
ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน ๓ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๙” 

วันที่  ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
-------------------------------------------------------------- 

 

วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
การอบรมการใช้งานระบบ NRMS 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 
   โดย นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณเ์ลิศ 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

๐๙.๑๕ –  ๑๐.๐๐ น. การบรรยายภาพรวมของระบบ NRMS  
    โดย : นางสาวศยามน  ไชยปุรณะ 
   กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) 
           โดย :  นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ 
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบด าเนนิการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) 
    โดย :  นางสาวรัตนา  สุวรรณวิชนีย ์
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๑.๓๐ – ๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง การประเมินผลงานวิจัยของประเทศและการน าเข้าข้อมูลในระบบประเมินผล
งานวิจัย  (Research evaluation)   

    โดย : ดร.มาลีนา เยน็นาน พาร์ก้ี 
   กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการอบรมการใช้งานระบบ NRMS  

 
----------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเปน็และเหมาะสม 
 
 
 
 



ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน ๓ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๙” 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
-------------------------------------------------------------- 

 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
รอบเช้า  
การอบรมการใช้งานระบบ NRMS 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 
   โดย นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณเ์ลิศ 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. การบรรยายภาพรวมของระบบ NRMS  
    โดย : นางสาวศยามน  ไชยปุรณะ 
   กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) 
           โดย :  นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ 
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบด าเนนิการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) 
    โดย :  นางสาวรัตนา  สุวรรณวิชนีย ์
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. บรรยายเรื่อง การประเมินผลงานวิจัยของประเทศและการน าเข้าข้อมูลในระบบประเมินผล
งานวิจัย  (Research evaluation)   

    โดย : ดร.มาลีนา เยน็นาน พาร์ก้ี 
   กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. 

๑๑.๕๔ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการอบรมการใช้งานระบบ NRMS  
 

----------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเปน็และเหมาะสม 
 
 
 



ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้งานระบบ NRMS ใน ๔ ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน ๓ ภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๙” 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.๑ ชั้น ๒  

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
-------------------------------------------------------------- 

 

วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
รอบบ่าย 
การอบรมการใช้งานระบบ NRMS 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม 
   โดย นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณเ์ลิศ 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. การบรรยายภาพรวมของระบบ NRMS  
    โดย : นางสาวศยามน  ไชยปุรณะ 
   กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) 
           โดย :  นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ 
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านระบบด าเนนิการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) 
    โดย :  นางสาวนวรัตน์ เยาวรัตน ์
                กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น. บรรยายเรื่อง การประเมินผลงานวิจัยของประเทศและการน าเข้าข้อมูลในระบบประเมินผล
งานวิจัย  (Research evaluation)   

    โดย : ดร.มาลีนา เยน็นาน พารก์ี ้
   กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการอบรมการใช้งานระบบ NRMS  
 

----------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเปน็และเหมาะสม 
 
 
 


