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ภาคผนวก 3 
การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปดว้ย วทน. 

(OTOP Upgrade Project Management System:OPMS) 
 



การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอป
ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี พ.ศ.2563

OTOP Upgrade Project Management System

ภาคผนวก 3



ประเภทผู้ใช้งานฯ ความหมายของประเภทผู้ใช้

สิทธ์ิการเข้าถึง

ใบสมัคร
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลท่ี
ปรึกษา

ข้อเสนอโครงการ การรายงาน
ความก้าวหน้า

การรายงานผล
การด าเนินงาน

การพิจารณาโครงการ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้ดูแลระบบฯ ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
จาก สป.อว. ในการดูแลข้อมูลในระบบ 
OPMS เท่านั้น

เรียกดูข้อมูล แก้ไข และน าข้อมูลมาใช้ได้ทุกส่วนของระบบ รวมท้ังในการก าหนดบัญชีผู้ให้งาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง การแก้ไขข้อมูลตามท่ีมีการร้องขอ 

ก าหนดข้อเสนอโครงการ
ให้แก่คณะท างาน

พิจารณาฯ 

คณะท างาน คณะพิจารณาโครงการคูปองวิทย์ฯท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจาก สป.อว. เป็นผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายในการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อเสนอโครงการฯ

เรียกดูข้อมูลทุกส่วนของระบบ แต่ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ พิจารณาโครงการ

ท่ีปรึกษาโครงการ ผู้เสนอข้อเสนอโครงการ และผู้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป

เรียกดู เรียกด/ูแก้ไข
เฉพาะของ
ตนเอง

เสนอโครงการ/
เรียกดูเฉพาะของ

ตนเอง

รายงาน/เรียกดู
เฉพาะของ
ตนเอง

รายงาน/เรียกดู
เฉพาะของ
ตนเอง

x

Monitor*การขอสิทธิ์ประเภทนี้ จะต้อง
มีหนังสือแจ้ง สป.อว. เพื่อขอใช้บัญชีฯ
อย่างเป็นทางการ 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา x เรียกดูข้อมูลเฉพาะของหน่วยงาน/สถาบันของตนเอง ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ x

2.บุคลากร สป.อว. เรียกดูข้อมูลได้ท้ังหมด(ภาพรวมท้ังประเทศ) แต่ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ x

เจ้าภาพโอทอปสัญจร*สิทธิ์ประเภทนี้ 
เป็นกรณีเฉพาะ บัญชีจะใช้ได้เพียง 7
วันนับจากวันจัดโอทอปสัญจรฯ

หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ท่ีได้รับ
มอบหมายให้จัดโอทอปสัญจร

กรอกข้อมูลใบ
สมัครท่ีจัดสัญจร

เท่านั้น

x x x x x

ประเภทผู้ใช้งาน และสิทธ์ิการเข้าถงึระบบ OPMS



OPMS

ข้อเสนอโครงการ รายงานความก้าวหน้า

รายงานผลการ
ด าเนินงาน

ประเมินผลการด าเนินงาน

ใบสมัครผู้ประกอบการ

พิจารณาโครงการ

ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลผู้ประกอบการ ฐานข้อมูลที่ปรึกษา



1

2

3

4



หน้าแรก สามารถเรียกดูข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการคูปองวิทย์ฯ1



หน้าแรก: สามารถเรียกดูข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการคูปองวิทย์ฯ โดยมีตัวกรองการค้นหาดังภาพ



แผนที่แสดงการกระจาย
ตัวของโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ





ใบสมัครผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้2
• ข้อมูลใบสมัคร : ใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูล/สถานะการพัฒนาของใบสมัคร 
• ข้อมูลผู้ประกอบการ : ใช้ส าหรับเรียกดูประวัติการพัฒนาโครงการฯ



ข้อมูลใบสมัคร : ใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูล/สถานะการพัฒนาของใบสมัคร โดยมีฟีลเตอร์การค้นหาดังภาพ

