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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths)

1. มีนโยบายงบประมาณการส่งเสริมเพื่อนําผลงานเครื่องจักรต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง

2. บุคลากรประสบการณ์สูงที่ได้ทําโครงการอย่างต่อเนื่องทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย

3. ให้ความสําคัญการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาเครื่องจักร

4. มีบทบาทหน้าที่ตามที่รัฐบาลมอบหมายอยา่งเป็นทางการในการบริหารจัดการโครงการด้วยความชอบธรรม

5. ภาพลักษณ์ขององค์กรมคีวามน่าเชื่อถือ และมีการดําเนินโครงการมายาวนาน

6. มีกลไกและเครือข่ายของหน่วยงานของกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาค



การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ขาดบุคลากรสายวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรในการดําเนินงานติดตามโครงการไม่เพียงพอ

2. ขาดการบริหารจัดการบูรณาการเครือข่ายเครือข่ายร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง

3. ขาดเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักร

4. การกํากับและติดตามยังไม่สามารถทําให้ทุกโครงการประสบผลสําเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ

5. ระบบ IT ของกระทรวงฯไม่เอื้ออํานวยในการใช้งานกับระบบ IOT

6. ยังไม่สามารถคัดกรองความเหมาะสมของงบประมาณและความเป็นไปได้ของเครื่องที่จะพัฒนาได้ดี

7. การใช้งบประมาณยังไมมุ่ง่เน้นความคุ้มคา่ในการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์

8. กฎระเบียบการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ ทําให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน



ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities)

1. มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเครื่องจักรกลกับผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมทั้งผู้ใช้งาน

2. มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้เกิดการพัฒนาบุคลากรมารองรับการพัฒนาเครื่องจักรกล

3. การเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้ผู้ประกอบการระดับชุมชนเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้

4. เครือข่ายศักยภาพความพร้อมของเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรกล

5. บุคลากรในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการในชุมชนได้ง่าย

6. เครื่องจักรที่มีขายโดยทั่วไปมักไม่เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบและขนาดกําลังผลิตระดับชุมชน

7. นโยบาย Thailand 4.0 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลมาช่วยในกระบวนการผลิต

8. การยุบเปลี่ยนกระทรวงฯ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

9. มาตรการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายสําหรับการวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาคเอกชน

10. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

11. ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมพัฒนาเครื่องจักรกล เนื่องจากได้งบประมาณสนับสนุน งบประมาณเป็นแบบให้เปล่า



ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ภัยคุกคาม (Threats)

1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ไม่มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์จากเครื่องจกัรและอุปกรณ์ร่วมกัน

2. เครื่องจักรที่พัฒนากระจายอยู่ในภมูภิาค ทําให้ไมม่คีวามคล่องตัวในการติดตาม

3. เครื่องจักรกลราคาถูกจากจีน เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย

4. กฎระเบียบราชการด้านพัสดุไม่เอื้อต่อการดําเนินสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตภายในประเทศ

5. ผลงานบางเครื่องที่ไม่ประสบผลสําเร็จในอดีต ทําให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ/ผู้ให้บริการ

6. การดําเนินงานโครงการฯ อาจจะไมต่่อเนื่อง เพราะการยุบเปลี่ยนกระทรวง

7. ไม่มีหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานเครื่องจกัร

8. กฎระเบียบราชการด้านการเงินและงบประมาณไม่เอื้อต่อการดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยี

9. นโยบายมุ่งการค้าเสรีมากเกินไป ทําให้ไม่เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศ



1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
นําข้อได้เปรียบจุดแข็งไปใช้ประโยชน์กับโอกาส

1.1 กลยุทธการขยายความร่วมมือเครือข่ายผู้เชีย่วชาญ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาบูรณาการความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ให้มีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีดา้นเครือ่งจักรกลได้จริง

1.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนการใช้และบริการเครื่องจักรและอุปกรณ์

1.1.2 โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัตถดุบิแปรรูปสินค้า และชิ้นส่วนอะไหล่เครือ่งจักรอปุกรณ์

1.1.3 โครงการพฒันาองค์ความรู้ และทักษะ (ฝึกปฏิบัติ) ด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล โดยใช้
กรณศีึกษา (Best practice) การสร้างเครือ่งจักรในพื้นที่

