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ขั้นตอนการใช้งานระบบ 
1. ลงทะเบียนผู้ประสานหน่วยงาน ผ่านทาง Link: https://tiras.tsri.or.th/register/ 

 
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สกสว. เพื่อตรวจสอบ/เปิดสิทธิ เข้าใช้งานระบบได้ที่ ภารกิจจัดสรรงบประมาณ 
  โทรศัพท ์: 02 278 8254-60 หรือ 02 278 8200 ต่อ 8321, 8389, 8398, 8399 
  โทรสาร : 02 278 8248 
  อีเมล : tiras@trf.or.th 
3. จากนั้นกรอกข้อมูล username และ password ที่ท่านลงทะเบียน เพ่ือ login เข้าสู่ระบบได้ท่ี Link: 

https://tiras.tsri.or.th/login 
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4. ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าใช้งานระบบให้คลิก “ลืมรหัสผ่าน” และกรอกอีเมล 
เลือกคำถามยืนยันตัวตนที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน จากนั้นกรอกคำตอบของคำถามยืนยัน
ตัวตน 

 
5. ระบบจะส่งอีเมลเพ่ือแจ้ง link สำหรับให้ท่าน reset รหัสผ่าน โดย link ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 30 

นาท ี
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6. หลังจาก login เข้าสู่ระบบ ท่านจะพบเมนูดังต่อไปนี้ 
1) เมนู “Dashboard” แสดงรายละเอียดภาพรวมของการยื่นคำขอฯประจำปีงบประมาณ 
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2) เมนู “กรอบการวิจัย” แสดงรายละเอียดกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 

3) เมนู “ข่าวและกิจกรรม” แสดงรายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ 
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4) เมนู “แผนงาน” แสดงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้าน ววน. และแผนงานภายใต้หน่วยงานของ
ท่าน โดยท่านสามารถเลือกปีที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และสามารถสร้างแผนปฏิบัติการ
ด้าน ววน. และแผนงานได้ที่เมนูนี้ 

 

 
ลำดับกลำดับการสร้างแผน 
1.สร้าง “แผนงาน”  
2.สร้าง “แผนงานย่อย”  (ถ้ามี) 
3.สร้าง “แผนปฏิบัติการ”  
โดยขอให้ท่านสร้างแผนงานให้เสร็จสิ้นก่อน เมื่อท่านกดยืนยันแผนงาน ระบบจะถ่ายโอนข้อมูล
บางส่วนเข้าสู่แผนปฏิบัติการอัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลแผนปฏิบัติการให้สมบูรณ์ใน
ภายหลัง 
 

5) เมนู “ผู้ใช้งานระบบ” แสดงรายละเอียดผู้ใช้งานระบบที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของท่าน ท่านสามารถ
ตรวจสอบ/ยืนยันนักวิจัยภายใต้สังกัดหน่วยงานของท่านได้ที่เมนูนี้ 
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7. การสร้างแผนงาน 
1) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู “แผนงาน”  เลือกปีงบประมาณ ที่ต้องการสร้าง

แผนงาน ที่อยู่ส่วนเมนูด้านบนของเว็บไซต์ ดังภาพ 

 

 

2) จะปรากฎหน้ารายการแผนงาน เฉพาะแผนงานที่อยู่ภายใต้หน่วยงานตนเองเท่านั้น  

 

 

 

     2)ให้เลือกปุ่มเพ่ิมแผนงาน    ดังภาพ 

 
3) เมื่อหน้าจอปรากฏการสร้างแผนงาน จะมีช่องให้กรอกข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 14 แท็บ มี

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลแต่ละแท็บ ดังนี้ 
** ข้อมูลที่กรอกในทกุๆ แท็บ ระบบจะทำการบันทกึอัตโนมัติ ในทุกๆ 30 วินาที ** 
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7.1  แผนงาน 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลแผนงานให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อแผนงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
2) เลือกรายการ Platform, Program, Objective ของ Program, Key result ของ Objective 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน 

3) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม   เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ 
และไปยังแท็บถัดไป ดังภาพ 

