
 
 
 
 

ก ำหนดกำร  
กำรประชุมประจ ำปีระหว่ำงผู้ประสำนงำนระบบ NRMS ของหน่วยงำนภำครัฐ 

และเจ้ำหน้ำที่ วช. ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
๐๖.๐๐ – ๐๖.๔๕ น.  ลงทะเบียน 

๐๖.๔๕ – ๑๐.๔๕ น. ออกเดินทางถึงโรงแรม 

๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น. กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมระบบวิจัยและนวัตกรรม”  
 โดย  ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง 
    รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม/แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. การเสวนา เรื่อง “บทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม”  

 ผู้เสวนา :  นางสาวอุไร  เชื้อเย็น 
      ผู้อ านวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. 
   :  นายธีรวัฒน์ บุญสม 
      ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. 
   :  ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ 
      ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการวิจัย วช.  
   :  นายอเนก บ ารุงกิจ 
      ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. 
   :  รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบณัฑิต 
      ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS 
 ผู้ด าเนินรายการ  :  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
                ผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS 
  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. สรุปผลการด าเนินงาน และความก้าวหน้าการพฒันาระบบ NRMS  
 โดย ทีมพัฒนาระบบ NRMS 
       และเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการวิจัย วช. 
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความต้องการหรือความคาดหวัง

จาก วช.” 
โดย เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานการวิจัย วช. 

 

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

 
 
 
 
 
 

(ร่ำง) 



๒ 
 

ก ำหนดกำร  
กำรประชุมประจ ำปีระหว่ำงผู้ประสำนงำนระบบ NRMS ของหน่วยงำนภำครัฐ 

และเจ้ำหน้ำที่ วช. ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  การประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความต้องการหรือความคาดหวังจาก 

วช.” 
๑. ความเห็น และข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการท างานของระบบ NRMS 
๒. ความต้องการ หรือความคาดหวังจาก วช. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๒ การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ 
๒.๓ มาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
๒.๔ ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม 
๒.๕ กระบวนการท างาน/การประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
๒.๖ อ่ืนๆ 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ พักรับประทานอาหารว่าง 
 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความต้องการหรือความคาดหวังจาก 
วช.” (ต่อ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

๑๓.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. การน าเสนอสรุปประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความต้องการหรือความ
คาดหวังจาก วช.”  

โดย ผู้ประสานหน่วยงานภาครัฐในระบบ NRMS 
                                                 

๑๔.๒๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
 

๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
 

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



๓ 
 

ก ำหนดกำร  
กำรประชุมประจ ำปีระหว่ำงผู้ประสำนงำนระบบ NRMS ของหน่วยงำนภำครัฐ 

และเจ้ำหน้ำที่ วช. ประจ ำปี ๒๕๖๒ ในระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมไมด้ำ รีสอร์ท จังหวัดกำญจนบุรี 

-------------------------------------------------------------- 
วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. อภิปรายผลจากการประชุมกลุ่มย่อย “การใช้งานระบบ NRMS และความต้องการหรือ
ความคาดหวังจาก วช.” พร้อมการตอบประเด็นค าถามและการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 

โดย ทีมพัฒนาระบบ NRMS และเจ้าหน้าที่ วช. 
 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. สรุปผลการจัดประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
  โดย  ดร.วิภารัตน ์ดีอ่อง 
         ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ วช. 

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

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

                    ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไปศึกษาดูงานโปรดเตรียม 

                       ๑. หมวกหรือร่มเพ่ือกันแดดและฝน 

                       ๒. รองเท้าส าหรับการเดินในพ้ืนที่ศึกษาดูงาน 
 


