
Fabrication
LabFabrication

Lab

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120  โทรศัพท์ 0 2529 7100 
โทรสาร 0 2529 7147
http://www.nstda.or.th/ssh
facebook : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)



¤ÇÒÁà» ç¹ÁÒ¤ÇÒÁà» ç¹ÁÒ

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 อนุมัติ

งบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอภาคสังคม

อยางกวางขวาง (Big Rock Project) ซ่ึงสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ดาํเนินโครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 

Lab) เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและเยาวชนไทย โดย

สงเสริมใหมีการจัดพ้ืนท่ีการเรียนรูในสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

150 แหงท่ัวประเทศ ผานความรวมมือของมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียงใน

โครงการฯ 10 แหง เพ่ือใหคาํปรึกษาในการพัฒนาความสามารถ

ของครู/นักเรียนของโรงเรียนท่ีเข าร วมโครงการ ใหมีทักษะดาน

วิศวกรรม มีความคิดสรางสรรค สามารถออกแบบและสรางช้ินงาน

โดยการใชเคร่ืองมือทางวิศวกรรม และเคร่ืองมือวัดทางวิทยาศาสตร 

และมีผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน เปนท่ีประจักษ

 นอกจากการสนับสนุนการจัดพ้ืนท่ีเรียนรู จาํนวน 150 แหง

สวทช. ไดสรางโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม ณ บานวิทยาศาสตร-

สิรินธร (FabLab@SSH) เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา

ทักษะความเปนนวัตกรแกเด็กและเยาวชนไทย โดยสงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรมและหลักสูตรฝกอบรมสาํหรับนักเรียนและครู ใหมี

องคความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มี

ความคิดสรางสรรคสามารถใชเคร่ืองมือท่ีมีอยูภายในโรงประลองสราง

ช้ินงานตนแบบไดดวยตนเอง อีกท้ังยังเปนการสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับผูท่ีสนใจในอาชีพวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคตอีกดวย
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 FabLab@SSH มีความพรอมในการเปนสถานท่ีทาํกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ การทดลอง และการสราง

ช้ินงาน เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและฝกทักษะ ในการเปล่ียนความคิดออกมาเปน

ช้ินงาน หรือกระบวนการท่ีเปนรูปธรรม สรางเสริมประสบการณในการลงมือ

ปฏิบัติจริง รวมท้ังเรียนรูกระบวนการแกปญหาเชิงวิศวกรรมท่ีประกอบดวย 

การสรางแบบตามความคิด การสรางช้ินงานตนแบบ และการปรับปรุงตนแบบ

ไปสูผลิตภัณฑท่ีใชงานไดจริง ผานการประยุกตและบูรณาการศาสตร และองค

ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตร

 FabLab@SSH มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 347.2 ตารางเมตร มีการจัดแบง

พ้ืนท่ีหลักดังน้ี

 FabLab@SSH มีเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีมีความหลากหลายเพ่ือรองรับ

การทดลอง การฝกฝน และการสรางช้ินงานของเยาวชน ครู อาจารยไดอยางเต็มท่ี
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ทำความรู้จัก FabLab@SSH

โดยจําแนกกลุ่มเคร่ืองมือเป็น 6 กลุ่มหลัก

1. กลุ่มเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างช้ินงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 (Rapid Prototyping)