 

** จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในแท็บนี้ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะคลิกเลือกกรอกข้อมูลในแท็บอ่ืนๆ ต่อได้ 
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7.2 แผนงานย่อย 

1) กรอกข้อมูลในส่วนของข้อมูลแผนงานย่อยให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื ่อแผนงานย่อยภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และงบประมาณของแผนงานย่อย 
กรณีมีแผนงานย่อย 

 
2) เลือกรายการ หน่วยงาน ชื่อหัวหน้าแผนงานย่อย โดย

การพิมพ์เพื่อค้นหา หากไม่มีชื่อหัวหน้าแผนงานย่อยใน
รายการ สามารถคลิก เพิ่มหัวหน้าแผนงานย่อย และ
กรอกข้อมูล ดังรูป 

3) เมื่อกรอกข้อมูลแผนงานย่อยเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม 

 ข้อมูลที่กรอกไปจะปรากฏในตาราง
ด้านล่าง ถ้าต้องการเพ่ิมแผนงานย่อยมากกว่า 1 
แผนงานย่อย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3  
ตามลำดับ 
กรณีต้องการแก้ไข/ลบ แผนงานย่อย ให้คลิกปุ่ม  

แล้วให้เลือกแก้ไข/ลบ 

4) ตรวจสอบข้อมูลในตารางว่าถูกต้องครบถ้วนจากนั้นให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และไปยังแท็บถัดไป  

** กรอก ชื่อแผนงานย่อย/โครงการ (ภาษาไทย), ชื่อแผนงานย่อย/โครงการ (ภาษาอังกฤษ), หน่วยงาน

ดำเนินการ,หัวหน้าแผนงานย่อย/โครงการ, งบประมาณของแผนงานย่อย/โครงการ (หากไม่มีแผนงานย่อย/
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โครงการขอให้เติมงบประมาณของแผนงานในช่องนี้) ยังไม่ต้อง กด “รายละเอียดแผนงาน” เพื่อกรอก

รายละเอียดแผนงานย่อย ** 

 

 

 

     กรณไีมม่ีแผนงานย่อย  ภายใต้แผนงานให้ท่านระบุ “งบประมาณของแผนงานในส่วนนี้” 
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7.3 ลักษณะแผนงาน  

1) กรอกข้อมูลในส่วนของลักษณะแผนงานให้ครบถ้วน 
• กรณีเป็น แผน 1 ปี ไม่ต้องกรอกข้อมูล 

 
 

• กรณีเป็น แผนต่อเนื่อง ต้องกรอกข้อมูล 

 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ 
และไปยังแท็บถัดไป 

7.4 หน่วยงาน 
1) กรอกข้อมูลหน่วยงานเจ้าภาพ หน่วยงานของผู้อำนวยการแผน และ ชื่อผู้อำนวยการแผน ให้

ครบถ้วน 
2) หน่วยงานร่วมดำเนินการ 

• กรณี ไม่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

a) เลือก ไม่มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 
 

b) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และไปยังแท็บถัดไป 
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• กรณี มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 

a) เลือก มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ 
b) กรอกข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการ/ภาคเอกชน หรือชุมชนที่ร่วมลงทุนหรือดำเนินการ/

หน่วยงานอื่น 

c) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม   
 

d) เมื่อคลิกปุ่ม  แล้ว ข้อมูลหน่วยงานร่วมดำเนินการที่เพ่ิม จะลงมาอยู่ใน
ตารางด้านล่าง ถ้าต้องการเพ่ิมรายการมากกว่า 1 รายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 3, 4  ตามลำดับ 

กรณีต้องการแก้ไข/ลบ รายการ   ให้คลิกปุ่ม   แล้วให้เลือกแก้ไข/ลบ 

e) เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล
ทั้งหมดในแท็บนี้ และไปยังแท็บถัดไป 
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7.5) คำสำคัญ (Keywords) 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของคำสำคัญให้ครบถ้วน 
 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป 
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7.6) เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ให้