คลิกเพื่อดูข้อมูลใบสมัคร



ตัวอย่าง: ข้อมูลใบสมัคร
ผู้ประกอบการในระบบ



ข้อมูลผู้ประกอบการ : ใช้ส าหรับเรียกดูประวัติการพัฒนาฯ



ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้3

• แก้ไขข้อมูล : ใช้ส าหรับแก้ไข/เพิ่มเติมประวัติของตนเอง
• ค้นหา      : ใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูลที่ปรึกษา



ข้อมูลที่ปรึกษา : ที่ปรึกษาสามารถแกไ้ข/เพิ่มเติมข้อมูลประวัติของตนเองได้

แก้ไขข้อมูล





ค้นหา : ใช้ส าหรับเรียกดูข้อมูลทีป่รึกษา

แก้ไขข้อมูล



โครงการคูปองวิทย์ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้4
• ข้อเสนอโครงการ : ใช้ส าหรับเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ
• รายงานความก้าวหน้า : ใช้ส าหรับรายงานสถานะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอโครงการท่ีอนุมัติ
• รายงานผลการด าเนินงาน : ใช้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ

พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์



OPMS ขอ้เสนอโครงการ

ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ

แนวทางการพัฒนา

COST 



OTOP Upgrade Efficiency Evaluation

ประเด็นการให้บริการ Process Output Outcome

1. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ STI New Products Income 

2. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ STI New Packages Income  Loss 

3. พัฒนาและออกแบบกระบวนการ
ผลิต

STI Efficient Process Cost Price
(Time, Labor, Loss etc.)

4. พัฒนามาตรฐาน STI Reach Standard Income 
(Marketing Channel)

5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร STI New Equipment Income  (Sell)

Cost  (Time, Labor, Loss etc.)

6. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน  า STI New Quality Input Price 

Before-After Analysis   Incremental Benefit



2. คลิกเพื่อเพิ่มโครงการ

1. คลิกเมนูข้อเสนอโครงการ

เมนู “ข้อเสนอโครงการ” ใช้ส าหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงฯ



เลือกประเภทโครงการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
- โครงการเดี่ยว : 1 โครงการ 1 ผู้ประกอบการ (ที่ยังไม่เคยได้รบัการพัฒนา)
- ชุดโครงการ : 1 โครงการ มีหลายผู้ประกอบการ (ที่ยังไม่เคยได้รับการพฒันา)
- ต่อเน่ืองโครงการเดี่ยว : 1 โครงการ 1 ผู้ประกอบการ (เฉพาะ ผปก.ที่เคยได้รบัการพัฒนา)
- ต่อเนื่องชุดโครงการ : 1 โครงการ มีหลายผู้ประกอบการ (เฉพาะ ผปก.ที่เคยได้รับการพฒันา)

การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยใหไ้ดม้าตรฐาน

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



คลิก เพื่อเลือกใบสมัครผู้ประกอบการทีต่้องการพัฒนาโครงการ

การค้นหาใบสมัครผู้ประกอบการที่น ามาพัฒนาโครงการ สามารถค้นหาได้จากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ค้นหา
จากชื่อกลุ่ม หรือ ชื่อผู้ประกอบการ

ค้นหาใบสมัครผู้ประกอบการ

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยให้ไดม้าตรฐาน



หมูฝอยตากะยาย นครล าปาง
นางประกลิม เที่ยงพนม

ประกลิม

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



หมูฝอยตากะยาย นครล าปาง

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

ชื่อโครงการ : การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยให้ได้มาตรฐาน

ตรวจสอบข้อมูลใบสมัครถูกต้อง คลิก “ต่อไป”



