
หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

หลักสูตร : ระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนรับรองโครงกำรวิจัยฯ ของผู้ประกอบกำรเอกชน : RDC Online  
วันที่ 29 - 30 พฤษภำคม 2562 

ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหำนคร 
.................................................................................................................. 

 

วันที่ 29 พฤษภำคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.00 – 09.10 น.  กล่ำวต้อนรับและเปิดกำรสัมมนำ  

โดย สถาบันวทิยาการ สวทช. (NSA). 
09.10 – 10.40 น. ระบบ RDC Online ส ำหรับกำรย่ืนขอรับรองโครงกำรวิจัยฯของผู้ประกอบกำรเอกชน 

- ระบบ RDC Online คืออะไร 
- บทบาทผู้มสี่วนเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ RDC Online 
- หลักเกณฑ์ แนวทาง และ ขั้นตอนการขอใช้งานระบบ RDC Online 
โดย นายอนันตพงษ์  สุขเกษ ผู้จัดการ งานกระตุน้การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

10.40 – 10.50 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.50 – 12.00 น. กำรติดตั้งโปรแกรม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับระบบ RDC Online   

- การจัดเตรียมอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้งระบบ RDC Online 
- การติดตั้งโปรแกรม และ การตั้งค่าการใช้งานระบบ RDC Online 
- การติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
โดย นายอนันตพงษ์  สุขเกษ ผู้จัดการ งานกระตุน้การวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.30 น.  กำรลงทะเบียนเจ้ำของโครงกำรและผู้ใช้งำนระบบของหน้ำจอเจ้ำของโครงกำร (ช่วงที่ 1) 

- การบรรยายเก่ียวกับลงทะเบียนเจ้าของโครงการและผู้ใช้งานระบบ 
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

14.30 – 14.40 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.40 – 16.30 น.  กำรลงทะเบียนเจ้ำของโครงกำรและผู้ใช้งำนระบบของหน้ำจอเจ้ำของโครงกำร (ช่วงที่ 2) 

- Workshop เก่ียวกับลงทะเบยีนเจ้าของโครงการและผู้ใช้งานระบบ 
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

หลักสูตร : ระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนรับรองโครงกำรวิจัยฯ ของผู้ประกอบกำรเอกชน : RDC Online  
วันที่ 29 - 30 พฤษภำคม 2562 

ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหำนคร 
.................................................................................................................. 

 

วันที่ 30 พฤษภำคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.00 – 10.30 น.  กำรลงทะเบียนเจ้ำของโครงกำรและผู้ใช้งำนระบบ ของหน้ำจอเจ้ำของโครงกำร (ช่วงที่ 3) 

- การใช้งานเมนูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ของหน้าจอเจ้าของโครงการ 
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

10.30 – 10.40 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.40 – 12.00 น.  กำรบันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยฯ ของหน้ำจอผู้ใช้งำนระบบ (ช่วงที่ 1)   
   - การบรรยายเก่ียวกับการบนัทกึข้อมูลโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วย 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับเจ้าของโครงการและผู้รับท าการวิจัย 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัยฯ 
  ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายโครงการทั้ง 8 หมวด 
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.30 น.  กำรบันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยฯ ของหน้ำจอผู้ใช้งำนระบบ (ช่วงที่ 2) 

- Workshop เก่ียวกับการบันทกึข้อมูลโครงการวิจัยฯ ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เก่ียวกับเจ้าของโครงการและผู้รับท าการวิจัย 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัยฯ 
  ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายโครงการทั้ง 8 หมวด 
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

14.30 – 14.40 น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.40 – 16.00 น.  กำรบันทึกข้อมูลโครงกำรวิจัยฯ ของหน้ำจอผู้ใช้งำนระบบ (ช่วงที่ 3) และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- การใช้งานเมนูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ของหน้าจอผู้ใช้งานระบบ 
- ประเด็น FAQ ที่ส าคัญของระบบ RDC Online  
โดย นายกฤตภาส คงรัตน ์นักวิเคราะห์ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน  
ฝ่ายบริการพฒันาธุรกิจเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  