ครบถ้วน 
 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป 
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7.7) ที่มาและความสำคัญของแผนงาน 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของที่มาและความสำคัญของแผนงานให้ครบถ้วน 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป 

 
  



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม | Thailand Science Research and Innovation 

7.8) วัตถุประสงค์หลักของแผนงาน 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของวัตถุประสงค์ของแผนให้ครบถ้วน 
 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป 

 

7.9) ระยะเวลาของแผนงานและสถานที่ทำวิจัย 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของระยะเวลาของแผนงานและสถานที่ทำวิจัย (สถานที่ทำงานวิจัย เมื่อกรอก

ข้อมูลครบ กด  หากมีสถานที่ดำเนินการมากว่า 1 ที่ ให้กรอกข้อมูลและบันทึก ) กรอบ
แนวคิดของแผนงาน และความเชื่อมโยงของแผนงานย่อยภายใต้แผนงาน ให้ครบถ้วน 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป 
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7.10) งบประมาณของแผนงาน  

1)  เลือกปีที่ดำเนินการ และปีงบประมาณ หลังจากนั้นให้ใส่จำนวนงบประมาณที่เสนอขอ โดยแสดง
งบประมาณตลอดแผนงาน (เป็นรายปี ตามระยะเวลาของแผนงาน) 

2)  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ และ
ไปยังแท็บถัดไป  

  
3) แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ เลือกประเภทของงบประมาณ และ
ปีงบประมาณ หลังจากนั้นให้ใส่ งบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ สามารถเพ่ิมได้หลายรายการ (ช่อง
รายละเอียด โปรดใส่การแตกตัวคูณ)  

4)  ใส่ข้อมูลในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบเอกสารรายละเอียดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หลังจากนั้นคลิก  

 และ  จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

(พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ) ถ้าไม่มี ให้ กรอก “-” เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโดยคลิก 
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5) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ 
และไปยังแท็บถัดไป 

 
7.11)  ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานที่สอดคล้องกับ OKR (Output/Outcome/Impact)  

1) กรอกข้อมูลผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากแผนงาน ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

ให้คลิกปุ่ม   

2) เมื่อคลิกปุ่ม  แล้ว ข้อมูลรายการที่เพ่ิม จะลงมาอยู่ในตารางด้านล่าง ถ้าต้องการ
เพ่ิมรายการมากกว่า 1 รายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1,2  ตามลำดับ 
หมายเหตุ :  สามารถเพ่ิมได้หลายรายการ 
กรณีต้องการแก้ไข/ลบ รายการ 

1) ให้คลิกปุ่ม   แล้วให้เลือกแก้ไข/ลบ 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บ
นี้ และไปยังแท็บถัดไป 
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7.12)  ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงาน 
1) กรอกข้อมูลในส่วนของความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนงานย่อยกับ

เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ (OKR) ของแผนงานให้ครบถ้วน 

 
2) กรอกข้อมูลแนวทางการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่คาดว่าจะ

นำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้ครบถ้วน 

 

3) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ 
และไปยังแท็บถัดไป 
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7.13) การประเมินตนเองระดับแผนงาน (Self-assessment) 
1) เลือกข้อมูลการประเมินระดับแผนงานให้ครบถ้วน 

2) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งหมดในแท็บนี้ 
และไปยังแท็บถัดไป 
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7.14) ขั้นตอนสุดท้าย 

1) คลิก  เพ่ือสร้างเอกสารแบบเสนอแผนงานเป็นไฟล์ pdf 
2) ตรวจสอบข้อมูลผ่านเอกสาร pdf  เมื่อแผนงานถูกต้อง ให้กดยืนยันแผนงาน โดยผู้อำนวยการ

แผนงานคลิกเครื่องหมาย  ในช่องยืนยัน 

3) เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแผนงานทั้งหมดระบบ
จะสร้างแผนงาน version 1 ให้อัตโนมัต ิ 

