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ประวัตกิารแก้ไข (Revision  History) 
แก้ไขครัง้ที่ วันที่แก้ไข รายละเอียดการแก้ไข DAR No. 

0 1 ธ.ค. 2559 ประกาศใช้ครัง้แรก CO 113/2559 
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1.0 ผู้ปฏบัิต ิ ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)  และเจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป (ADM) 
2.0 วธีิการปฏบัิต ิ
ITA 2.1 ติดตอ่เชิญผู้ เช่ียวชาญเป็นกรรมการประเมินผลโครงการ  และแจ้งให้ทราบดงัตอ่ไปนี ้

(1) แนะนํารายละเอียด และหลกัเกณฑ์ของโปรแกรม ITAP 
(2) ข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัท 
(3) ข้อมลูเก่ียวกบัโครงการ เช่น ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ ช่ือผู้ เช่ียวชาญ ระยะเวลาโครงการ 

แผนการดําเนินงาน เป็นต้น 
(4) การจดัทํารายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ   

(F-CO-ITAP-14) (ใช้ในกรณีเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการ) 
(5) การจดัทํารายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ (F-CO-ITAP-15) 

(ใช้ในกรณีเป็นการประเมินปิดโครงการ) 
(6) คา่ตอบแทนท่ีผู้ เช่ียวชาญจะได้รับหลงัจากสง่รายงานฯ (ให้เฉพาะผู้ เช่ียวชาญมาจากหน่วยงาน

ภายนอก สวทช. เทา่นัน้) โดยมีอตัราคา่ตอบแทนตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ในการสนบัสนนุ
ด้านการเงินของโปรแกรม ITAP (G-CO-ITAP-06)  คือ คา่ตอบแทนประเมินโครงการเป็นจํานวน
เงิน 2,000 บาท  และคา่ตอบแทนสําหรับการเข้าเย่ียมโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้า  เป็น
จํานวนเงินครัง้ละ  500 บาท 

ITA 2.2 จดัทําแบบแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินโครงการ (F-CO-ITAP-13) โดยแนบ CV ของผู้ประเมิน
โครงการ 

ITA 2.3 ติดตอ่นดัหมายเพ่ือขอเข้าเย่ียมบริษัท  โดยกําหนดวนั-เวลาท่ีเข้าเย่ียม  แจ้งจํานวนผู้ เข้าเย่ียม   
ในกรณีจําเป็นให้จดัทําเอกสารนดัหมายบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ADM 2.4 ในกรณีท่ีมีผู้ เช่ียวชาญภายนอกเป็นผู้ประเมินโครงการ  ให้จดัทําจดหมายเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการ  
โดยจดหมายนีใ้ห้แนบ F-CO-ITAP-14 หรือ F-CO-ITAP-15 ให้ผู้ เช่ียวชาญ 

ITA/ADM 2.5 นําเสนอลงนามจดหมายผ่าน ผจก. / ผอ. ITAP / รอง ผศจ. / ผศจ.  โดยให้แนบ F-CO-ITAP-13 
ประกอบการเสนอลงนามจดหมายเชิญ 

ITA 2.6 สง่ เอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ เช่ียวชาญ 
   1. สําเนาข้อเสนอโครงการ  
   2. สําเนารายงานความก้าวหน้าโครงการ หรือ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
   3. F-CO-ITAP-14  หรือ F-CO-ITAP-15 
ITA 2.6 ITAP จะอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปบริษัทให้กบัผู้ เช่ียวชาญ (ทางรถหรือเคร่ืองบิน)  แตท่ัง้นี ้

หากผู้ เช่ียวชาญไมส่ะดวกใช้การเดินทางตามระเบียบของสํานกังานฯ และสะดวกจะเดินทางไปเอง 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถมาขอเบิกจ่ายจากสํานกังานฯ ได้ 

ITA  2.7 ดําเนินการเดินทางไปเย่ียมโรงงาน หรือสถานประกอบการตามท่ีนดัไว้  โดยอาจมีขัน้ตอนดงันี ้
- การแนะนําคณะผู้ เข้าเย่ียม  โดย ITA ควรทําหน้าท่ีเป็นแกนนํา 
- แจ้งวตัถปุระสงค์ของการเข้าเย่ียมบริษัท 
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- ประชมุร่วมกบัผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจตดัสนิใจของบริษัท ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นหวัหน้า
โครงการ   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และผลท่ีเกิดขึน้ 

- เข้าเย่ียมชมสถานท่ีผลติ (Production Area) และบริเวณอ่ืนของโรงงาน เช่น โกดงัสนิค้า   
บอ่บําบดันํา้เสีย  ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินโครงการ เพ่ือติดตามผลท่ีเกิดขึน้ 

- ประชมุสรุป และแจ้งการดําเนินงานขัน้ตอ่ไป เช่น กําหนดการจดัสง่รายงานของผู้ เช่ียวชาญ 
(Consultant’s Final Report) การเบิกเงินอดุหนนุโครงการ เป็นต้น 

ในกรณีท่ีพบปัญหาเกิดขึน้ในโครงการ ให้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการฯในการให้คําแนะนํา
ปรึกษาหรือเข้าช่วยแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

ITA 2.8 ติดตามเอกสารจากคณะกรรมการภายนอก 
(1) หนงัสือตอบรับเชิญพร้อมลายเซ็นของผู้ประเมิน 
(2) รายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ  (F-CO-ITAP-14)  

(ใช้ในกรณีเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการ) 
(3) รายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการ (F-CO-ITAP-15) (ใช้ในกรณีเป็น

การประเมินปิดโครงการ) 
ADM 2.9 ในกรณีท่ีผู้ประเมินได้รับการเชิญมาจากหน่วยงานภายนอก สวทช.   โดยแนบเอกสารดงันี ้

1. หนงัสือตอบรับเชิญพร้อมลายเซ็นของผู้ เช่ียวชาญ 
2. รายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ(F-CO-ITAP-14) 

(ใช้ในกรณีเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการ) 
3. รายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ  (F-CO-ITAP-15)       

(ใช้ในกรณีเป็นการประเมินปิดโครงการ) 
4. สําเนาบตัรข้าราชการ/สําเนาบตัรประชาชนของผู้ เช่ียวชาญ  
5. สําเนาหน้าสมดุบญัชีธนาคารของผู้ เช่ียวชาญ 

ITA 2.10 ติดตามเร่ืองการเบิกจ่ายเงินกบั ADM ภายใน 4 สปัดาห์ 
 
3.0 บันทกึ รายงาน แบบฟอร์ม 

3.1 F-CO-ITAP-08 แบบฟอร์มประวติัของผู้ เช่ียวชาญ 
3.2 F-CO-ITAP-13 แบบอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการประเมินโครงการ 
3.3 F-CO-ITAP-14 แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ITAP โดยคณะกรรมการ 
3.4 F-CO-ITAP-15 แบบรายงานเข้าเย่ียมและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการ 
3.5 หนงัสือเรียนเชิญเป็นผู้ประเมินโครงการ ITAP 
3.6 หนงัสือขออนเุคราะห์บคุลากรเป็นผู้ประเมินโครงการ ITAP 