1.2 กลยุทธการขยายเครอืขา่ยความร่วมมือรับความต้องการพัฒนาเครื่องจักร ของผู้ประกอบการในทุกภมูิภาค

1.2.1 โครงการพฒันาการประชาสัมพันธ์เขา้ถงึความต้องการเครือ่งจักร

1.2.2 โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลความต้องการเครือ่งจักรที่สามารถเชือ่มโยงเครือขา่ย



2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
นําจุดแข็งมาแก้ไขป้องกันลดความเสียหายจากอุปสรรค

2.1 กลยุทธการพัฒนาส่งเสริมสร้างความร่วมมอืในการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ 
และsoftware ร่วมกัน เพื่อให้ได้ต้นทุนเครื่องจักรกลที่สามารถแข่งขันได้

2.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และ software

2.1.2 โครงการสร้างความร่วมมอืผลิตจดัส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์สําหรับการสร้างเครื่องจักรกลด้วยต้นทุนที่
สามารถแข่งขันได้

2.2 กลยุทธการยกระดับมาตรฐานคุณภาพเครื่องจกัรกล เทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
ยอมรับ

2.2.1 โครงการสร้างความร่วมมอืภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนร่วมกันจัดทํามาตรฐานเครื่องจกัร

2.2.2 โครงการสร้างความร่วมมอืภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนออกให้บริการตรวจทดสอบ และให้
การรับรองมาตรฐานเครื่องจักรกล



3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
นําโอกาสมาแก้ไขจุดอ่อน

3.1 กลยุทธการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหาของระเบียบ
ราชการ โครงสร้างกาบริหารงาน และข้อจํากัดของระบบ IT

3.1.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพส่งเสริมเครือข่ายของกระทรวงฯ เข้าบริหารติดตามโครงการพัฒนา
เครื่องจักรกล

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บริหารจัดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระบบข้อมูลทาง IT ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรสากล

3.1.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในกระทรวงฯให้เอื้ออํานวยกันกับการรองรับโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ



4. กลยุทธ์เชิงตั้งรับ (WT Strategy)
ลดความเสียหายจากจุดอ่อนภายในและอุปสรรคจากภายนอก

4.1 กลยุทธการพัฒนาการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลอย่างโปร่งใสและมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนโครงการพัฒนาเครื่องจักรที่ไม่มีคุณภาพ จากการขาดแคลนกําลังคนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

4.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการในการคัดเลือก และติดตามโครงการที่จะให้ได้รับการสนับสนุนพัฒนา
เครื่องจักรกลให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และโปร่งใส

4.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯให้มีความรู้ในการติดตามประเมินโครงการพัฒนาเครื่องจักรกล 
ให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์องค์กร สป.วท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคค”ี

วิสัยทัศน์ : “สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ
อยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564”

พันธกิจ :
1. เพิ่มจํานวนกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative start up)

3. สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

4. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนและคุณภาพชีวิตประชาชน

5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร

7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

8. เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง



ยุทธศาสตร์องค์กร สป.วท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคค”ี

วิสัยทัศน์ : 
“สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564”

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การส่งเสริมการบูรณาการและการใชป้ระโยชน์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. การสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. การบริหารจัดการดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน



ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร สป.วท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การส่งเสริมการบูรณาการและการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.1 กลยุทธการพัฒนาส่งเสริมสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เครื่องจกัร วัสดุ อุปกรณ์ และsoftware ร่วมกัน เพื่อให้
ได้ต้นทุนเครื่องจักรกลที่สามารถแข่งขันได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.1 กลยุทธการขยายความร่วมมือเครือขา่ยผู้เชี่ยวชาญ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาบูรณาการความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ให้มีบทบาทในการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลได้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.2 กลยุทธการยกระดับมาตรฐานคุณภาพเครื่องจักรกล เทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนยอมรับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.2 กลยุทธการขยายเครือข่ายความร่วมมือรับความต้องการพัฒนาเครื่องจกัรของผูป้ระกอบการในทุกภูมิภาค

3.1 กลยุทธการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดปัญหาของระเบียบราชการ โครงสร้างการ
บริหารงาน และข้อจํากัดของระบบ IT

4.1 กลยุทธการพัฒนาการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาเครื่องจักรที่ไม่มีคุณภาพ จากการขาดแคลนกําลังคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ



ประชาสัมพันธ์หาความ

ต้องการเครื่องจักร

ติดตาม/รวบรวม

ความต้องการ

ประชาสัมพันธ์เครื่องจักรที่จะได้รับการ

สนับสนุนให้กับผู้ที่ต้องการมาพัฒนาฯ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

เครื่องจักรที่สมควรได้รับการสนับสนุน

ติดตามรวบรวมรับข้อเสนอ

โครงการจากผู้พัฒนาเครื่องจักร

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้พัฒนาเครื่องจักร ผู้พัฒนาเครื่องจักรดําเนินงานโครงการ

ติดตามประเมิน

ความก้าวหน้าของโครงการ

คณะกรรมการทดสอบประเมินผล

ให้การรับรองเครื่องจักร

ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ให้ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

กระบวนส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม



รายละเอียดวิธีการดําเนินงานโครงการ
(ตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนาเครื่องจักรจนถึงการส่งมอบงาน)

1. ข้อกําหนดทางเทคนิคของเครื่องจักร (Technical Specification)

2. ข้อกําหนดด้านการลงทุน (Feasibility Study, Process Technology and Marketing)
1, 2 ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ

3. การออกแบบเครื่องจักร (Machine Design)

4. การทดสอบแบบจําลองเครื่องจักรที่ไดท้ําการออกแบบ (Prototype Simulation)
3, 4 เป็นข้อมูลของการจัดทํารายงานเบื้องต้น Inception Report เพื่อตรวจสอบความตรงกับความต้องการของผู้ที่

ต้องการใช้เครื่องจักร

5. การสร้างเครื่องจักร
6. การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาแนะนํา

7. การทดสอบเครื่องจักร (ขอรับการรับรองมาตรฐาน)
5, 6 เป็นขั้นตอนของการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานพัฒนาเครื่องจักร

8. การส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานเครื่องจักรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บํารุงรักษา และประชาสัมพันธ์



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
6-industrial_machine_design.pdf

1. ข้อกําหนดทางเทคนิคของเครื่องจักร (Technical Specification)
(ต้องให้ข้อมูลตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการ)

1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ /ประเภท ที่ได้จากเครื่องจักร

1.2 ข้อกําหนดด้านคุณสมบัติจําเพาะและคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่ได้จากเครือ่งจกัร

1.3 อัตรากําลังการผลติที่ต้องการ (Productivity)

1.4 ขั้นตอนการผลิตที่ทาํให้ได้ผลติภัณฑ์ตามข้อ 1.2 (Conceptual Design)

1.5 ข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัย



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
2. ข้อกําหนดด้านการลงทุน

(ต้องให้ข้อมูลตั้งแต่การเขียนข้อเสนอโครงการ)

2.1 ราคาขายเครื่องจกัร

2.2 ต้นทุนการผลิต และราคาขายผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากเครื่องจักร

2.3 ปริมาณความต้องการเครื่องจักร ใครใช้ ที่ไหน จํานวนเท่าไร

2.4 คู่แข่งขันที่ผลิตเครื่องจักรคอืใคร อยู่ที่ไหน ราคาขายคู่แข่งขันเท่าไร คุณสมัติทาง
เทคนิคแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

2.5 ปริมาณความต้องการเครื่องจักร ในประเทศ และต่างประเทศ/ที่ไหน (การส่งออก
นําเข้าปัจจุบัน)



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
3. การออกแบบเครื่องจักร

3.1 การออกแบบทางกล (Mechanical Design)

3.2 การออกแบบทางไฟฟา้ (Electrical Design)

3.3 การออกแบบระบบควบคุม (Control Design)

3.4 การออกแบบระบบสมองกล (Embedded Design)



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
4. การทดสอบแบบจําลองเครื่องจักรที่ได้ทําการออกแบบ (Prototype 

Simulation) ใช้ Software หรือสร้างแบบจําลอง)

4.1 ทดสอบหน้าที่การทํางาน (Function test) ได้ตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่

4.2 ทดสอบความแข็งแรงของเครื่องจักรและอุปกรณ์

4.3 ปรับปรุงแก้ไขและทดสอบจนได้จุดที่เหมาะสม

4.4 ขอรับการยืนยันการสรา้งเครื่องจักรตามแบบและหน้าที่การทํางาน (Functional and 
Conceptual design Approve) จากผู้ให้ทุน และผู้ใช้เครื่องจักรต้นแบบ



