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วัตถุประสงค์ 
1.1. เพ่ือให้การวางแผนจดัทําโครงการพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ในรูปแบบโครงการกลุม่เป็นระบบอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
1.2. เพ่ือให้มีขัน้ตอนการจดัทําโครงการพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  ในรูปแบบโครงการกลุม่  เป็นระบบอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
1.3. เพ่ือให้การบนัทกึข้อมลู การติดตาม  การประเมินผล  และการรายงานแผนงานของโครงการกลุม่  การสมคัรขอรับ

บริการ  การอนมุติัดําเนินงานในระยะตา่งๆ  การสํารวจความต้องการทําโครงการกลุม่ (Demand Survey)  วิธีการ
ดําเนินงาน  การจดัทําข้อเสนอโครงการ  การจดัทํารายงานสรุปผลโครงการ  เป็นระบบอยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. ขอบข่าย 
2.1 ครอบคลมุการดําเนินงานของท่ีปรึกษาเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ผู้จดัการกลุม่ ภายใต้โปรแกรม

สนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม  (ITAP) 
2.2 ใช้ครอบคลมุกระบวนการวางแผนงาน การขออนมุติัหลกัการ  การจดัทําข้อเสนอโครงการ  ขออนมุติังบประมาณ  

การติดตามและสรุปผลโครงการ 
2.3 ใช้ครอบคลมุกิจกรรมในรูปแบบโครงการกลุม่  รวมถงึ 

 ช่วยวนิิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนาธุรกจิ  โดยท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) และ
ผู้ เช่ียวชาญ 

 บริการที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
- สรรหาผู้ เช่ียวชาญตามความต้องการของลกูค้า 
- ช่วยประสานงานในการติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญและเจรจาตกลงวา่จ้างเพ่ือดําเนินโครงการ 
- ช่วยติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้ เช่ียวชาญ 
- ช่วยประสานงานในการค้นหาข้อมลูเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลติ เคร่ืองจกัร เคร่ืองทดสอบ 

หน่วยงานท่ีให้บริการแก่ภาคอตุสาหกรรม 

 จัดฝึกอบรมและสัมมนาทางวชิาการ  

 เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ 

 บริการจับคู่เจรจาธุรกจิและเทคโนโลยี 
 โครงการพเิศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 เช่ือมโยงสู่หน่วยงานอ่ืนๆที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรม 
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2. นิยาม 
3.1 ADM เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป (Administrative Staff) 
3.2 ITA ท่ีปรึกษาเทคโนโลยี (Industrial Technology Advisor) ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
3.3 Lead-ITA ITA ท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัของโครงการ โดยแต่ละโครงการมี Lead-ITA ได้ 1  คน 
3.4 Co-ITA ITA ท่ีเป็นผู้ ร่วมรับผิดชอบของโครงการ โดยแต่ละโครงการอาจมี Co-ITA ได้มากกวา่ 1 คน 
3.5 ITAP โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 

(Innovation and Technology Assistance Program) 
3.6 P1 บริการท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรม (Industrial Consultancy) ให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
3.7 ผอ. ITAP ผู้ อํานวยการฝ่าย ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม, ผู้ อํานวยการโปรแกรม ITAP 
3.8 
3.9 

ผู้จดัการ 
ผู้บริหาร 

ผู้จดัการ (สว่นกลาง) และ ผู้จดัการเครือข่ายโปรแกรม ITAP 
ผู้จดัการ, ผอ.ITAP, ผช. ผพว/รอง ผศจ.(ด้านบริการท่ีปรึกษาและฝึกอบรม) และ ผศจ.  

