
Factsheet: รายละเอียดสําหรับผูประกอบการ 

โครงการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปงบประมาณ 2561 
 

เปดใหทุนสนับสนุนไดรับใบ Certification ISO/IEC 29110 
 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) รวมกับ กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    ไดดําเนินการในโครงการสงเสริมการสงเสริมใหผูประกอบการไดรับมาตรฐาน 

ISO/IEC 29110 ปงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพ่ือมุงพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม

ดิจิทัลไทย (ซอฟตแวร) ใหสามารถดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยได

ดําเนินการจัดใหมีกิจกรรมปรับกระบวนการองคกร ใหคําปรึกษาการจัดทําระบบคุณภาพ และการตรวจประเมิน

ตามเกณฑคุณภาพซอฟตแวร ISO/IEC 29110 เพ่ือเขารับการรับรองมาตรฐานและไดรับใบรับรองคุณภาพวผในระดับ

สากล  

 

ผลประโยชนที่มากขึ้น กับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโครงการ 

การดําเนินงานในปน้ีจะเนนที่ประโยชนของผูประกอบการที่มากขึ้น โดยโครงการไดออกแบบกิจกรรมการ

ดําเนินงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสรางประโยชนใหผูประกอบการที่เขารวมไดมากขึ้นโดยไดรับ

ใบรับรองของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และมีประโยชนเพ่ิมขึ้น 3 ประการ คือ 

• นํามาตรฐาน ISO/IEC 29110 ไปประยุกตใชในองคกรไดอยางตรงจุด โดยกําหนดเปาหมายที่อยากให

มาตรฐานเขาไปชวยแกไขปญหาในการดําเนินงาน หรือสงเสริมประเด็นที่ตองการอยางแทจริง ดวยการ

เขาไปทํา business analytic กับผูบริหารเพ่ือทราบถึงความตองการกอนเริ่มดําเนินงาน ในกิจกรรม 

Insight Organization Problem 

• สรางวัฒธรรมมาตรฐานในองคกรอยางย่ังยืน โดยการลดปญหาเมื่อบุคลากรที่เขารวมโครงการลาออก 

องคกรไมมีการสานงานตอดานคุณภาพและมาตรฐาน จึงจําเปนจะตองมีกิจกรรมเพ่ือสรางการสานตอ

ดานมาตรฐานในองคกร ดวยการกําหนดวัน Process Performance Quality Day (PPQD) เพ่ือเปด

โอกาสใหมีการเรียนรูระหวางพนักงานในการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน 

• สรางเครือขายผูประกอบการที่มีคุณภาพ Quality Network เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

29110 ทางโครงการจะลงทะเบียนและสรางเครือขายผูประกอบการที่มีคุณภาพของมาตรฐาน เพ่ือสราง

ความเช่ือมโยงระหวางกัน และกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและเอ้ือตอการ outsource งานซึ่งกันและ

กัน  

 

 

 

 

 



กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินงานจะแบงเปน 3 ชวงดวยกัน ดังรายละเอียดตามรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1: ขั้นตอนการขอใบ Certification ISO/IEC 29110 

 

 ในกิจกรรมทั้งสาม ผูประกอบการจะไดประโยชนจากการเรียนรูกระบวนการของมาตรฐาน โดยโครงการจะ

ใหความรูเพ่ือขอใบ Certification มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 

o Project S/W Management 

o Project Communication and Repository Management 

o Project Tracking, Assessment and Control 

o Requirement Management 

o Traceability Technique for S/W process  

o Architecture Design and Details Design Scope 

o Software Coding Library Management 

o Software Testing 

o Quality Assurance Process 

o Configuration Management Process (CM) 

o Project Document Control 

o Closing Project Technic 

 

 



คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ และขอตกลงในการเขารวมโครงการ 

คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 

1. เปนนิติบุคคลที่เปนภาคเอกชนที่มีการดําเนินกิจการเก่ียวของกับกิจกรรมการผลิต และ/หรือ การพัฒนา

ซอฟตแวร และตองมีเอกสาร และ/หรือ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหางหุนสวน อยางถูกตอง

ตามกฎหมายมาแสดงเพ่ือใชยืนยันไดวาเปนผูประกอบกิจกรรมดังกลาวอยางแทจริง (ในกรณีที่กิจการ

ดังกลาวมีผูถือหุนเปนชาวตางชาติอยูดวย จะตองมีคนไทยถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 51 

2. มีจํานวนบุคลากรไมนอยกวา 5 ทานในองคกร 

3. มีความพรอมและความสมัครใจในการเขารวมโครงการสามารถรวมกิจกรรมโครงการไดจนแลวเสร็จ 

 

ขอตกลงในการเขารวมโครงการ  

1. ผูเขารวมโครงการจะตองสงตัวแทนอยางนอย 1 ทานในการเขารวมโครงการ และตัวแทนสามารถนําความรู

