การแก้ไขแผนงานปฏิบัติการขาลง .............................................................................................................. 3 

รูปที่ 5 แถบการจัดการแผนปฏิบัติการขาลง .......................................................................................................... 3 

รูปที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน .................................................... 4 

รูปที่ 7 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน .......................................................................................................... 4 

รูปที่ 8 แสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน ................................................................................. 5 

รูปที่ 9 วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร ........................................................................................... 5 

รูปที่ 10 ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ............................................................................. 6 

รูปที่ 11 ตัวชี้วัดเป้าหมาย (OKR ของแผนงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ...................................................... 6 

รูปที่ 12 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) ........................................................................................ 7 

รูปที่ 13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ...................................................................................................................... 7 

รูปที่ 14 รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการ ............................................................................................. 8 

รูปที่ 15 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงาน ............................................................................................. 9 

รูปที่ 16 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้ สกสว. .......................................................................................................... 10 

รปูที่ 17 พิมพ์เอกสารแนบจากหน้าแรกแผนปฏิบัติการ ...................................................................................... 11 

รูปที่ 18 การปรับสถานะข้อเสนอโครงการ .......................................................................................................... 12 



1 
 

คูม่ือการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) 
การจัดทำแผนปฏิบัติการขาลง 

สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน 
********************************* 

1. การเข้าใช้งานระบบ 

1) ผู้ประสานหน่วยงาน สามารถเข้าใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 
Research and Innovation Information system : NRIIS) โ ด ย เ ป ิ ด เ ว ็ บ บ ร า ว เ ซ อ ร ์  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/


2 
 

3) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เลือกสถานะเจ้าหน้าที่/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นคลิก 
เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 2 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

2. แผนปฏิบัติการขาลง 

การจัดการแผนปฏิบัติการขาลง ผู้ประสานหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยมาที่เมนู การจัดสรรงบประมาณ 
ววน. เลือกเมนูแผนปฏิบัติการ มีข้ันตอนดังนี้ 

 
รูปที่ 3 เมนูแผนปฏิบัติการ 
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 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขาลง ผู้ประสานหน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยไปที่ตารางแผนปฏิบัติการ

ขาลง คลิกที่ เพ่ือทำการจัดการข้อมูลแผนงานปฏิบัติการขาลงและรายละเอียดอ่ืน ๆ  

 
รูปที่ 4 การแก้ไขแผนงานปฏิบัติการขาลง 

 

  เมื่อคลิกที่ ระบบจะเข้าสู่หน้าจัดทำแผนงานปฏิบัติการขาลง จะปรากฎหน้าแบบฟอร์มแผนงาน
ปฏิบัติการให้แก้ไข ประกอบด้วยแถบเมนู เอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 

 
รูปที่ 5 แถบการจัดการแผนปฏิบัติการขาลง 
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2.1 เอกสารแนบ 2 

การจัดการข้อมูลแผนปฏิบัติการขาลงในส่วน เอกสารแนบ 2 จะประกอบไปด้วย ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน ข้อมูลวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน แสดง
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการ 
ข้อมูลวงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อมูลวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ตัวชี้วัดเป้าหมาย (OKR ของแผนงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected 
Outcome)  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Impact)  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน ข้อมูลในส่วนนี้ระบบจะแสดงข้อมูล

จากแผนปฏิบัติการขาขึ้นให้หน่วยงานโดยอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานด้าน ววน. ของหน่วยงาน 

 

• วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ข้อมูลในส่วนนี ้ระบบจะแสดงข้อมูลจากแผนปฏิบัติการขาขึ ้นให้

หน่วยงานโดยอัตโนมัติ 

รูปที่ 7 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
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• แสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่

คาดว่าจะดำเนินการ 

ข้อมูลส่วนนี้ระบบจะดึงข้อมูลมาจาก แผนปฏิบัติการขาข้ึน 

 
รูปที่ 8 แสดงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน 

 

• วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อมูลในส่วนนี้ระบบจะแสดงข้อมูลจากข้อมูลงบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ 2566 ที่ สกสว.นำเข้า

ข้อมูลงบประมาณจัดสรรให้หน่วยงาน ระบบจะดึงมาแสดงให้โดยอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 9 วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรร 
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• ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติ 

ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ข้อมูลในส่วนนี้ระบบจะแสดงข้อมูลจากแผนปฏิบัติ
การขาขึ้นมาแสดงให้หน่วยงานโดยอัตโนมัติ โดยผู้ประสานหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

- คลิกท่ี  เพ่ือดำเนินการเลือกข้อเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

- คลิกท่ี  เพ่ือดำเนินการแก้ไขข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

- คลิกท่ี  เพ่ือดำเนินการนำออกข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานไม่จัดสรรงบประมาณ 
- ในกรณีที่มีโครงการขึ้นเป็นแถบสีแดง จะแสดงว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ใน