3. เอกสารอ้างองิ 
4.1 G-CO-ITAP-03  เกณฑ์การสนบัสนนุและแนวทางการจดัทํางบประมาณโครงการ 
 (โครงการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ประเภทโครงการเด่ียว) 
4.2 G-CO-ITAP-05 แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือวิเคราะห์ และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น 

4.3 I-CO-ITAP-03 วิธีการเข้าเย่ียมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการโดยคณะกรรมการ  
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แผนผังกระบวนการทาํงาน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เร่ิมต้น 
วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี/
ความต้องการของอตุสาหกรรม 

Lead-ITA 
1 

ขอความเหน็จาก ผจก. และ/หรือ 
ผอ.ITAP ตามความเหมาะสม 
ปรับ Concept ของโครงการกลุม่ 

Lead- & Co-ITA 
3 ประสานงานแจ้งการเปล่ียนแปลงให้

ผู้ เช่ียวชาญ/หน่วยงานภายนอก และจดัทํา
ข้อเสนอโครงการกลุม่เพ่ือขออนมุติัหลกัการ 

4 
Lead- & Co-ITA 

อนมุติัหลกัการของ
ข้อเสนอโครงการกลุม่ 

ผู้บริหาร 
 

5 

แก้ไข 
จดัทําข้อเสนอโครงการยอ่ย และ/หรือ 
ทําการขออนมุติัคา่ใช้จ่าย/เดินทาง
สําหรับแตล่ะกิจกรรมยอ่ย 

Lead- & Co-ITA  
& ADM 

6 
อนมุติั 

จบ 

ดําเนินกิจกรรมยอ่ยตามแผนงาน 
และจดัทําสรุปผลเม่ือดําเนินโครงการ
ยอ่ยเสร็จสิน้ 

9 
Lead- & Co-ITA 

พิจารณาอนมุติั 
ตามลําดบัขัน้ 

ผู้บริหาร 
 

7 
ไมอ่นมุติั 

ไมอ่นมุติั 

มี 

ไมมี่ อนมุติั 

จดัทํารายงานความก้าวหน้า 
การดําเนินงานโครงการกลุม่ 
ทกุสิน้ไตรมาส 

10 
Lead- & Co-ITA 

จดัทํารายงานสรุปผล 
โครงการกลุม่เม่ือดําเนินการ 
เสร็จสิน้ตามแผนงาน 

11 
Lead- & Co-ITA 

จดัทําการประเมิน Impact  
ของโครงการกลุม่  
(ตามความเหมาะสม) 

12 

Lead- & Co-ITA 
และ EVA 

มีโครงการยอ่ย
อ่ืนอีกหรือไม ่

Lead- & Co-ITA 
 

  8 

กําหนดทีมงาน ผู้ เช่ียวชาญ/ 
หน่วยงานท่ีจะเชิญร่วมโครงการ 
กําหนด Concept ของโครงการกลุม่ 

Lead- & Co-ITA 
2 
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 รายละเอียดกระบวนการทาํงาน 
ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 

1 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 

เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
Lead-ITA พิจารณาทิศทางเทคโนโลยีและความต้องการของ
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่วา่มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะจดัทําเป็นโครงการกลุม่ ซึง่ประเด็นท่ี Lead ITA 
ควรพิจารณา เช่น 

- สถานภาพปัจจบุนัของอตุสาหกรรมเปา้หมาย 
- ผู้ประกอบการมีปัญหาในลกัษณะคล้าย ๆ กนั หรือมีความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีเร่ืองเดียวกนั 

- มีผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความพร้อม (ความรู้ ความสามารถ เวลา 
ทีมงาน) จะร่วมงานกบั ITAP 

- หากเป็นโครงการท่ีใช้ผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ ควรต้อง
มัน่ใจวา่มีผู้ เช่ียวชาญไทยประกบในโครงการเพ่ือรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถผลกัดนัเป็นผู้ เช่ียวชาญ
หลกัได้ตอ่ไป 

- ควรสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ สวทช. และ ITAP 
2 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 
เอกสารออก 
 Concept Paper 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1.  Lead-ITA พิจารณาจดัทีมหา Co-ITA ร่วมทําโครงการ 
2.  Lead- และ Co-ITA ร่วมกนัวางแผนกําหนดวตัถปุระสงค์ 

