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1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงพัฒนา

ซอฟแวร ของศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  

1.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานในข้ันตอนการดําเนินงาน เปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือเปนเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงพัฒนา

ซอฟแวรในอนาคตใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. ขอบขาย 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต  

2.1 การรับความตองการของลูกคา 

2.2 การทบทวนความตองการและ/หรือขอกําหนดอ่ืนๆ  

2.3 การออกแบบโครงราง (Conceptual Design) ของผลิตภัณฑ  

2.4 การประมวลผล 

2.5 การตรวจสอบผลวิเคราะห / แบบ และการยืนยันผลจากลูกคา 

 

3. นิยาม 

3.1 DECC หมายถึง ศูนยบริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

3.2 คณะทํางาน คือ ทีมวิศวกร หรือ ทีมงานท่ีรับผิดชอบดูแลโครงการหรืองานนั้นๆ 

3.3 วิศวกรประสานงาน คือ ผูท่ีติดตอประสานงาน ระหวางคณะทํางาน และ ลูกคา เก่ียวกับความ

คืบหนาของงาน และแกไขปญหาตางๆระหวางการดําเนินงาน 

3.4 Conceptual Design คือ การนําความตองการของลูกคา มาออกแบบโครงรางใหไดตามความ

ตองการของลูกคา 

3.5 Re-Design คือ การออกแบบโครงรางซํ้า โดยมีการปรับเปลี่ยนขอมูลบางอยาง เพ่ือใหไดผลลัพธ

ตามตองการ  

3.6 Product Design คือผลการวิเคราะห หรือ แบบข้ันสุดทาย ท่ีสามารถนําไปพัฒนาตอเปนตนแบบ 

/ ชิ้นงาน หรือ ระบบตางๆ เพ่ือใชงานไดจริง 

3.7 การประมวลผล คือ กระบวนการในการวิเคราะห เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลการวิเคราะห / แบบ ตาม

ขอกําหนดหรือตามตกลงกับลูกคา 

3.8 PM คือ หัวหนาโครงการ หรือ ผูจัดการโครงการ (Project Management) มีหนาท่ีบริหาร

โครงการใหสําเร็จตามกําหนดเวลา 
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4. เอกสารอางอิง  
- 

5. แผนผังกระบวนการทํางาน 
 
 

 

 

 

  

เริ่ม 

สรุปความตองการของลูกคา

 

 

 

 
ออกแบบ Conceptual Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลผล 
ไมตรงตามตกลง 

ตรงตามตกลง 

ไมกระทบความตองการลูกคา 

 

พิจารณาผลกระทบ 
กระทบความตองการลูกคา 

2 

 

54

3 

 

รับความตองการของลูกคา 

 

 

 

1 

 

เจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ 

เจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ,PM,ลกูค้า 

PM, คณะทํางาน 

PM, คณะทํางาน เจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ,PM 

ยืนยันแบบกับลูกคา 

 

6
ประสานงานโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ,ลกูค้า 

 

A 

ไมยืนยัน 

ยืนยัน 
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สรางตนแบบ 

สิ้นสุด 

7 

 

 

 

 

9 

 

PM, คณะทํางาน 

PM, คณะทํางาน 

Product Design

 

 

 

 

 

 

 

ยืนยันการสรางตนแบบ 

        กับลูกคา 

 

8

A 

ประสานงานโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีพฒันาธุรกิจ,ลกูค้า 

 

ยืนยัน 

ไมยืนยัน 
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 6. รายละเอียดกระบวนการทํางาน 

 
แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

1.  

 
เอกสารเขา 

-บันทึกการประชุม , อีเมล 

เอกสารออก 

-รายงานสรุปความตองการของลูกคา 

 

ข้ันตอนการทํางาน  

เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจรับความตองการเบื้องตน/ โจทย 

จากลูกคาโดยการประชุม การหารือ หรือ ทางอีเมล 

และนําความตองการของลูกคา มาหารือแนวทางการ

ทํางานกับคณะทํางานตอไป และสรุปเปนรายงาน

ความตองการของลูกคา 

 

   

2.  

 
เอกสารเขา 

-รายงานสรุปความตองการของลูกคา 

เอกสารออก 

- แผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการทํางาน 

คณะทํางานและลูกคารวมกันสรุปความตองการ เพ่ือ

นํามาวางแผนการดําเนินงาน โดยใหครอบคลุมถึง

ขอกําหนดตางๆ ระยะเวลาและการสงมอบงาน 

โดยรายละเอียดท่ีตองสรุปควรประกอบดวย 

1.งานดานวิเคราะห / งานตนแบบ  อาทิ วัตถุดิบ,การ

ใชงาน, อุณหภูมิ แรงท่ีกระทําตอวัตถุ,ระยะเวลา หรือ 

สภาวะการใชงาน เปนตน 

2.งานดานพัฒนาซอฟแวร อาทิ ขอมูลจากลูกคา

สําหรับการนํามาออกแบบและพัฒนาฯ ท้ังนี้ ให

พิจารณาตามโจทยท่ีไดรับมาจากลูกคา 
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แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

3. 

 
เอกสารเขา 

-รายงานสรุปความตองการของลูกคา 

เอกสารออก 

- Conceptual Design 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

คณะทํางานดํ า เนิ นการออกแบบ Conceptual 

Design ตามความตองการของลูกคา และพิจารณา 

Concept ท่ี ไดร วมกันกอนนําเขาสูกระบวนการ

ประมวลผล เพ่ือวิเคราะหตอไป 

4.  