** หากท่านต้องการแก้ไข ให้กด “ยืนยัน” ออกก่อน แล้วแก้ไข และทำตามข้ันตอนข้างต้น เมื่อ 
“บันทึก” อีกครั้ง ระบบจะสร้างแผนงาน version 2 ให้อัตโนมัติ ** 

 
 
8. ในกรณีที่มีแผนงานย่อย กลับไปที่แถบหัวข้อ “แผนงานย่อย” 

เมื่อหน้าจอปรากฏการสร้างแผนงานย่อย จะมีช่องให้กรอกข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 19 แท็บ  
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8.1 หากท่านต้องการแก้ไข/ลบข้อมูล แผนงานย่อย ให้คลิก “...” ที่หน้ารายการแผนงานย่อยที่ต้องการ
ปรับแก้ไขหรือลบข้อมูล 

 
8.2 คลิก “รายละเอียดแผนงาน” ที่อยู่ท้ายรายการแผนงานย่อย เพื่อเพ่ิมรายละเอียดของแผนงานย่อยให้

สมบูรณ์ 

 
8.3 หลังกรอกข้อมูลของแผนงานย่อยครบถ้วน ที่แท็บ “ข้ันตอนสุดท้าย” ให้ท่านคลิกยืนยันการจัดทำ

แผนงานย่อย 

 
9 หลังตรวจสอบข้อมูลแผนงานและแผนงานย่อยเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิกยืนยันการจัดทำแบบเสนอ

แผนงานทีแ่ท็บ “ข้ันตอนสุดท้าย” ของเมนูจัดทำแผนงาน 
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10 การสร้างแผนปฏิบัติการด้าน ววน.  
1)หากท่าน ยังไม่สร้างแผนงาน และกดยืนยันแผนงาน จะปรากฏ “แผนปฏิบัติการจะปรากฏให้
กรอกหลังจากท่านกดยืนยันแผนงานแล้ว” 

2)หากท่าน สร้างแผนงาน และกดยืนยันแผนงาน เรียบร้อยแล้ว แถบสีม่วงจะเต็มแถบ 
3)แถบ สร้างแผนปฏิบัติการจะปรากฏ “กรอกแผนปฏิบัติการ” 

 
** จะมีหัวข้อให้กรอกข้อมูล ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 10 แท็บ มีข้ันตอนการกรอกข้อมูลแต่ละแท็บ ดังนี้ 
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ยังไม่กรอกข้อมูล 

กรอกข้อมูล 

     

   
 
แถบหัวข้อแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน จะเปลี่ยนเป็น สีเขียว และจะมีลักษณะแบบนี้กับทุกหัวข้อ 
 
เมื่อกดปุ่ม“กรอกแผนปฏิบัติการ”จะปรากฏหน้า ดังภาพ 

10.1 แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน   เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด   
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10.2 วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน / พันธกิจหน่วยงาน  
กรอกพันธกิจเสร็จ 1 ข้อ กดบันทึก  จึงกรอกข้อถัดไป โดยไม่ต้องเติมลำดับ เมื่อกรอก

ข้อมูลครบถ้วน กด  

   10.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณด้าน ววน.  

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน กด  
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10.4 mapping พันธกิจของหน่วยงาน กับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
(Platform/ Program และระบุ Objectives และ Key Results ของ Program) ซึ่งสอดคล้องกับแผนงาน 

1) พันธกิจหน่วยงานที่ท่านกรอกไว้ในหัวข้อที่ 2 จะมาปรากฏเป็น drop down ให้เลือก 
2) เลือก Platform/Program/Objective/Key Result ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและ

แผนงาน (โดยแผนงานสามารถระบุได้หลายแผนงานในช่องนี้ ซึ่งจะเป็น drop down ให้เลือก) 

3) กรอกข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึกรายการ  และตรวจสอบเรียบร้อย กด 
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10.5 แสดงแผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะนำไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของหน่วยงานของ
ท่าน กับ Platform/ Program และระบุ Objectives และ Key Results ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
และแผนด้าน ววน. ของประเทศ 