ขอบเขตงาน แผนงาน เปา้หมายหรือผลลพัธ์ งบประมาณ 
ผู้ เช่ียวชาญ หน่วยงานท่ีจะเชิญเป็นหน่วยงานร่วม (ถ้ามี) 
เป็นต้น 

3. จดัทําเอกสารแนวคิดโครงการกลุม่ (Concept Paper) 
 

3 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 Concept Paper 
เอกสารออก 
 Concept Paper 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
Lead- และ Co-ITA นํารายละเอียด Concept ของโครงการ
กลุม่ไปปรึกษาและขอความเหน็จาก ผจก. และ/หรือ ผอ.ITAP 
วา่แนวทางของโครงการกลุม่เหมาะสม ชดัเจน เพียงพอหรือไม ่
ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง ทัง้นีใ้ห้พิจารณาถงึข้อบงัคบั 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานประกอบด้วย 
 

วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี/
ความต้องการของอตุสาหกรรม 

Lead-ITA 
1 

กําหนดทีมงาน ผู้ เช่ียวชาญ/ 
หน่วยงานท่ีจะเชิญร่วมโครงการ 
กําหนด Concept ของโครงการกลุม่ 

Lead- & Co-ITA 
2 

ขอความเหน็จาก ผจก. และ/หรือ 
ผอ.ITAP ตามความเหมาะสม 
ปรับ Concept ของโครงการกลุม่ 

Lead- & Co-ITA 
3 
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ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
4 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 Concept Paper 
เอกสารออก 
 ข้อเสนอโครงการกลุม่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1.  Lead- และ Co-ITA ประสานงานแจ้งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

(ผู้ เช่ียวชาญโครงการ, หน่วยงานร่วมดําเนินการ, ฯลฯ)ให้
ทราบถงึข้อมลูลา่สดุของโครงการภายหลงัจากการปรึกษา
ขอความเหน็จากผู้จดัการและ ผอ.ITAP เพ่ือให้ทกุฝ่าย
เข้าใจขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงานและบทบาท
ของแตล่ะฝ่ายอยา่งถกูต้องตรงกนั 

2.  Lead- และ Co-ITA จดัทําข้อเสนอโครงการกลุม่ 
4.  Lead- และ Co-ITA ขออนมุติัหลกัการในการดําเนิน

โครงการกลุม่ เสนอ ผจก./ผอ.ITAP/ผช.ผพว./รอง ผศจ.
(ด้านบริการท่ีปรึกษาและฝึกอบรม/ผศจ. ตามลําดบัชัน้  

5 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการกลุม่ 
เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ผจก. / ผอ.ITAP /ผช.ผพว./ รอง ผศจ.(ด้านบริการท่ีปรึกษาและ
ฝึกอบรม) / ผศจ. พิจารณาเนือ้หาในข้อเสนอโครงการกลุม่ 

-  ถ้ามีความเหน็วา่ควรให้มีการแก้ไขเนือ้หาสาระสําคญัใน
ข้อเสนอโครงการ ให้ดําเนินตามขัน้ตอนท่ี 4 

- ถ้ามีความเหน็วา่ อนุมัต ิให้ดําเนินตามขัน้ตอนท่ี 6 
- ถ้ามีความเหน็วา่ ไม่อนุมัต ิ ถือวา่จบการดําเนินงาน 

6 
 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 
เอกสารออก 
 ข้อเสนอโครงการยอ่ย หรือ 

 บนัทกึขออนมุติัเดินทาง / ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
1. Lead- และ Co-ITA เร่ิมดําเนินการตามแผนงานท่ีตัง้ไว้ โดย
ทําข้อเสนอโครงการยอ่ย หรือ บนัทกึขออนมุติัค่าใช้จ่าย หรือ 
บนัทกึขออนมุติัการเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ของแตล่ะ
กิจกรรมยอ่ย  โดยจะต้องมีรายละเอียดท่ีชดัเจนมากขึน้ใน
สว่นของ  ขัน้ตอนการดําเนินโครงการ บคุคล-วนั-เวลา-
สถานท่ี ประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีคาดวา่จะเกิด เป็นต้น  ทัง้นี ้
การประมาณการคา่ใช้จ่ายในแต่ละหมวดควรอ้างอิงแนว
ทางการจดัทํางบประมาณโครงการ  (G-CO-ITAP-03) 