หอง 3D Printing

รองรับการบริการใชเคร่ืองพิมพ

สามมิติ ในการสรางช้ินงาน

 จากกิจกรรมฝกทักษะ

ของนักเรียน หรือการสรางช้ิน

งานตนแบบสูการใชงานจริง

หอง Engineering Shop

สามารถรองรับการทาํงานทาง

วิศวกรรม โดยมีเคร่ืองมือสาํหรับการ

ใชงาน เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ  

 เคร่ืองมิลล่ิงสาํหรับข้ึนรูปวัสดุ

ช้ินงาน ชุดเคร่ืองมือบัดกรี เปนตน

หองปฏิบัติการสําหรับทํากิจกรรมหลัก 

อยูบริเวณช้ัน 1 สามารถรองรับ

 ผูรวมกิจกรรมได 30 คน

เหมาะสาํหรับการสรางบรรยากาศ

ของ Maker Space ทาํใหการลงมือ

ปฏิบัติการของผูเขาใชงานรูสึกเขาถึง

เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไดสะดวก 

หองปฏิบัติการออกแบบ

อยูบริเวณช้ัน 2 สามารถ

รองรับได 20 คน 

เหมาะสาํหรับการประชุมระดม

ความคิด การทาํงานออกแบบ 

การใชโปรแกรมเขียนแบบ

 เคร่ืองมือกลุมน้ีประกอบดวย

เคร่ืองพิมพ 3 มิติ เคร่ืองตัดเลเซอร 

เคร่ืองจักร CNC เปนตน ซ่ึงมีหลักการ

ทาํงานคลายๆ กันคือ จะตองออกแบบ

โมเดล 2 มิติ หรือ 3 มิติกอน จากน้ัน

จึงนาํโมเดลท่ีไดไปแปลงใหเปนตาํแหนง

การเคล่ือนท่ีของมอเตอร หรือท่ีเรียกวา 

G-Code แลวจึงนาํไปส่ังใหเคร่ืองมือดังกลาว

สรางช้ินงานตนแบบข้ึน ซ่ึงมีขอดีคือ สามารถ

สรางช้ินงานท่ีมีความซับซอนได มีความถูกตอง

แมนยาํสูงและยังสามารถสรางช้ินงานไดอยางรวดเร็ว
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 เปนกลุมเคร่ืองมือเพ่ือการพัฒนาทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาวงจร

อิเล็กทรอนิกสตางๆ เคร่ืองมือในกลุมน้ีประกอบดวย เคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุน

การบัดกรี เชน หัวแรงพรอมหัวเปาลมรอน เคร่ืองดูดซับควันตะก่ัว วัสดุเพ่ือ

การบัดกรีอ่ืนๆ เชน ตะก่ัว แหนบ สายไฟ ท่ีพรอมใชงาน อีกท้ังยังมีเคร่ืองมือ

สนับสนุนอ่ืนๆ ไดแก มัลติมิเตอร สเปกตรัม ออสซิโลสโคป เปนตน

06

2. กลุ่มเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์

3. กลุ่มเคร่ืองพ้ืนฐาน (Basic Tools)

4. กลุ่มเคร่ืองมือวัดทางวิทยาศาสตร์ 

5. กลุ่มเคร่ืองมือเพ่ือการเรียนรู้

6. กลุ่มเคร่ืองมืออ่ืนๆ

 เปนกลุมเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคา

ตางๆ ทางวิทยาศาสตร เชน เคร่ืองวัด

อุณหภูมิ ความช้ืน กลองถายภาพความ

รอน เคร่ืองวัดความเร็วลม เคร่ืองวัดความ

เขมแสง เคร่ืองวัดความดังเสียง เวอรเนีย

ดิจิตอล เปนตน ซ่ึงมีความแมนยําสูง 

ทาํใหสามารถนาํคาท่ีวัดไดไปวิเคราะหและ

สรุปผลการทดลองไดอยางถูกตองแมนยาํ

 เปนกลุมเคร่ืองมือชุด Kit เพ่ือ

การเรียนรูเก่ียวกับระบบสมองกลฝงตัว 

และการต อวงจรอิ เ ล็กทรอนิกส  

เชน ชุดฝกสรางหุนยนตแบบลอพรอม

สมองกล บอรดสมองกลฝงตัว KidBright 

ชุดทาํความเขาใจวงจรไฟฟาเบ้ืองตน 

เปนตน ซ่ึงจะทาํใหไดพัฒนาทักษะท้ัง

ทางดานการเขียนโปรแกรมและการตอ

วงจรไฟฟา รวมท้ังไดเรียนรูเก่ียวกับ

เซนเซอรและการส่ือสารตางๆ

 เคร่ืองมืออ่ืนๆ ในหองปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนางาน และเพ่ือ

ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เชน ถังดับเพลิง ซอฟแวรตางๆ และกลอง

วงจรปดเพ่ือความปลอดภัย เปนตน

 เคร่ืองมือในสวนน้ีเปนเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือชางอเนกประสงค โดย

เคร่ืองจักรกลหลักๆ ประกอบดวย เคร่ืองกลึง เคร่ืองมิลล่ิง เคร่ืองเช่ือม สวานแทน 

หินเจียร เล่ือยจ๊ิกซอร สวนเคร่ืองมือชางท่ัวไป เชน ชุดประแจขนาดตางๆ ไขควง ตะไบ

เหล็ก คีม คอน เล่ือย เปนตน โดยเคร่ืองมือเหลาน้ี สามารถใชงานรวมกับเคร่ืองมือ

ในสวน Rapid Prototyping เพ่ือสรางช้ินงานตนแบบ นอกจากน้ียังมีเคร่ืองมือ

สาํหรับความปลอดภัยในการใชงาน 

เชน ถุงมือ หนากาก แวนนิรภัย 

เปนตน
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3D Printing

Design+Sketch

3D Print
it out!

Operate a
3D Printer
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 เคร่ืองพิมพสามมิติ หรือ 3D Printing คือ นวัตกรรมการพิมพท่ีนาํ

เทคโนโลยีมาเปล่ียนจินตนาการความคิดใหเปนความจริงได โดยสามารถ

พิมพวัตถุออกมาไดอยางสมจริง จับตองได มีความกวาง ลึก สูง นาํไปใช

ประโยชนไดจริง ในดานการศึกษาน้ัน จะทาํใหหองเรียนกลายเปนแหลงเรียนรู

ท่ีไรขีดจาํกัดของนักเรียน การศึกษาเสมือนจริงท่ีจะชวยตอบโจทยการเรียนรู

ไดในทุกสาขาวิชาดวยการลงมือปฏิบัติและสามารถออกแบบไดตามความ

ตองการท่ีไมใชแคภาพในหนังสือเรียนเทาน้ัน เคร่ืองพิมพ 3 มิติใชหลักการ

ทาํงานคือ เร่ิมจากการสรางโมเดล 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลว

ทาํการแปลงโมเดล ใหเปนตาํแหนงการเคล่ือนท่ีของมอเตอรหรือท่ีเรียกวา 

G-Code จากน้ันจึงนาํไปพิมพดวยเคร่ืองพิมพ 3 มิติ ซ่ึงมีหลักการทาํงานท่ี

เรียกวา การผลิตแบบเพ่ิมหรือเติมเน้ือวัสดุ (Additive Manufacturing, 

AM) โดยเร่ิมจากการสรางช้ินงานจากช้ันลางไปยังช้ันบน ท่ีละช้ันๆ จนกระท่ัง

ออกมาเปนช้ินงานจริง

3D Printing
à¤Ã × èÍ§¾ÔÁ¾ìÊÒÁÁ Ôµ Ô
3D Printing
à¤Ã × èÍ§¾ÔÁ¾ìÊÒÁÁ Ôµ Ô

3D CAD
Modeling

x

z

y

ทำความรู้จักเครื่องมือหลัก
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Laser Cutting Machine
à¤Ã × èÍ§µ Ñ´ àÅà«ÍÃ ì
Laser Cutting Machine
à¤Ã × èÍ§µ Ñ´ àÅà«ÍÃ ì
 เคร่ืองจักรท่ีใชในสรางช้ินงานดวยวิธีการตัดหรือแกะสลัก 

โดยใชความรอนจากลาํแสงเลเซอรยิงลงบนวัสดุ เชน ไม กระดาษ 

พลาสติก ผา โฟม เปนตน ทาํใหวัสดุบริเวณท่ีโดนความรอนจากลาํแสง

เลเซอร ละลายอยางรวดเร็ว จนกระท่ังออกมาเปนช้ินงาน โดยท่ีกระบวนการ

สรางช้ินงานดวยเคร่ืองตัดเลเซอร เร่ิมจากการหาไอเดียหรือความคิดท่ีจะ

สรางช้ินงาน จากน้ันเปล่ียนไอเดียใหเปนโมเดลหรือแบบ (สวนใหญ

จะเปนแบบ 2 มิติ) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวทาํการแปลงโมเดล

หรือแบบ ใหเปนตาํแหนงการเคล่ือนท่ีของมอเตอรหรือท่ีเรียกวา G-Code 

จากน้ันจึงนาํไปสรางช้ินงานดวยเคร่ืองตัดเลเซอร ขอดีของเคร่ืองตัดเลเซอร

คือ มีความแมนยาํในการตัดช้ินงานสูง ใชเวลานอยและถาเลือกใชวัสดุท่ี

เหมาะสม จะทาํใหไดช้ินงานท่ีมีคุณภาพและสวยงาม

Laser Cutting

Design+Sketch

Think Idea

Setting

Laser Cutting
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CNC Machine
à¤Ã × èÍ§¨ Ñ¡Ã¡ÅáººÍ Ñµâ¹Á Ñµ Ô
CNC Machine
à¤Ã × èÍ§¨ Ñ¡Ã¡ÅáººÍ Ñµâ¹Á Ñµ Ô
 CNC ยอมาจากคาํวา Computer Numerical Control ซ่ึงเปน

เคร่ืองจักรท่ีใชวิธีการกลึงหรือกัด ในการสรางช้ินงานแบบอัตโนมัติ เหมาะ

สาํหรับงานท่ีตองการความละเอียดหรือมีความซับซอนสูง 

  ซ่ึงการควบคุมการทาํงานของเคร่ืองจักร CNC จะใชคอมพิวเตอร

ควบคุมการทาํงานในแตละข้ันตอน โดยท่ีสวนของการควบคุมเคร่ืองจักร จะ

แบงออกไดเปน 2 สวนหลักๆ คือ

1. การควบคุมการเคล่ือนท่ีไปยังตาํแหนงท่ีตองการ (Movement)

2. การควบคุมความเร็วของการเคล่ือนท่ี (Speed) วัสดุท่ีสามารถข้ึนรูป 

 ดวยเคร่ืองจักร CNC ไดแก ไม อลูมิเนียม โลหะ สแตนเลส เปนตน

Design+Sketch

CNC Machine

CNC Machine

CNC
CONTROLLERCAD CAM
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Design Thinking
for  SchoolsDesign Thinking
for  Schools
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 เม่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนส่ิงท่ีขับเคล่ือนการดาํเนินชีวิต

ในยุคปจจุบัน โดยในภาคอุตสาหกรรมระดับโลกไดมีการนาํเทคโนโลยีใหมๆ

มาตอบโจทยความตองการเฉพาะทางและความมีเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงใน

การเตรียมความพรอมสาํหรับเขาสูเสนทางอาชีพเหลาน้ี มีความจาํเปนอยางย่ิง 

ทาํใหเราควรไดเรียนรู เทคโนโลยีท่ีกาํลังแพรหลายน้ี เพ่ือเปดจินตนาการ

ใหนักเรียน/ผูสนใจในวงการตางๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม

อวกาศและการบิน อุตสาหกรรมการออกแบบ วงการสถาปตยกรรม การออกแบบ

แฟช่ันและเคร่ืองประดับ วงการแพทยและทันตกรรม หรือแมกระท่ังวงการอาหาร 

ฯลฯ ไดออกแบบ สรางสรรคผลงานอยางไรขีดจาํกัดผานความสนใจของตนเอง

ดวย FabLab

 FabLab@SSH จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะ กระตุนการเรียนรูเพ่ือการ

สรางและประดิษฐช้ินงาน ผานการประยุกตความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตร อาทิ การฝกอบรมการใชโปรแกรมออกแบบเบ้ืองตน และการใช