ที่ไดรับไปถายทอด ขยายผล และพัฒนากระบวนการทํางานขององคกรได 

2. เขารวมโครงการภายในระยะเวลาตามแผนการดําเนินโครงการ และจะตองดําเนินกิจกรรมใหครบถวนตาม

กรอบระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการ 

3. มีโครงการพัฒนาซอฟตแวรนํารองสําหรับการนํามาตรฐานไปใชในองคกรอยางนอย 1 โครงการ เพ่ือวัดผล

ในการประเมิน 

4. ยินยอมใหดําเนินการติดตามโครงการภายในระยะเวลาโครงการ สํารวจผลหลังสิ้นสุดโครงการเพ่ือนําผลมา

ปรับปรุงการดําเนินการในครั้งตอไป และยินดีที่จะใหขอมูลที่เปนประโยชนเฉพาะในสวนที่สามารถนําไป

เผยแพรได เพ่ือใชในการเผยแพรประโยชนที่ไดรับจากโครงการและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

คาธรรมเนียมและการชําระเงิน 

 

สําหรับผูผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ depa สนบัสนนุคาใชจาย 70% แตไมเกิน 70,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี หมวดหมูคาใชจาย คาใชจาย (บาท) 

1 คาประเมินเบื้องตน (Pre-Assessment) 
วิเคราะหความพรอมและปญหาของธุรกิจ เพื่อวางแผนดานมาตรฐาน

ใหกับองคกร 

15,000 

2 คาฝกอบรม และจัดทํา Gap Analysis 
การวิเคราะหกระบวนการขององคกรเทียบกับมาตรฐาน การฝกอบรม

ก ระ บ วน ก าร จั ด ทํ า  ISO/IEC 29110 ใน  General Training แ ล ะ

รายละเอียดการยกประสิทธิภาพขององคกร 

25,000 

3 คาท่ีปรึกษา 
ใหคําแนะนําการทํา ISO/IEC 29110 รายองคกร 

10,000-25,000 
*จํานวน 2-5 Manday ข้ึนกับ

ความพรอมและความตองการของ

ผูประกอบการ 

4. คาตรวจประเมิน 35,000 

 ประมาณการคาใชจายรวม 85,000-100,000 



งวดที่ 1 ชําระ 10,000 บาท เม่ือผานการพิจารณาเขารวมโครงการและกอนเริ่มกิจกรรมในโครงการ 

งวดที่ 2 ชําระสวนที่เหลือ เม่ือดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว 

สิทธิประโยชนในการเขารวมโครงการ 

• ขึ้นทะเบียนผูประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร และ depa Digital Provider เพ่ือเปนผูใหบริการ

ภายใตมาตรการภาษี 200% และโครงการสงเสริมฯตางๆ  

• โอกาสทางการตลาดผานกิจกรรมตางๆของ depa และสภาอุตสาหกรรมฯ 

• การอบรมและเตรียมพรอมบุคลากรใหมีการยกระดับมาตรฐานไดอยางยั่งยืน 

• พิเศษสําหรับผูเขารวมโครงการในป 2561 ฟรี! คา Surveillance ของการตอมาตรฐานในปถัดไป 

มูลคา 25,000 บาท จํานวน 1 ป 

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการเขารวมโครงการเปนไปตามเงื่อนไขการขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามมาตรการสงเสริมและ

สนับสนุนของสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

การดําเนินการรับสมัครและตารางกิจกรรมโครงการ 
 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เวลา 

1 ชวงเวลารับสมัคร ต้ังแตบัดนี้-25 มิ.ย. 61 

2 ประกาศผลผูผานการพิจารณาคัดเลือก 26 มิ.ย. 61 

3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 28 มิ.ย. 61 

4 ชวงเวลาชําระคาธรรมเนียมโครงการ 26 มิ.ย.-16 ก.ค. 61 

5 Gap Analysis phase 1 ก.ค. 61 เปนตนไป 

6 Consulting phase 1 ก.ค. 61 เปนตนไป 

7 Certify phase 1 ก.ค. 61 เปนตนไป 

 

หมายเหตุ: กิจกรรมขอที่ 5-7 จะดําเนินการตามความพรอมของผูประกอบการที่เขารวม หากมีความพรอมสูง จะไดรับใบรับรองภายใน 60 วัน  

ทั้งนี้กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 
รับจํานวนจํากัด สมัครกอน มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณากอน โดยสามารถสมัครเพื่อเขารวมโครงการไดที่ อีเมล 
iso29110@gmail.com โดยการกรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร พรอมแนบเอกสารและสงกลับมา 
ต้ังแตวันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเขาไปดูไดที่ www.depa.or.th  

mailto:iso29110@gmail.com