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
5. การสร้างเครื่องจักร

5.1 ทําแบบภาพแยกชิ้นสว่น อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และแบบสั่งผลิตชิ้นสว่น

5.2 ประเมินราคาต้นทุนการผลิตเครื่องจักร

5.3 ดําเนินการผลิตชิ้นสว่นและสัง่ซือ้อุปกรณ์

5.4 การประกอบชิ้นส่วน/อุปกรณเ์ครือ่งจกัร

5.5 การปรับแต่งแก้ไขส่วนประกอบทางกล

5.6 การประกอบอุปกรณ์ต้นกําลงั มอเตอร์

5.7 การประกอบงานระบบ ไฟฟ้า ท่อน้ํา ท่อลม ท่อไฮดรอลิค

5.8 การเดินสายไฟระบบไฟฟา้ กําลัง และระบบควบคุม

5.9 ตรวจสอบทดสอบระบบส่งกําลงัทางกล 



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
6. การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและให้คําปรึกษาแนะนํา

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจติดตามประเมินผลและให้คาํปรึกษาแนะนํา

แบ่งคณะกรรมการติดตาม ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญของแต่ละโครงการพฒันาเครื่องจักร

6.2 ติดตามประเมินผลในแต่ละขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนในข้อเสนอโครงการ

การออกแบบ การทดสอบแบบจําลอง การเลือกวัสดุอุปกรณ ์การสร้างเครื่องจกัร การ
ทดสอบหน้าที่การทํางานของเครือ่งจกัร (Function Test)

6.3 ให้คําปรึกษาแนะนําเพือ่ให้โครงการประสบความสําเรจ็ตามข้อกําหนดของโครงการ

หมายเหตุ : 

กําหนดให้มีการติดตามประเมินความก้าวหน้าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

(1. เมื่อออกแบบเสร็จ 2. เมื่อเริ่มสร้างเครื่องจักร 3. เมื่อทดสอบ Function)

ทุกครั้งจะต้องมีผูพ้ฒันา/ผู้ร่วมพฒันา และผู้ใช้งาน ร่วมประเมินและให้คําแนะนํา



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
7. การทดสอบเครื่องจักร (ขอรับการรับรองมาตรฐาน)

7.1 การทดสอบหน้าที่การทํางานของแต่ละสว่นประกอบ (Functional test)
7.2 ทําการปรับปรุงการทํางานของแตล่ะสว่นประกอบให้สอดคลอ้งกันอย่างราบลืน่
7.3 ทดสอบสอบระบบความปลอดภัย ทั้งไฟฟ้าและเครื่องกลของเครื่องจักร
7.4 ทําการทดสอบในสภาวะการทํางานของเครื่องจักรที่มีภาระ (Commissioning) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกับข้อกําหนดในขั้นตอนที่ (1)
7.5 คณะกรรมการพิจารณารับงาน/ให้การรับรองมาตรฐานเครื่องจักรกล
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการตรวจรับงาน/ให้การรับรองเครื่องจักร เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการ ด้านวิศวกรรมการผลติ 

เครื่องกล ไฟฟ้า และระบบสมองกล จาก 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา) และผูใ้ช้งาน
เครื่องจักร
 การตรวจรับงาน/ให้การรับรอง จะอ้างอิงจากข้อกําหนดในการออกแบบ ประสทิธิภาพ และความ

ปลอดภัยในการใช้งาน
 เครื่องจักรที่ตรวจรับงานแลว้อาจจะไมไ่ดร้ับการรบัไดเ้นื่องจากยังขาดความสมบูรณบ์างประการ แต่

สามารถนําไปใช้งานได้



ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบ
8. การส่งมอบงาน

8.1 การจัดทําคู่มือการใช้ บํารุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และชิ้นส่วนอะไหล่ที่จาํเป็น

8.2 การอบรมสอนการใช้และบํารุงรกัษาเครื่องจักรให้กับผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

8.3 ข้อมูลสําหรับการให้บรกิารหลงัการขาย (เช่น เงื่อนไขการรับประกัน ชื่อผู้ให้บริการและการ
ติดต่อ เป็นต้น)

8.4 เอกสารประชาสัมพนัธ์เผยแพรเ่ครื่องจักรให้ผู้สนใจทัว่ไป



จบการนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาโครงการ



วิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาโครงการ


