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รูปแบบการสาธิต

การจัดทาํคาํของบประมาณ Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566

เร่ือง/ประเดน็ ผู้ใหข้้อมูล

ความเข้าในใจดา้นข้อมูล เจา้หน้าที ่สกสว.

ความเข้าใจในดา้นการใช้งานระบบ ทมีพัฒนาระบบ





การสาธิตการจัดทาํคาํของบประมาณ Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ผู้ดาํเนินการ คาํชีแ้จง / หมายเหตุ

1. เพ่ิมขอ้มลูวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ยทุธศาสตร ์(เมน ูหน่วยงานของท่าน) ผูป้ระสานหน่วยงาน ดาํเนินการเหมือนปีงบประมาณ 2565

2. สรา้ง แผนงาน (เมน ูแผนงาน) ผูป้ระสานหน่วยงาน

3. ระบบ NRIIS เปิดรบัขอ้เสนอโครงการ งบประมาณดา้น ววน. ประเภท 

Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 (ผ่านหน่วยงาน)

(เมน ูทนุวิจยัท่ีเปิดรบั และเมน ูกาํหนดวนัปิดรบัทนุ)

สกสว. / 

ผูป้ระสานหน่วยงาน

โครงการเด่ียว / กองทนุ ววน.จะจดัสรรงบประมาณเป็นรายปี /

ผูป้ระสานสามารถกาํหนดเวลาปิดรบัทนุก่อนกาํหนดได้

4. นกัวิจยั/ผูป้ระสานหน่วยงานกรอกขอ้มลูขอ้เสนอโครงการ 

(เมน ูทนุวิจยัท่ีเปิดรบั)

นกัวิจยั /

ผูป้ระสานหน่วยงาน

ในการกรอกขอ้เสนอโครงการ ระบบจะขึน้แผนงานท่ีหน่วยงาน

เพ่ิมไวม้าใหน้กัวิจยัเลือก จะเห็นเฉพาะแผนงานในหน่วยงาน

ตวัเอง

5. ผูป้ระสานหน่วยงานตรวจสอบขอ้มลูขอ้เสนอโครงการในแผนงาน 

(เมน ูแผนงาน)

ผูป้ระสานหน่วยงาน ผูป้ระสานหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดของแผนงานและขอ้มลู

ขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนงาน และจดัลาํดบัความสาํคญัของ

โครงการภายใตแ้ผนงาน

6. ผูป้ระสานหน่วยงานจดัทาํแผนปฏิบตัิการ (เมน ูแผนปฏิบตัิการ) ผูป้ระสานหน่วยงาน ผูป้ระสานหน่วยงานจดัทาํแผนปฏิบตัิการ เรยีงลาํดบัโครงการ 

และสง่หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

7. หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบแผนปฏิบตัิการ (เมน ูแผนปฏิบตัิการ) หวัหนา้หน่วยงาน หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบและสง่ สกสว.

8. สกสว.ตรวจสอบแผนปฏิบตัิการ (เมน ูแผนปฏิบตัิการ) ผูป้ระสานงาน สกสว. สกสว.ตรวจสอบขอ้มลูแผนปฏิบตัิการของหน่วยงาน 

กรณีมีแกไ้ขดาํเนินการสง่กลบัใหห้น่วยงานแกไ้ขต่อไป



ขั้นตอนที ่1

เพิม่ข้อมูลวิสัยทศัน ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์
(เมนู หน่วยงานของท่าน)



ขั้นตอนที ่1 : เพิม่ข้อมูลวสัิยทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์(เมนู หน่วยงานของทา่น)

การจัดการข้อมูลวิสัยทศัน ์พนัธกจิ ยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน

1. ดาํเนินการเขา้สูร่ะบบของผูป้ระสานหน่วยงาน

2. คลกิเมน ูหน่วยงานของทา่น ระบบจะแสดงหนา้ขอ้มลูรายละเอียดของ

หน่วยงาน

3. คลกิ แก้ไข ท่ีดา้นลา่งเพ่ือเขา้สูห่นา้จดัการขอ้มลูวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

ยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน



ขั้นตอนที ่1 : เพิม่ข้อมูลวสัิยทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์(เมนู หน่วยงานของทา่น)