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

ข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์ 
ประกอบด้วย 11 ส่วน

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 1) ชื่อโครงการ

7) วัตถุประสงค์โครงการ

ยังไม่ด าเนินการ

การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยใหไ้ดม้าตรฐาน

2563

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

ส่วนที่ 2เลือก หัวหน้าโครงการ แล้วกดบันทึกหัวหน้าโครงการ

นายเชี่ยวชาญ โอทอปนายเชี่ยวชาญ โอทอป

นายเชี่ยวชาญ โอทอป

นายเชี่ยวชาญ โอทอปนายเชี่ยวชาญ โอทอป
นายเชี่ยวชาญ โอทอปผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายเชี่ยวชาญ โอทอปOpms.most.@gmail.com
นายเชี่ยวชาญ โอทอป089-123-4567

นายเชี่ยวชาญ โอทอปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเชี่ยวชาญ โอทอปอาหารและเครื่องดื่ม นายเชี่ยวชาญ โอทอป
เทคโนโลยีอาหาร การขอการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

เลือก หัวหน้าโครงการ แล้วกดบันทึกหัวหน้าโครงการ

นายเชี่ยวชาญ โอทอปนายเชี่ยวชาญ โอทอป

เลือกชื่อที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มทีมทีป่รึกษา แล้วคลิกเพิ่มที่ปรึกษา

นายเชี่ยวชาญ โอทอปนางสาวพัฒนา ผลิตภัณฑ์

2) ผู้เสนอโครงการ

ที่ปรึกษาที่จะพัฒนาโครงการ จะต้องข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ของโครงการและต้องมีข้อมูลในระบบOPMS แล้วเท่าน้ัน

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 3) ผู้รับบริการ

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

ข้อมูลผู้รับบริการ จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลใบสมัคร 
ตามที่เลือกใบสมัครที่ต้องการพัฒนาโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 4) ความเป็นมาของโครงการ

หมูฝอยตากะยาย นครล าปาง

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 5) ประเด็นการพัฒนา

เพิ่มแนวทางการพัฒนา

1.ปรับปรุงและจัดท ำระบบกำรผลิตที่ดีมีควำมปลอดภัยและมี
คุณภำพมำตรฐำนตัง้แต่กำรวำงแผนกำรผลติกำรควบคุมภำพ
วัตถุดิบ ระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ส ำเรจ็รูปกำร
จัดเก็บ สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ผลิตและกำรขนส่งจนถึงมือ
ผู้บริโภคและสำมำรถขึ้นทะเบียนต ำรบัอำหำรหรือได้รบัเครือ่ง 
อย.

ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ จะถูกดึงมาจากฐานข้อมูลใบสมัคร

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

หมูฝอยตากะยาย นครล าปาง

*ส าหรับความต้องการตามใบสมัครที่ไม่ได้น ามาพัฒนา ไม่ต้องกรอกข้อความใดๆลงในประเด็นนั้นๆ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

เพิ่มแนวทางการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 7) วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการพัฒนาดึงข้อมูลมาจาก ส่วนที่ 5) ประเด็นการพัฒนา

เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรมีระบบกำรผลิตภัณฑ์เป็นไป
ตำมมำตรฐำนGMPมีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน
และมีควำมพร้อมในกำรยื่นอนุญำตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ส ำเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทันที(หมูฝอย)หรือย่ืนขอ
เคร่ืองหมำย อย.

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

แนวทางการพฒันา 1



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบการผลิต หมูฝอยตากะยาย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที (หมูฝอย) สามารถ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้

วัตถุประสงค์ ดึงข้อมูลมาจาก ส่วนที่ 7) วัตถุประสงค์โครงการ

+ เพิ่มผลผลิต

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ 1: เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีระบบการผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานGMPมีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการยื่นอนุญาตผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ส าเร็จรูปท่ีพร้อมบรโิภค
ทันท(ีหมูฝอย)หรอืยื่นขอเคร ื่องหมาย อย.



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ วัตถุประสงค์ ดึงข้อมูลมาจาก ส่วนที่ 7) วัตถุประสงค์โครงการ

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นส่งเสริมขยาย
ตลาดได้กว้างข้ึนและช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า 10%

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

วัตถุประสงค์ 1: เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีระบบการผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานGMPมีคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการยื่นอนุญาตผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ส าเร็จรูปท่ีพร้อมบรโิภค
ทันท(ีหมูฝอย)หรอืยื่นขอเคร ื่องหมาย อย.