1) แนบแผนภาพความเชื่อมโยง ตามเนื้อความข้างต้น โดยกด  เพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพที่

ท่านสร้างไว้ จากนั้นกด  ไฟล์ที่เลือกจะปรากฏด้านล่าง  

 
2) หากท่านต้องการเปลี่ยนรูป สามารถกด เพ่ือลบไฟล์ดังกล่าวได้  

3) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กด   เพ่ือไปหน้าถัดไป 
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 10.6 ผลผลิตที่คาดเชิงปริมาณและคุณภาพของแต่ละแผนงาน 
1) แผนงานที่ท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน และกดยืนยันแล้ว จะปรากฏในหน้านี้ พร้อมผลผลิต

แต่ละปี  

 

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อกด จะปรากฏช่องให้กรอกเนื้อความ 

3) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กด    
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 10.7 แผนงานและงบประมาณเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (โปรดเรียงลำดับแผนงานตามความสำคัญและศักยภาพ
ของหน่วยงาน) 

1) ชื่อแผนงาน และงบประมาณรายปี จะปรากฏขึ้น เพื่อให้ท่านจัดลำดับความสำคัญ 

2) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กด    เพ่ือไปหน้าถัดไป 
 

   10.8 วิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานของท่าน
ที่อาจต้องการการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานตรวจสอบ

ข้อมูลเรียบร้อย กด     
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  10.9 โปรดระบุงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม (3 ปีย้อนหลัง) 

1) เลือกปีงบประมาณ / กรอกงบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(บาท) /กรอกงบวิจัยและนวัตกรรม (บาท) / งบเงินรายได้ของหน่วยงาน (บาท) 

       **หากงบประมาณ ใดไม่มีให้เติม “0” 
2) กรอกข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึกรายการ  แล้วกรอกปี ถัดไป  

 
3) ผลงานที่โดดเด่น  
กรอก ชื่อผลงานที่โดดเด่น/ปีที่เริ่ม/ปีสิ้นสุด/ผลลัพธ์/ผลกระทบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย 

กดบันทึกรายการ   แล้วกรอกปี ถัดไป และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กด     
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  10.10 ขั้นตอนสุดท้าย  
1) หากหน่วยงานต้องการดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ กด  
2) ติ๊ก เพ่ือ “ยืนยัน” การจัดทำแผนปฏิบัติการ  และ ระบบจะข้ึนเตือนอีกครั้ง หากท่าน

ต้องการยืนยัน กด “ใช่,ฉันต้องการ” 

 
 
 
 
3) กด “บันทึก” อีกครั้ง จะปรากฏแผนปฏิบัติการ version 1  และระบบจะขึ้นเตือนอีกครั้ง

เพ่ือให้ท่านกด “OK” 
** หากท่านต้องการแก้ไข ให้  กด“ยืนยัน” ออกก่อน แล้วแก้ไข และทำตามข้ันตอน

ข้างต้น เมื่อ “บันทึก” อีกครั้ง จะปรากฏแผนปฏิบัติการ version 2  ** ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ
รูปแบบล่าสุด 
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11 จากนั้นให้ท่านกลับไปที่ “หน้าแผนงาน” คลิก “ส่งหัวหน้าหน่วยงาน” เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานและแผนงานย่อยก่อนส่งให้ สกสว. 
** เมื่อ “ผู้ประสานหน่วยงาน” กด “ส่งหัวหน้าหน่วยงาน” ครบทุกแผนงานแล้ว แผนปฏิบัติการจะถูก
แนบไปพร้อมกับแผนงาน** 
 

 
 
12 หลังจากคลิก “ส่งหัวหน้าหน่วยงาน” หากท่านต้องการแก้ไขแผนงาน ให้ติดต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้

ส่งกลับแผนงานให้ผู้ประสานหน่วยงาน จากนั้นผู้ประสานงานคลิก  นำเครื่องหมายถูกออกจากการ
ยืนยันการจัดทำแผนงานให้แท็บ “ขั้นตอนสุดท้าย” ของเมนูจัดทำแผนงาน 

 
 