การจัดการข้อมูลวสัิยทัศนข์องหน่วยงาน

1. กรณีท่ีหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูวิสยัทศันข์อง

หน่วยงาน สามารถดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลู

2. คลกิ บันทกึ ดา้นลา่งหนา้จอเพ่ือทาํการบนัทกึการแกไ้ข

ขอ้มลู

การจัดการข้อมูลพันธกิจของหน่วยงาน

1. กรณีท่ีหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูพนัธกิจของ

หน่วยงาน สามารถดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลู

2. คลกิ บันทกึ ดา้นลา่งหนา้จอเพ่ือทาํการบนัทกึการแกไ้ข

ขอ้มลู

วสัิยทัศน ์และพันธกจิ



ขั้นตอนที ่1 : เพิม่ข้อมูลวสัิยทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์(เมนู หน่วยงานของทา่น)

การเพิม่ข้อมูลยุทธศาสตร์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี “เพิม่ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน”

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดา้นลา่งตาราง

2. ระบ ุปี และ ยุทธศาสตร์

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึขอ้มลูยทุธศาสตร์

การแก้ไขข้อมูลยุทธศาสตร์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้มลูยทุธศาสตรท่ี์ตอ้งการ

แกไ้ข ดา้นลา่งตาราง

2. ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลู ปี หรอื ยุทธศาสตร์

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลู

การลบข้อมูลยุทธศาสตร์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้ความใหยื้นยนัการลบขอ้มลู

2. คลกิ OK เพ่ือยืนยนัการลบขอ้มลู หรอื Cancel เพ่ือยกเลกิ

หมายเหตุ : กรณีท่ีไมป่รากฏ       ในช่องลบ เน่ืองจากขอ้มลู

ยทุธศาสตรถ์กูนาํไปอา้งอิงในตารางเปา้ประสงค ์ทาํใหไ้ม่

สามารถลบได ้ผูใ้ชต้อ้งดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูเปา้ประสงค์

คาํถามทีพ่บบ่อย

- ยทุธศาสตร ์ของบางหน่วยงานกาํหนดเป็นระยะยาว เช่น ยทุธศาสตร ์5 ปี ตอ้งดาํเนินการกรอกขอ้มลูใน

ระบบอย่างไร

ยุทธศาสตร์



ขั้นตอนที ่1 : เพิม่ข้อมูลวสัิยทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์(เมนู หน่วยงานของทา่น)

การเพิม่ข้อมูลเป้าประสงค์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี “เพิม่เป้าประสงค”์

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดา้นลา่งตาราง

2. เลือก ปีงบประมาณ เลือก ยุทธศาสตร ์ระบขุอ้มลู 

“เป้าประสงค”์ 

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึขอ้มลูเปา้ประสงค์

การแก้ไขข้อมูลเป้าประสงค์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้มลูเปา้ประสงคท่ี์ตอ้งการ

แกไ้ข ดา้นลา่งตาราง

2. ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลู ปีงบประมาณ หรอื ยุทธศาสตร ์ 

หรอื “เป้าประสงค”์ 

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลู

การลบข้อมูลเป้าประสงค์
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้ความใหยื้นยนัการลบขอ้มลู

2. คลกิ OK เพ่ือยืนยนัการลบขอ้มลู หรอื Cancel เพ่ือยกเลกิ

คาํถามทีพ่บบ่อย

เป้าประสงค์



ขั้นตอนที ่1 : เพิม่ข้อมูลวสัิยทัศน ์พันธกจิ ยุทธศาสตร ์(เมนู หน่วยงานของทา่น)

การเพิม่ข้อมูลตัวชีวั้ดเป้าหมาย
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี “เพิม่ตัวชีวั้ดเป้าหมาย”

ระบบจะแสดงแบบฟอรม์ดา้นลา่งตาราง

2. เลือก ปีงบประมาณ เลือก เป้าประสงค ์ระบขุอ้มลู

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย เลือก เชงิปริมาณ หรอื เชงิคุณภาพ