ผลผลิต 1: ระบบการผลิต หมูฝอยตากะยาย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ส าเร็จรูปท่ีพร้อมบรโิภคทันที (หมูฝอย) สามารถตรวจสอบ
กระบวนการผลิตได้

+ เพิ่มผลลัพธ์



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 9) แผนปฏิบัติงาน
ผลผลิตโครงการ ดึงข้อมูลมาจาก ส่วนที่ 8) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

ผลผลิตโครงการ 1 : ระบบการผลิต หมูฝอยตากะยาย เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส าเร็จรูปท่ีพร้อมบรโิภคทันที (หมูฝอย) สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตได้

*ส าหรับแผนปฏิบัติงาน 

แบ่งกิจกรรมรายผลผลิต
+ เพิ่มกิจกรรม



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด 10) งบประมาณ

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

1.ค่าตอบแทน (รวมแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของโครงการทีข่อรบัการสนับสนุน)

กรอกงบประมาณตามหมวดและวงเงินท่ีก าหนด : หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และค่าวสัด ุ

2. ค่าใชส้อย และค่าวสัดุ (รอ้ยละ 65 ของวงเงนิโครงการ)

3. ค่าสาธารณูปโภคของสถาบนัการศกึษา (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของวงเงนิโครงการ)

*ระบบจะค านวณงบตวัคณูและงบประมาณรวมโดยอตัโนมตัิ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด
11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

ตัวอย่างการกรอกข้อเสนอโครงการ

ระบุความพร้อมของสถาบันการศึกษาท่ี
เฉพาะเจาะจงกับการด าเนินงานของโครงการ



1) ชื่อโครงการ

2) ผู้เสนอโครงการ

3) ผู้รับบริการ

4) ความเป็นมาของโครงการ

5) ประเด็นการพัฒนา

6) การวิเคราะห์ SWOT ของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการพัฒนา

7) วัตถุประสงค์โครงการ

8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9) แผนปฏิบัติงาน

11) ศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา

10) งบประมาณ

รายละเอียด

ข้อควรระวังในการกรอกข้อเสนอโครงการ

ส่งข้อเสนอโครงการ

ยกเลิกข้อเสนอโครงการ

• เมื่อกรอกข้อเสนอโครงการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะต้องกด “ส่งข้อเสนอโครงการ”
เพื่อส่งข้อเสนอโครงกำรเข้ำสูก่ำรพิจำรณำโดยคณะท ำงำน สป.อว.
*ข้อสังเกต : หำกส่งโครงกำรแล้ว ปุ่มส่งข้อเสนอโครงกำรจะหำยไป

• เมื่อกดส่งข้อเสนอโครงการแล้ว “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้”
• เมื่อส่งข้อเสนอโครงการแล้ว ต้องการแก้ไข/ยกเลิก ให้ท าการ “ยกเลิกข้อเสนอโครงการ” ข้อมูล

ข้อเสนอโครงกำรจะถูกลบออกจำกระบบ แต่หำกข้อเสนอโครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำ/อนุมัติแล้วไม่
สำมำรถยกเลิกได้

preview

ข้อเสนอโครงการสามารถเรียกดูได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  

2. ดาวน์โหลด PDF คือ การดูหน้าข้อเสนอโครงการในรูปแบบไฟล์ pdf ที่สามารถ download ได้ 

1. preview คือ การดูหน้าข้อเสนอโครงการผ่านระบบ

ดาวน์โหลด PDF

3. ดาวน์โหลดต้นฉบับ คือ การดูหน้าข้อเสนอโครงการที่เป็นเอกสารประกอบการ MOUดาวน์โหลดต้นฉบบั



