
 
 

ก าหนดการ  
การประชุมประจ าปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ 

และเจ้าหน้าที่ วช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๗.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. ออกเดินทางถึงโรงแรม 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารกรอบแผนงบประมาณการวิจัยของ 
 ประเทศ”  
 โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล 
       เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม/แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐  น. การเสวนา เรื่อง “ผลการด าเนินงานในการบริหารงานระบบ NRMS เพื่อการใช้ประโยชน์ 
 และ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้”  
        โดย ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS และทีมพัฒนาระบบ NRMS 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. การเสวนา เรื่อง “กลไกการผลักดันและบริหารแผนงานกิจกรรมโครงการ ภายใต้การบริหาร
งบประมาณวิจัยและนวัตกรรม” 

  ประเด็นการเสวนา : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม กรอบวิจัยและการ
บริหารงบประมาณ การจัดการความรู้การวิจัย การประเมินผลการวิจัย มาตรฐานการวิจัยเพื่อ
คุณภาพงานวิจัย ระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ 

 ผู้เสวนา  :  นายสมปรารถนา  สุขทวี 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย วช.  
   :  นางนิตยา  พุทธโกษา 
      ผู้อ านวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช.  
   :  นายธีรวัฒน์  บุญสม 
      ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. 
   :  นางสาวอังสนา  โตกิจกล้า 
      ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย วช.  
   :  นายเอนก  บ ารุงกิจ 
      ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 
 ผู้ด าเนินรายการ  :  นายธีรวัชร  ภรสัมฤทธิ ์
                ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย วช. 
  

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ สรุปผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าการพฒันาระบบ NRMS  
 โดย ทีมพัฒนาระบบ NRMS 
       และเจ้าหน้าท่ีกองมาตรฐานการวิจัย วช. 
 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  
----------------------------------------------------- 

 



๒ 

 

ก าหนดการ  
การประชุมประจ าปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ 

และเจ้าหน้าที่ วช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความส าคัญของข้อมูลใน 

ระบบ NRMS”  
           โดย เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความส าคัญของข้อมูลในระบบ NRMS” 
๑. การใช้งานระบบ NRMS ประเด็นในการประชุม 
 ๑.๑ กระบวนการท างานของระบบ NRMS 
 ๑.๒ การเชื่อมโยง/ส่งต่อข้อมูลของระบบ NRMS กับระบบอื่น ๆ ที ่   
     เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
๒. ความส าคัญของข้อมูลในระบบ NRMS  ประเด็นในการประชุม 
 ๒.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
 ๒.๒ ข้อมูลการเสนอของบประมาณ 
 ๒.๓ ข้อมูลการติดตามงบประมาณ 
 ๒.๔ ข้อมูลผลงานวิจัย การเผยแพร่ การใช้ประโยชน์จากการวิจัย 
 ๒.๕ มาตรฐานการวิจัย 

          โดย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐในระบบ NRMS 
                                                เจ้าหน้าที ่วช. ประจ ากลุ่มย่อย 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การน าเสนอสรุปประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความส าคัญของข้อมูลใน 
   ระบบ NRMS” 
          โดย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐในระบบ NRMS 
                                                 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. การน าเสนอสรุปประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความส าคัญของข้อมูลใน 
   ระบบ NRMS”  (ต่อ) 
          โดย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐในระบบ NRMS 
 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และเจ้าหน้าที่ วช. 

  โดย เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการวิจัย วช. 
 

 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
----------------------------------------------------- 
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ก าหนดการ  
การประชุมประจ าปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ 

และเจ้าหน้าที่ วช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา 

-------------------------------------------------------------- 
วันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. อภิปรายผลจากการประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความส าคัญของข้อมูล 
   ในระบบ NRMS” พร้อมการตอบประเด็นค าถามและการด าเนินการตาม 
   ข้อเสนอแนะของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

โดย ทีมพัฒนาระบบ NRMS และเจ้าหน้าที่ วช. 
 

๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการจัดประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
  โดย  ดร.วภิารัตน์  ดีอ่อง 
        รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ วช. 

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

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 
 