(กรณีเลือก เชงิปริมาณ ตอ้งระบ ุจาํนวน และ หน่วยนับ)  

ระบ ุค่าเป้าหมาย

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึขอ้มลูตวัชีว้ดัเปา้หมาย

การแก้ไขข้อมูลตัวชีวั้ดเป้าหมาย
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้มลูตวัชีว้ดัเปา้หมายท่ี 

ตอ้งการแกไ้ข ดา้นลา่งตาราง

2. ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลู

3. คลกิ บันทกึ เพ่ือทาํการบนัทกึการแกไ้ขขอ้มลู

การลบข้อมูลตัวชีวั้ดเป้าหมาย
(ดา้นการวจิยัและการพฒันานวตักรรมของหนว่ยงาน)

1. คลกิท่ี ระบบจะแสดงขอ้ความใหยื้นยนัการลบขอ้มลู

2. คลกิ OK เพ่ือยืนยนัการลบขอ้มลู หรอื Cancel เพ่ือยกเลกิ

คาํถามทีพ่บบ่อย

ตัวชีวั้ดเป้าหมาย



ขั้นตอนที ่2

ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน
(เมนู แผนงาน)



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน

1. คลกิเมน ูแผนงาน ระบบจะแสดงหนา้หลกัขอ้มลูแผนงาน

2. คลกิ เพิม่แผนงาน เพ่ือดาํเนินการเพ่ิมแผนงาน สาํหรบั

จดัทาํคาํของบประมาณประเภท Fundamental Fund 

ปีงบประมาณ 2566



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน
1. ประเภทแผนงาน ระบบจะแสดงใหอ้ตัโนมตัิ

2. ระบ ุปีงบประมาณ

3. ระบ ุช่ือแผนงาน (ภาษาไทย)

4. ระบ ุช่ือแผนงาน (ภาษาอังกฤษ)

5. คลิก บันทกึ เพ่ือดาํเนินการบนัทกึขอ้มลูขัน้ตน้ หลงัจากบนัทกึระบบจะแสดงหนา้รายละเอียดแผนงานทัง้หมดใหห้น่วยงานนาํเขา้ขอ้มลูเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถเพิ่มขอ้มลูแผนงานในขัน้ท่ี 1 เพ่ือใหน้กัวิจยัสามารถเลือกช่ือแผนงานในการกรอกขอ้เสนอโครงการได ้ในส่วนรายละเอียด

หน่วยงานสามารถนาํเขา้ในภายหลงั ในขัน้ตอนคดัเลือกขอ้เสนอโครงการ



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน
1. ประเภทแผนงาน ระบบจะแสดงใหอ้ตัโนมตัิ

2. ระบ ุปีงบประมาณ

3. ระบ ุช่ือแผนงาน (ภาษาไทย)

4. ระบ ุช่ือแผนงาน (ภาษาอังกฤษ)

5. งบประมาณรวมของแผนงาน

(ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิสรุปจากงบประมาณทีร่ะบใุนขอ้เสนอ

โครงการ)

6. งบประมาณรวมของแผนงาน เฉพาะปีงบประมาณ 2566

(ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิสรุปจากงบประมาณทีร่ะบใุนขอ้เสนอ

โครงการ)

7. ขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนงาน
• ระบบแสดงผลขอ้เสนอโครงการท่ีมีการย่ืนขอ้เสนอโครงการภายใต้

แผนงานมาใหอ้ตัโนมตั ิ(สถานะผูป้ระสานหนว่ยงานกาํลงัตรวจสอบ) 

หนว่ยงานสามารถนาํเขา้ และนาํออกรายการขอ้เสนอโครงการได้

• ในขัน้ตอนจดัทาํรายละเอียดแผนงาน หนว่ยงานตอ้งเรียงลาํดบัขอ้เสนอ

โครงการ

8. ลกัษณะแผนงาน
• แผนงานใหม่

• แผนงานตอ่เน่ือง 

9. ระยะเวลาของแผนงาน

10. ผูอ้าํนวยการแผนงาน



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน (ต่อ)
11. หลกัการและเหตผุลของแผนงานเป็นภาพรวมท่ีมุง่เนน้ใน

