
ชี้แจงขั้นตอน
การยื่นค าของบประมาณ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล

รองผู้อ านวยการภารกิจจัดสรรงบประมาณ สกสว.



สกสว.

สอวช.

โครงสร้างแผน
4 Platform
(เป้าหมาย)

Program
(แผนงานด้าน)

Sector
(แผนงาน)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Program
(แผนงานด้าน)

Sector
(แผนงาน)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

Cluster 
(กลุ่มเรื่อง)

หน่วยงาน

แผนงาน

ชุดโครงการ



ขั้นตอนการกลั่นกรองค าของบประมาณ

ประกาศผล
การกลั่นกรอง 

ครั้งที่ 2

ประกาศผล
การกลั่นกรอง 

ครั้งที่ 1

15 ส.ค. - 5 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
สกสว. เปิดรับค าขอ

งบประมาณฉบับสมบูรณ์ 
(ส่งรายละเอียดชุดโครงการ) 

ผ่านระบบ TIRAs
(เฉพาะค าของบประมาณที่
ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 1) 

17 ก.ย. - 30 ก.ย. 2562 25 ต.ค. 2562
สกสว. เปิดรับร่างค าขอ
งบประมาณ (แผนงาน) 
ของหน่วยงานในระบบ 

ววน. เพื่อพัฒนาประเด็น
วิจัยผ่านระบบ TIRAs 

หมายเหตุ สกสว. อาจเชิญหน่วยงานเจ้าภาพมาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างแผนงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงานส่งแผน
ปฏิบัติการด้าน ววน. 

พร้อมค าของบประมาณ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ได้ปรับ
แก้ไขงบประมาณ มายัง 
สกสว. ระบบ TIRAs

26 ต.ค.- 6 พ.ย. 2562



ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
Thailand Intelligent Research Administration system  

TIRAs



ความเช่ือมโยงของระบบ

• ข้อมูลนักวิจัย
• ข้อมูลผู้ประเมิน
• ข้อมูลหน่วยงาน

• การรับค าขอ
• การกลั่นกรองค าขอ
• แผนปฏิบัติการหน่วยงาน

• การติดตามการใช้
งบประมาณของแผนงาน

• การติดตามผลลัพธ์ 
(output) ของแผนงาน

• e-budgeting
• eMENSCR
• NRMS
• ฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ

การเชื่อมโยงกับหน่วยงานในระบบวิจัย

ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น



บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การยื่นแบบแผนงาน

ภายในหน่วยงาน ผู้ประสานงาน

หัวหน้า            
ชุดโครงการ

ผู้อ านวยการ
แผนงาน

หัวหน้าหน่วยงาน



หน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแผนงานภายในหน่วยงาน

• จัดท าชุดโครงการ

• ตรวจสอบและยืนยันชุด
โครงการ

• ส่งแผนงาน พร้อมทั้งชุด
โครงการให้ หัวหน้า
หน่วยงาน

• ส่งแผนงานและชุด
โครงการ ให้ สกสว.

หัวหน้าชุดโครงการ ผู้อ านวยการแผนงาน หัวหน้าหน่วยงาน

• จัดท าแผนงาน

• ตรวจสอบและยืนยัน 
แผนงานและชุดโครงการ

• ตรวจสอบแผนงานและ
ชุดโครงการ

ผู้ประสานงานหน่วยงาน

รับ และประกาศแนวทางการจัดท า
แผนงานภายใต้แผนการวิจัยและ

นวัตกรรม จาก สกสว.

• ตรวจสอบและติดตาม
แผนงานและชุดโครงการ



หน้าเว็บลงทะเบียน



ผู้ประสานงานลงทะเบียน



หน้าแรก   กรอบการวิจัย   แผนงาน  ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

สกสว. เปิดสิทธิ์ใช้งานให้ผู้ประสานงานในหน่วยงาน



หน้าแรก

เอกสารดาวน์โหลด

หน้าแรก   กรอบการวิจัย   แผนงาน  ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย



หน้าแรก   กรอบการวิจัย   แผนงาน  ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

กรอบวิจัย

4 Platforms
1. Grand Challenges and frontier Research
2. Area-based and Inclusiveness
3. Competitiveness
4. Human Capital

Programs
Sectors



หน้าแรก   กรอบการวิจัย   แผนงาน  ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

ผู้ประสานงานเปิดสิทธิ์ใช้งานให้บุคลากรในหน่วยงาน



หน้าแรก   กรอบการวิจัย   แผนงาน  ผู้ใช้ระบบ/นักวิจัย

แผนงาน



Program Sector

รายการสรุปแผนงาน
สรุปจ านวนแผนงาน สรุปงบประมาณ สรุปจ านวนชุดโครงการ สรุปจ านวนโครงการ



รายการสรุปแผนงานPlatform ชื่อแผนงาน สถานะแผนงาน

ชื่อผู้อ านวยการแผนงาน สังกัด อีเมล เบอร์โทร ผู้สร้างแผนงาน

Program Sector



รายการสรุปแผนงาน

งบประมาณของแผนงาน จ านวนชุดโครงการ จ านวนโครงการวิจัย ผู้ร่วมงานในแผนงาน

แถบสถานะ

Program Sector



รายการสรุปแผนงาน สร้างแผนงาน

Program Sector



กรอกรายละเอียดแผนงาน (รอบที่ 1)



กรอกรายละเอียดแผนงาน (รอบที่ 1)

Program

Sector



กรอกรายละเอียดแผนงาน (รอบที่ 1)



ดูรายละเอียดชุดโครงการ

กรอกรายละเอียดชุดโครงการ (รอบที่ 2)

Program Sector

Program Sector



กรอกรายละเอียดชุดโครงการ (รอบที่ 2)

คลิกเพื่อใส่รายละเอียดชุดโครงการ

SectorProgram



กรอกรายละเอียดชุดโครงการ (รอบที่ 2)



กรอกรายละเอียดชุดโครงการ (รอบที่ 2)

SectorProgram



กรอกรายละเอียดชุดโครงการ (รอบที่ 2)



แผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงาน

มีการลงนามจากหัวหน้า

หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร รายงานสรุปแผนงานที่ผ่าน

การพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายแล้ว



ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
Thailand Intelligent Research Administration system

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบฟอร์มแผนงาน

ตัวอย่างแผนงาน

สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ E-mail: tiras@trf.or.th