OPMS รายงานความกา้วหนา้

ผลเทียบกับแผน

รายงานปัญหาอุปสรรค

เสนอแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงแผนงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย



เพิ่ม/แก้ไข

ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการ เฉพาะโครงการที่ที่ปรึกษานั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบ

เมนู “รายงานความก้าวหน้า” ใช้ส าหรับรายงานสถานะ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอโครงการท่ีอนุมัติ

เลือกโครงการที่ต้องการรายงานความก้าวหน้า



คลิกเพื่อรายงานความก้าวหน้า

รายละเอียดกิจกรรม ดึงมาจากส่วนที่ 9) แผนปฏิบัติงาน ในข้อเสนอโครงการ



การรายงานความก้าวหน้าในแต่ละกิจกรรม 
มีตัวเลือกการรายงาน ดังน้ี
• ยังไม่ได้ด าเนินการ
• อยู่ระหว่างด าเนินการ
• แล้วเสร็จ

หากเลือกการรายงาน เป็น “อยู่ระหว่างด าเนินการ” หรือ “แล้วเสร็จ”
จะต้อง กรอกรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมท้ังแนบภาพประกอบ ให้
ครบถ้วน





OPMS รายงานผลการด าเนินงาน

ประเมิน
ประสิทธิผล

Effectiveness 
Evaluation

ประเมิน
ประสิทธิภาพ
Efficiency 
Evaluation

ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

OTOP Upgrade

เปรียบเทียบ
เป้าหมายกับผล



เมนู “รายงานผลการด าเนนิงาน”
ใช้ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ พร้อมแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้เสนอโครงการ และงบประมาณที่ได้รับ
2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา และรายผลผลิต
3) มูลค่าเพิ่มจากการด าเนินโครงการ ผลประโยชน์สุทธิ (บาท/ปี) และผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR)
4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ
5) ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
6) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
7) ไฟล์รายงานฉบับสมบรูณ์



รายงานผลการด าเนินงาน

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 1)

2)
รายละเอียดผลผลิตโครงการ ดึงมาจากส่วนที่ 8) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ในข้อเสนอโครงการ

คลิกเพื่อรายงาน

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



รายงานผลการด าเนินงาน

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็น
การพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการ ประกอบดว้ย 8 หัวข้อ ดังนี้
1. รายละเอียดผลผลิต
2. รายละเอียดผลลัพธ์
3. รูปแบบการพัฒนา
4. ผลด้านปริมาณ
5. ผลด้านราคา
6. ผลด้านต้นทุน
7. ผลด้านมูลค่า
8. รูปถ่ายผลผลิต

1.1 รายละเอียดผลผลติ

รายละเอียดผลลัพธ์โครงการ ดึงมาจาก
ส่วนที่ 8) ผลที่คาดว่าจะได้รบั ในข้อเสนอโครงการ

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



รายงานผลการด าเนินงาน

3. รูปแบบการพัฒนา : ส าหรับรูปแบบการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเด็นการพัฒนาแต่ละโครงการ

เลือก ออกแบบบรรจุภัณฑ์
เลือก

บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์เดิม
บรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
แยกจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์
อื่นๆ

เลือก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เลือก

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มลูกคา้เดิม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มลูกคา้ใหม่
อื่นๆ

เลือก ออกแบบกระบวนการผลิต
เลือก

เพิ่มกระบวนการผลิต
ลดกระบวนการผลิต
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
อื่นๆ

เลือก ออกแบบเครื่องจักร
เลือก

เพิ่มก าลังการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต (เวลา แรงงาน วัตถุดิบ)
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
อื่นๆ

เลือก ระบบมาตรฐาน
เลือก

เข้าสู่มาตรฐานภายใต้โครงการ
เข้าสู่มาตรฐานด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เข้าสู่มาตรฐานด้วยตนเอง
จ้างผลิตให้ได้มาตรฐาน (OEM)
อื่นๆ

เลือก วัตถุดิบต้นน้ า
เลือก

วิเคราะห์วัตถุดิบเพ่ือปรับปรุงการผลิต 
พัฒนาวัตถุดิบเพื่อปรับปรุงการผลิต
อื่นๆ

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



ระบุพร้อมหน่วยอย่างชัดเจน เช่น ถุงละ 1 กก. ขายได้ 100 ถุง 
ขวดละ 200 มล. ขายได้ 500 ขวด เป็นต้น

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



รายงานผลการด าเนินงาน

4. ผลด้านปริมาณ : ส าหรับผลด้านปริมาณในแต่ละประเด็นการพัฒนามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเด็นการพัฒนาแต่ละโครงการ
เลือก ออกแบบบรรจุภัณฑ์
เลือก

จ าหน่ายได้เท่าเดิม
จ าหน่ายได้มากขึ้น
ลดการสูญเสีย/ยืดอายุ
แยกจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

เลือก นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เลือก

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเพิ่มขึ้น
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

เลือก ออกแบบกระบวนการผลิต
เลือก

ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเพิ่มขึ้น
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ลดการสูญเสีย/ยืดอายุ
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

เลือก ออกแบบเครื่องจักร
เลือก

จ าหน่ายได้เท่าเดิม
จ าหน่ายได้มากขึ้น
ลดการสูญเสีย/ยืดอายุ
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

เลือก ระบบมาตรฐาน
เลือก

จ าหน่ายได้เท่าเดิม
จ าหน่ายได้มากขึ้น
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล
อื่นๆ

เลือก วัตถุดิบต้นน้ า
เลือก

จ าหน่ายได้เท่าเดิม
จ าหน่ายได้มากขึ้น
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



5. ผลด้านราคา
เลือก

เลือก

ขายราคาเดิม
ขายราคาสูงขึ้น
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

ราคาต่อหน่วย (ระบุพร้อมหน่วยอย่างชัดเจน เช่น ถุงละ 1 กก. ราคา 200
บาทต่อถุง ขวดละ 200 มล. ราคา 50 บาทต่อถุง เป็นต้น)
*กรณีที่ขายราคาเดิม ให้ใส่ช่อง “ราคาต่อหน่วยหลังมีโครงการ”

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



6. ผลด้านต้นทุน
เลือก

เลือก

ต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดิม
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
ไม่เกิดผล/ยังไม่เกิดผล

ต้นทุนต่อหน่วย (ระบุพร้อมหนว่ยอย่างชัดเจน เช่น ถุงละ 1 กก. ต้นทุน 50
บาทต่อถุง ขวดละ 200 มล. ต้นทุน 20 บาทต่อขวด เป็นต้น) 
*กรณีที่ต้นทุนต่อหน่วยเทา่เดิมใหใ้ส่ช่อง “ต้นทุนต่อหน่วยหลงัมีโครงการ”

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



ระบุรายรับสุทธิที่เพิม่ขึ้นจากการมีโครงการ ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้เพิ่มขึ้น 
* (ราคาต่อหน่วย – ต้นทุนต่อหน่วย) หากมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการหลาย
ผลิตภัณฑ์ให้ระบุทั้งหมด ทั้งน้ีต้องสอดคล้องกับผลด้านปริมาณ ผลด้านราคา และ
ผลด้านต้นทุน ในข้อ 1.4 – 1.6

2) การรายงานผลการด าเนินงาน ตามประเด็นการพัฒนา แยกย่อยรายผลผลิต



รายงานผลการด าเนินงาน

รายงานผลการ
ด าเนินงาน

3)

4)

5)

6)

คลิกเพื่อส่งผลการด าเนินงาน
*การกรอกผลการด าเนินงาน จะต้องกรอกให้
ครบทุกช่อง (ส่วนที่ 1-6) จึงจะสามารถส่ง
รายงานผลการด าเนินงานในระบบได้

7)



OPMS

ความครบถ้วน

ความเชื่อมโยง

ความสะดวก

ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

https://opms.most.go.th