2. ADM ดําเนินการด้านเอกสารและสารบรรณเพ่ือขออนมุติั 

ประสานงานแจ้งการเปล่ียนแปลงให้
ผู้ เช่ียวชาญ/หน่วยงานภายนอก และจดัทํา
ข้อเสนอโครงการกลุม่เพ่ือขออนมุติัหลกัการ 

4 
Lead- & Co-ITA 

อนมุติัหลกัการของ
ข้อเสนอโครงการกลุม่ 

ผู้บริหาร  
5 

จดัทําข้อเสนอโครงการยอ่ย และ/หรือ 
ทําการขออนมุติัคา่ใช้จ่าย/เดินทาง
สําหรับแตล่ะกิจกรรมยอ่ย 

Lead- & Co-ITA  
& ADM 
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วิธีปฏิบติังานเลขท่ี  : PM-CO-ITAP-03 
หน้าท่ี  : 8 ของ 9 
แก้ไขครัง้ท่ี  : 0 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  : 1  ธนัวาคม  2559 

  
 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเร่ือง  
การวางแผนและจัดทาํโครงการกลุ่ม 
(Planning and Implementing of Group 
Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
7 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ข้อเสนอโครงการยอ่ย หรือ 

 บนัทกึขออนมุติัเดินทาง / ขออนมุติัคา่ใช้จ่าย 
เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ผจก. / ผอ.ITAP / ผช.ผพว./รอง ผศจ.(ด้านบริการท่ีปรึกษาและ
ฝึกอบรม) / ผศจ. พิจารณาเนือ้หาในข้อเสนอโครงการยอ่ย หรือ 
เอกสารแนบบนัทกึขออนมุติัเดินทาง/อนมุติัคา่ใช้จ่าย 

-  ถ้ามีความเหน็วา่ อนุมัต ิให้ดําเนินตามขัน้ตอนท่ี 9 
-  ถ้ามีความเหน็วา่ ไม่อนุมัต ิ ถือวา่จบการดําเนินงานในสว่น
ของโครงการ/กิจกรรมยอ่ยนัน้ ๆ  และให้ดําเนินการตอ่ตาม
ขัน้ตอนท่ี 8 

8 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่ 
เอกสารออก 
 ไมมี่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
Lead- และ Co-ITA พิจารณาวา่ยงัมีกิจกรรมยอ่ยอ่ืนภายใต้
โครงการกลุม่ ท่ียงัต้องการหรือมีความจําเป็น สามารถ
ดําเนินการตอ่ไปได้ตามแผนงานเดิมหรือไม่ 

-  ถ้าเหน็วา่ มี ให้ย้อนกลบัไปดําเนินตามขัน้ตอนท่ี 6 
-  ถ้าเหน็วา่ ไม่มี ให้ดําเนินการตอ่ขัน้ตอนท่ี 11 

9 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 ไมมี่   
เอกสารออก 
 รายงานสรุปผลโครงการยอ่ย 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
Lead- และ Co-ITA ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีได้รับอนมุติั 
และเม่ือดําเนินงานเสร็จสิน้ตามแผนงานในโครงการยอ่ยนัน้ ๆ 
แล้ว ให้จดัทํารายงานสรุปผลโครงการนําเสนอผู้บริหาร
ตามลําดบัชัน้ ทัง้นีค้วรอ้างอิง แนวทางการเข้าเย่ียมบริษัทเพ่ือ
วิเคราะห์และวินิจฉยัปัญหาเบือ้งต้น (G-CO-ITAP-05) และ 
วิธีการเข้าเย่ียมติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ 
โดยคณะกรรมการ (I-CO-ITAP-03) ตามความเหมาะสม 

10 
 
 
 