ตารางนี้จะมีข้อมูลที่บังคับกรอก คือ พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการวิจัยที่ได้รับประโยชน์  

 
รูปที่ 10 ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ 

 

• ตัวช้ีวัดเป้าหมาย (OKR ของแผนงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
หน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย OKR ระบบจะดึงข้อมูลแผนปฏิบัติการขาขึ้น มาแสดง 

 
รูปที่ 11 ตัวชี้วัดเป้าหมาย (OKR ของแผนงานทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) 
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• ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) 
ข้อมูลผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ในส่วนนี้ระบบจะดึงมาให้อัตโนมัติ จากข้อมูลผลผลิตที่มีการกรอกไว้ใน

ข้อเสนอโครงการ  
- ในกรณีที่มีโครงการขึ้นเป็นแถบสีแดง จะแสดงว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ในตารางนี้ 

จะต้องระบุผลผลิต และประเภทผลผลิตให้ครบถ้วน 

 
รูปที่ 12 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Output) 

 

2.2 เอกสารแนบ 3 

การจัดการข้อมูลแผนปฏิบัติการขาลงในส่วน เอกสารแนบ 3 จะประกอบไปด้วย ข้อมูลแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณแยกหมวดการจ่ายเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลในส่วนนี้ระบบจะดึงมาให้อัตโนมัติ จากข้อมูลแผนการใช้

จ่ายงบประมาณที่มีการกรอกไว้ในข้อเสนอโครงการ สามารถคลิกท่ี  เพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลงบประมาณ 
 

หมายเหตุ : งบประมาณรวมทุกโครงการจะต้องเท่ากับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากกองทุน 

 
รูปที่ 13 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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• รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการ แยกตามงวดการจ่ายเงิน 
รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการ แยกตามงวดการจ่ายเงิน หน่วยงานจะต้องดำเนินการกรอก
ข้อมูลแผนการจ่ายเงินที่หน่วยงานจะจัดสรรให้แต่ละโครงการตามการโอนเงินจากกองทุนในแต่ละงวด 
โดยผลรวมยอดเงินของทุกโครงการเมื่อรวมกันแล้ว งวดที่ 1 จะต้องเท่ากับ 60% งวดที่ 2 จะต้องเท่ากับ 
30% และงวดที่ 3 จะต้องเท่ากับ 10%  
ทั้งนี ้ เจ้าหน้าที่สามารถคลิกที่  เพื ่อให้ระบบคำนวนเงินแต่ละงวดในรายโครงการให้

อัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการแก้ไข เจ้าหน้าทีส่ามารถแก้ไขยอดเงิน และกดบันทึกด้านล่าง เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 14 รายละเอียดงบประมาณของแต่ละโครงการ 
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2.3 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงาน 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการขาลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกส่ง

แผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงาน โดยดำเนินการที่แถบเอกสารแนบ 3 คลิกท่ี  

 
รูปที่ 15 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงาน 
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2.4 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้ สกสว. 

กรณีท่ีผู้ประสานหน่วยงานส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้หัวหน้าหน่วยงานแล้ว หัวหน้าหน่วยงานสามารถเข้า

ระบบไปที่เมนูแผนปฏิบัติการ > แผนปฏิบัติการขาลง > คลิกแก้ไข > เลือกเอกสารแนบ 3 > คลิกส่งสกสว.  

 
รูปที่ 16 ส่งแผนปฏิบัติการขาลงให้ สกสว. 
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2.5 การพิมพ์เอกสารแนบ 
ผู้ประสานหน่วยงานสามารถพิมพ์เอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ได้โดยไปที่เมนู แผนปฏิบัติการ และคลิก

ที่พิมพ์ แนบ 2 และแนบ3 

• พิมพ์เอกสารแนบจากหน้าแรกแผนปฏิบัติการ 

 
รูปที่ 17 พิมพ์เอกสารแนบจากหน้าแรกแผนปฏิบัติการ 
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3. การปรับสถานะข้อเสนอโครงการ 

เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน ได้ส่งแผนปฏิบัติการให้กับหน่วยงาน สกสว แล้ว สถานะข้อเสนอโครงการจะเป็น 

สถานะ ส่งสกสว. หน่วยงานสามารถปรับสถานะข้อเสนอโครงการเป็น สถานะหน่วยงานอนุมัติโครงการ ดังนี้ 

1) ไปที่เมนู ข้อเสนอโครงการ 

2) คลิกค้นหาปีงบประมาณ ปี 2566  

3) คลิกเลือกโครงการที่ต้องการปรับสถานะเป็น หน่วยงานอนุมัติโครงการ 

4) เลือกสถานะเป็น หน่วยงานอนุมัติโครงการ  

5) คลิกบันทึกเพ่ือปรับสถานะข้อเสนอโครงการ 

 
รูปที่ 18 การปรับสถานะข้อเสนอโครงการ 

 

 