ภาพยทุธศาสตรห์น่วยงาน

12. กรอบแนวคิด/แนวทางการดาํเนินงาน 

(Framework/Approach)

13. ประเด็นและขอบเขตของแผนงาน



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน (ต่อ)
14. เปา้หมายสดุทา้ยเม่ือสิน้สดุการดาํเนินงานของแผนงาน

15. ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เม่ือสิน้สดุแผนงาน 

16. เปา้หมายรายปี

• ระบปีุงบประมาณ

• เปา้หมายรายปี

• สิ่งท่ีจะสง่มอบ/รายละเอียด



ขั้นตอนที ่2 : ผู้ประสานหน่วยงานเพิม่แผนงาน (เมนู แผนงาน)

การเพิม่แผนงาน (ต่อ)
17. งบประมาณตลอดแผนงาน

18. งบประมาณเฉพาะปีท่ีเสนอขอ
(ขอ้ 17-18 ระบบแสดงผลอตัโนมตั ิสรุปจากงบประมาณทีร่ะบใุน

ขอ้เสนอโครงการ สรุปขอ้มูลเฉพาะโครงการทีถู่กเลอืกในตาราง

ขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนงาน)

19. ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา

• ปีงบประมาณ

• ผลการดาํเนินงานเทียบกบัแผนท่ีตัง้ไว ้(%)

• งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร (บาท)

• งบประมาณท่ีใชจ้รงิ (บาท)

• งบประมาณท่ีใชจ้รงิ (%)

20. ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บัสอดคลอ้งหรอืสนบัสนนุยทุธศาสตรใ์ด

มากท่ีสดุ 
• ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาเศรษฐกิจไทยโดยใชว้ิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม

• ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การยกระดบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มโดยใชว้ิทยาศาสตร ์การวิจยัและ

นวตักรรม

• ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยัและนวตักรรมระดบัขัน้

แนวหนา้ที่กา้วหนา้

• ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันากาํลงัคนและสถาบนัดา้นวทิยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 

โดยใชว้ิทยาศาสตร ์การวิจยัและนวตักรรม

• การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองภาวะวกิฤติเรง่ดว่นของประเทศ



ขั้นตอนที ่3

สกสว.เปิดทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566
(เมนู ทุนวจัิยทีเ่ปิดรับ และ กาํหนดวันปิดรับทุนแผ่นดนิ )



ขั้นตอนที ่3 : สกสว.เปิดทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 (เมนู ทุนวิจัยทีเ่ปิดรับ)

วันที ่11 ตุลาคม 2564 
สกสว. ดาํเนินการเปิดรบัคาํของบประมาณเพ่ือ

สนบัสนนุงานพืน้ฐาน (Fundamental Fund) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผา่นระบบสารสนเทศวิจยัและนวตักรรม

แห่งชาต ิ(NRIIS) 

โดยมีกาํหนดการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ วนัท่ี 

11 ตลุาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นกัวิจยัและผูป้ระสานหน่วยงานสามารถย่ืน

ขอ้เสนอโครงการไดท่ี้เมน ูทุนวิจยัทีเ่ปิดรับ



ขั้นตอนที ่3 : สกสว.เปิดทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566 (เมนู กาํหนดวันปิดรับทุนแผ่นดนิ)

การกาํหนดวันปิดรับทุนภายในหน่วยงาน
1. เมน ูการใชง้านระบบ > กาํหนดวนัปิดรบัทนุแผ่นดิน

2. คลกิ        เพ่ือดาํเนินการกาํหนดวนัปิดรบัทนุภายในหน่วยงาน

3. ระบ ุวนัท่ีปิดรบั และ เวลาท่ีปิดรบั คลกิ       เพ่ือบนัทกึขอ้มลู



ขั้นตอนที ่4

ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวิจัย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ
(เมนู ทุนวจัิยทีเ่ปิดรับ)



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ
1. คลกิ ยืน่ข้อเสนอ

2. เลือก แผนงาน ท่ีหน่วยงานเพ่ิมไวจ้าก

เมนแูผนงาน

3. ระบ ุชือ่โครงการภาษาไทย

4. ระบ ุชือ่โครงการภาษาอังกฤษ

5. ประเภทโครงการ ววน. : โครงการวจิัย 

(ระบบแสดงอตัโนมตัิ)