 
เอกสารเขา 

-Conceptual Design 

เอกสารออก 

-ผลวิเคราะห จากการประมวลผล 

ข้ันตอนการทํางาน 

ค ณ ะ ทํ า ง า น นํ า  Conceptual Design ท่ี ไ ด เ ข า

กระบวนการประมวลผล  โดยตรวจสอบผลวิเคราะหท่ี

ได ดังนี้ 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีผลวิเคราะหไมตรงตามขอกําหนดท่ีตกลงกับ

ลูกคา ใหดําเนินการในขอ (5) 

2.กรณีผลวิเคราะหตรงตามขอกําหนด ใหยืนยันผล

วิเคราะห / แบบเบื้องตนกับลูกคา และดําเนินการใน

ขอ (7)  ตอไป 

 

5. 

    
เอกสารเขา 

-ผลวิเคราะห จากการประมวลผล 

 

ข้ันตอนการทํางาน 

คณะทํางานพิจารณาผลวิ เคราะห ท่ี ไดจากการ

ประมวลผล ท่ีไมตรงตามขอกําหนดของลูกคาวาเกิด

จากปจจัยใด และหากจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน

ขอมูล หรือ ขอกําหนด ในการประมวลผลวิเคราะหจะ

มีผลกระทบหรือไม 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีไมมีผลกระทบตอความตองการของลูกคา ให

กลับไป Re-Design อีกครั้งและนํามาประมวลผลใหม 
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แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

เอกสารออก 

- 

2.กรณีมีผลกระทบตอความตองการของลูกคา ให

วิศวกรประสานงานแจงลูกคา เพ่ือหารือในขอกําหนด 

หรือความเปนไปได ตอไป 

 

6.     

 
เอกสารเขา 

-ผลวิเคราะห / แบบ ท่ีไดรับการยืนยัน

ความถูกตองจากลูกคาแลว 

เอกสารออก 

-แบบข้ันสุดทาย (Product Design) 

ข้ันตอนการทํางาน 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีผลวิเคราะหจากการประมวลผล เปนไปตาม

ขอกําหนด หรือ ความตองการของลูกคา วิศวกร

ประสานงานนําสงแบบเบื้องตน หรือ ผลวิเคราะห ให

ลูกคายืนยันในความถูกตองกอนสรุปแบบข้ันสุดทาย 

ตอไป 

2.กรณีผลวิเคราะหจากการประมวลผล ไมเปนไปตาม

ขอกําหนด หรือ ความตองการของลูกคา ใหทาง

วิศวกรประสานงานโครงการ เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ 

และลูกค า  หารือร วมกัน เ พ่ือกลับไปออกแบบ 

Conceptual Design อีกครั้ง  

7. 

 
เอกสารเขา 

-หนังสือ / อีเมล ยืนยันผลวิเคราะห /แบบ

จากลูกคา 

เอกสารออก 

-Product Design  

ข้ันตอนการทํางาน 

วิศวกรทําการลงรายละเอียด และสรุปแบบ Product 

Design เปนแบบข้ันสุดทาย สําหรับการนําไปสราง

ตนแบบตอไป 
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แผนผัง ข้ันตอนการทํางาน 

8. 

 
เอกสารเขา 

-แบบข้ันสุดทาย 

เอกสารออก 

-หนังสือ / อีเมล ยืนยันการสรางตามแบบ

ข้ันสุดทายจากลูกคา 

ข้ันตอนการทํางาน 

เง่ือนไขการตัดสินใจ 

1.กรณีลูกคายืนยันการสรางตนแบบ/ ชิ้นงาน / การ

พัฒนาระบบตางๆ ตามแบบข้ันสุดทาย ใหคณะทํางาน

ดําเนินการสรางตนแบบ (ตามขอตกลงในสัญญา หรือ 

ใบเสนอราคา) 

2.กรณีลูกคาไมยืนยันการสรางตนแบบ ใหวิศวกร

ประสานงานโครงการ เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ และ 

ลูกคา หารือรวมกัน เพ่ือกลับไปดําเนินงานในข้ันตอน 

การลงรายละเอียด และสรุปแบบ Product Design 

อีกครั้ง 

9. 

 
เอกสารเขา 

-แบบข้ันสุดทาย 

เอกสารออก 

-ตนแบบ/ชิ้นงาน/การพัฒนาระบบตางๆ 

ข้ันตอนการทํางาน 

คณะทํางานนําแบบข้ันสุดทาย ท่ีไดรับการยืนยันจาก

ลูกคาแลว ไปสรางตนแบบ/ชิ้นงาน/การพัฒนาระบบ

ตางๆ ตอไป  

 
7. บันทึก รายงาน ท่ีเกี่ยวของ 

7.1 รายงานสรุปความตองการของลูกคา 
7.2 แผนการดําเนินงาน 
7.3 Concept Design 
7.4 Product Design 
7.5 สรุปผลการตรวจสอบผลการวิเคราะห  
7.6 หนังสือ / อีเมล / บันทึก การยืนยันผลวิเคราะห หรือ แบบ จากลูกคา 
7.7 ผลการวิเคราะห / แบบข้ันสุดทาย 
 
 
 


	PM-02
	PM-CO-DECC-02Rev0