เอกสารเข้า 
 รายงานสรุปผลโครงการยอ่ย (ถ้ามี) 
เอกสารออก 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการกลุม่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ในทกุ ๆ สิน้ไตรมาส ให้ Lead- และ Co-ITA จดัทํารายงานสรุป
ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของทกุ ๆ กิจกรรมยอ่ยท่ีได้
ดําเนินการไปตัง้แตเ่ร่ิมโครงการกลุม่เป็นลกัษณะ Cumulative 
Report นําเสนอผู้บริหารตามลําดบัชัน้ 

พิจารณาอนมุติั 
ตามลําดบัขัน้ 

ผู้บริหาร 
7 

มีโครงการ
ยอ่ยอ่ืนอีก
หรือไม ่

Lead- & Co-ITA 
 

8 

ดําเนินกิจกรรมยอ่ยตามแผนงาน 
และจดัทําสรุปผลเม่ือดําเนินโครงการ
ยอ่ยเสร็จสิน้ 

9 
Lead- & Co-ITA 

จดัทํารายงานความก้าวหน้า 
การดําเนินงานโครงการกลุม่ 
ทกุสิน้ไตรมาส 

10 
Lead- & Co-ITA 



 
วิธีปฏิบติังานเลขท่ี  : PM-CO-ITAP-03 
หน้าท่ี  : 9 ของ 9 
แก้ไขครัง้ท่ี  : 0 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้  : 1  ธนัวาคม  2559 

  
 

ขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเร่ือง  
การวางแผนและจัดทาํโครงการกลุ่ม 
(Planning and Implementing of Group 
Project) 

ขัน้ตอนการทาํงาน รายละเอียดขัน้ตอนการทาํงาน 
11 
 
 
 
เอกสารเข้า 
 รายงานสรุปผลโครงการยอ่ย 
 รายงานความก้าวหน้าโครงการกลุม่ 
เอกสารออก 
 รายงานสรุปผลโครงการกลุม่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
เม่ือสิน้สดุระยะเวลาโครงการกลุม่ท่ีขออนมุติัไว้ และดําเนิน
กิจกรรมตา่ง ๆ เสร็จสิน้แล้ว ให้ Lead- และ Co-ITA จดัทํา
รายงานสรุปผลโครงการ ในรายงานต้องแสดงผลการดําเนินงาน
ท่ีชดัเจนและแสดงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จริง สามารถนํามา
เปรียบเทียบกบัผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั ท่ีระบไุว้ในข้อเสนอโครงการ
กลุม่ท่ีขออนมุติัไว้ได้ 
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เอกสารเข้า 
 รายงานสรุปผลโครงการกลุม่ 
เอกสารออก 
 รายงานผลการประเมินผลกระทบโครงการกลุม่ 

ขัน้ตอนการทาํงาน 
ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาโครงการกลุม่ (6-12 เดือน) Lead-ITA, 
Co-ITA และ/หรืองาน EVA พิจารณาดําเนินเก็บข้อมลูเพ่ือ
ประเมินผลกระทบของโครงการกลุม่ โดยอาจใช้วิธีการ
สมัภาษณ์ การสง่แบบสอบถาม หรือวิธีการอ่ืนใดตามความ
เหมาะสม  และคํานวณผลกระทบตามแนวทางท่ีสอดคล้องกบั
วิธีการประเมินผลกระทบของ สวทช. 

 
7. บันทกึ  รายงาน ที่เก่ียวข้อง 

(1) ข้อเสนอโครงการกลุม่ (ภาพรวม) 
(2) ข้อเสนอโครงการยอ่ย  
(3) รายงานสรุปผลโครงการยอ่ย 
(4) รายงานความก้าวหน้าโครงการกลุม่ 
(5) รายงานสรุปผลโครงการกลุม่ 
(6) รายงานผลการประเมินผลกระทบโครงการกลุม่ 

จดัทํารายงานสรุปผล 
โครงการกลุม่เม่ือดําเนินการ 
เสร็จสิน้ตามแผนงาน 

11 
Lead- & Co-ITA 

จดัทําการประเมิน Impact  
ของโครงการกลุม่  
(ตามความเหมาะสม) 

12 

Lead- & Co-ITA 
และ EVA 