6. คลกิ บันทกึ



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (ข้อมูลทั่วไป)
1. ขอ้มลูจากการบนัทกึหนา้แรก

• แผนงาน ท่ีหน่วยงานเพ่ิมไวจ้ากเมนแูผนงาน

• ชือ่โครงการภาษาไทย

• ชือ่โครงการภาษาอังกฤษ

• ประเภทโครงการ : โครงการเดีย่ว (ระบบแสดงอตัโนมตัิ)

2. ลกัษณะโครงการ

• โครงการใหม ่

• โครงการต่อเน่ือง 

• ไมมี่ขอ้ผกูพนัสญัญา / มีขอ้ผกูพนัสญัญา 

• ระยะเวลาโครงการระบจุาํนวน ปี / เดือน

• เริม่ดาํเนินการในปีงบประมาณ

• ดาํเนินการปีท่ี

• ระบรุหสัโครงการปีต่อหนา้

• ผลการดาํเนินท่ีผ่านมา (กรณีท่ีเป็นโครงการตอ่เน่ือง)
(ระบ ุปีงบประมาณ ; ผลการดาํเนินงานเทียบกบัแผนท่ีตัง้ไว ้(%) ;

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร (บาท) ; งบประมาณท่ีใชจ้รงิ (บาท) ; 

สดัส่วนงบประมาณท่ีใชจ้รงิ (%))

• สรุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา 



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (ข้อมูลทั่วไป)
3. ขอ้มลูจากการบนัทกึหนา้แรก

• ไม่ยืน่ข้อเสนอ

• ยืน่เสนอ ระบ ุหน่วยงาน ช่ือโครงการ และ

ระบคุวามแตกต่าง

4. โครงการย่อย

ระบ ุช่ือโครงการย่อย งบประมาณ (บาท) 

หวัหนา้โครงการย่อย

5. คาํสาํคญั

6. สาขาวิชาการ

7. สาขาการวิจยั



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (ข้อมูลทั่วไป)
8. ขอ้มลูนกัวิจยั

• คลกิ เพิม่คณะผู้วจิัย

• ระบ ุช่ือ-นามสกลุ นกัวิจยั หรอื เลขบตัร

ประชาชน/passport 

• คลกิ คน้หา 

• คลกิ เลือก เพ่ือเพ่ิมนกัวิจยั

• ระบบใหร้ะบ ุตาํแหน่งในโครงการ และรอ้ย

ละการมีสว่นรว่ม

• คลกิ บนัทกึ เพ่ือดาํเนินการเพ่ิมขอ้มลู

นกัวิจยัในตาราง

9. คลกิ บนัทกึ ดา้นลา่ง เพ่ือดาํเนินการบนัทกึ

ขอ้มลูในแถบแรก (ขอ้มลูทั่วไป)



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (ข้อมูลโครงการ)

1. บทสรุปขอ้เสนอโครงการ 

(คาํชีแ้จง : ไม่เกิน 3,000 คาํ) 

2. หลกัการและเหตผุล/ปัญหา/โจทยก์ารวิจยั 

(คาํชีแ้จง : ไม่เกิน 3,000 คาํ)

3. วตัถปุระสงค ์(ระบเุป็นขอ้)



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (ข้อมูลโครงการ)

4. กรอบการวิจยั/พฒันา

5. แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจยั / แนวคิด 

นวตักรรม และความเป็นไปไดข้องโครงการ

6. ระเบียบวิธีวิจยัและวิธีการดาํเนินการวิจยั



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

1. แผนการดาํเนินการวิจยั



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

2. พืน้ท่ีทาํวิจยั / ดาํเนินโครงการ

3. พืน้ท่ีไดร้บัประโยชน์



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

4. งบประมาณรวมตลอดโครงการ



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

5. ครุภณัฑโ์ครงการ



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

6. มาตรฐานการวิจยั

7. หน่วยงานรว่มดาํเนินการ



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ

การยืน่ข้อเสนอโครงการ (แผนงาน)

8. ระดบัความพรอ้มทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL)

9. ระดบัความพรอ้มทางสงัคม (Societal Readiness Level: SRL)



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ

(ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ)

1. ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั

2. ผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดร้บั



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ

(ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ)

3. ผลลพัธท่ี์คาดวา่จะไดร้บั

4. ผลกระทบท่ีคาดวา่จะไดร้บั



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 

การยืน่ข้อเสนอโครงการ

(เอกสารแนบ)

การยืน่ข้อเสนอโครงการ

(ตรวจสอบความถูกต้อง)



ขั้นตอนที ่4 : ผู้ประสานหน่วยงาน / นักวจัิย กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ

รายการข้อเสนอโครงการ

ผูป้ระสานหน่วยงานสามารถตรวจสอบรายการ

ขอ้เสนอโครงการท่ีนกัวิจยัดาํเนินการ และขอ้เสนอ

โครงการท่ีผูป้ระสานดาํเนินการเพ่ิม ท่ีเมนู ข้อเสนอ

โครงการ



ขั้นตอนที ่5

ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอโครงการในแผนงาน 
(เมนู แผนงาน)



ขั้นตอนที ่5 :ผู้ประสานหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลข้อเสนอโครงการในแผนงาน (เมนู แผนงาน)



ขั้นตอนที ่6

ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏิบัตกิาร 
(เมนู แผนปฏบัิตกิาร)



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร

1. ปีงบประมาณ

2. ประเภท/กลุม่หน่วยงาน

3. ยทุธศาสตรช์าติท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานดา้น 

ววน. ของหน่วยงาน

4. วิสยัทศันข์องหน่วยงาน

5. พนัธกิจของหน่วยงาน

6. แผนงานของหน่วยงาน



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร (ต่อ)
7. แสดงยทุธศาสตร ์เปา้ประสงค ์และกลยทุธข์องหน่วยงาน ในระยะสัน้ (3-5 ปี) และ ระยะยาว (>10 ปี หากมี) (บรรยาย/แผนภาพ)

8.โปรดแสดงแผนภาพ Framework ภาพรวมคาํของบประมาณของหน่วยงาน ท่ีจะนาํไปสูก่รอบยทุธศาสตร/์ วิสยัทศัน/์ พนัธกิจ ของหน่วยงานของท่าน (จากทกุแหลง่ทนุ)



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร (ต่อ)
9. เลือกตวัชีว้ดัเปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน

10. รายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการ

11. ผลผลติท่ีคาดว่าจะไดร้บั



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร (ต่อ)
12. ผลลพัธ์

13. ผลกระทบ

14. เรยีงลาํดบัโครงการตามความสาํคญัเพ่ือบรรลเุปา้หมาย และงบประมาณ



ขั้นตอนที ่6 : ผู้ประสานหน่วยงานจัดทาํแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การจัดทาํแผนปฏบิตักิาร (ต่อ)
15. งบประมาณแผ่นดินและงบรายไดข้องหน่วยงาน สาํหรบัโครงการภายใตแ้ผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม และสาํหรบั

โครงการภายใตแ้ผนงานยทุธศาสตรก์ารวิจยัและพฒันานวตักรรม (3 ปียอ้นหลงั) เพ่ือสนบัสนนุใหเ้ปา้หมายของหน่วยงานสาํเรจ็ 

16. ผลงานท่ีโดดเด่นของหน่วยงาน 3 ปียอ้นหลงั



ขั้นตอนที ่7

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบแผนปฏิบัตกิาร
(เมนู แผนปฏบัิตกิาร)



ขั้นตอนที ่7 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแผนปฏบัิตกิาร (เมนู แผนปฏบิตักิาร)

การปรับสถานะแผนปฏบิตักิาร

1. เขา้สูร่ะบบดว้ยบญัชี หวัหนา้หน่วยงาน

2. คลิกเมน ูแผนปฏิบติัการ

3. เลือกแผนปฏิบติัการท่ีตอ้งการสง่ สกสว.

4. ปรบัสถานะเป็น สกสว.กาํลงัตรวจสอบ



สิน้สุดการนาํเสนอ
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