เคร่ืองมือสรางช้ินงาน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานทาํความเขาใจหลักการการออกแบบ

เบ้ืองตน สามารถออกแบบและสรางช้ินงานพ้ืนฐาน การใหคาํปรึกษาการสรางช้ินงาน 

หรือการทาํโครงงาน การใหบริการการใชโรงประลองตนแบบ และอุปกรณ เคร่ืองมือ

ภายในโรงประลองฯ
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“3D Modell ing 
Design and 3D Printer” 
“3D Modell ing 
Design and 3D Printer” 

 ใหความรูหลักการทาํงานเคร่ืองพิมพ 3 มิติ ลักษณะและ

ประโยชนการใชงานของเคร่ืองพิมพ ข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม

การใชงานในรูปแบบซอฟแวรฟรี และข้ันตอนการข้ึนรูปช้ินงาน 

จากน้ันใหผูเขาอบรมทาํกิจกรรมพรอมเรียนรูหลักการทาํงานและ

การใชโปรแกรม การใชงานแถบเคร่ืองมือ คาํส่ังตางๆ ในการออกแบบ 

เม่ือมีความเขาใจการใชงานโปรแกรมจากกิจกรรม ผูเขาอบรมจะไดใช

ทักษะทางดานวิศวกรรมในการพัฒนารูปแบบช้ินงาน ใชคณิตศาสตร

ชวยในการคาํนวณ ใชการวิเคราะหขอมูลและออกแบบวิธีการแก

ปญหา เพ่ือการส่ือสารแนวคิดกับเพ่ือนรวมทีม

• ความรูดานการออกแบบโมเดล โดยใช Software (123D Design) 

 ในการสรางสรรคจินตนาการออกมาเปนแบบจาํลอง 3 มิติ 

• รูจักเทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีคอนขางงาย 

 ไมซับซอน เหมาะสาํหรับผูท่ีตองการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

• ไดเรียนรูกระบวนการคิดทางวิศวกรรม ท่ีจะทาทายความสามารถ

 ในการแกไขปญหาท่ีซับซอนข้ึน 

• เรียนรูการใชงานเคร่ืองพิมพ 3 มิติ (3D Printer) 

• เสริมสรางทักษะดวยการลงมือทาํ (Learning by Doing) จนสามารถ

 สรางไฟลผลงานและนาํไปสูการข้ึนรูปช้ินงานได

แนวทางการดําเนินกิจกรรม

ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม

16
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“Design and Create Masterpiece,
with Laser Cutting Machine”
“Design and Create Masterpiece,
with Laser Cutting Machine”

 การบรรยายใหความรูเก่ียวกับ "เทคโนโลยีการตัดเลเซอร"  ลักษณะ

และวิธีการใชงานเคร่ืองตัดเลเซอร ข้ันตอนการติดต้ัง และใชงานโปรแกรมวาด

ภาพกราฟก พ้ืนฐานการออกแบบช้ินงาน 2 มิติ ดวยโปรแกรม NanoCAD

รวมถึงการแปลงไฟลรูปภาพใหเปนเสนเวกเตอร เพ่ือนาํมาใชในการออกแบบ

ช้ินงาน เม่ือไดแบบตามท่ีตองการแลว จึงนาํไปต้ังคาตางๆ เชน การใชงานโหมด

ตัดหรือแกะสลัก (Cut & Crave) พลังงานความเร็วท่ีใชในการตัดช้ินงาน 

เปนตน แลวจึงนาํไปสรางช้ินงานดวยเคร่ืองตัดเลเซอร นอกจากความรูท่ีไดัรับ

แลวผูเรียนยังไดช้ินงานจริงกลับไป ดวยฝมือตนเองอีกดวย

แนวทางการดําเนินกิจกรรม • ความรูพ้ืนฐานการออกแบบช้ินงาน การใชเคร่ืองมือวัด

 ทางดานวิทยาศาสตร และพ้ืนฐานการออกแบบช้ินงาน 

 2 มิติ

• ข้ันตอนการออกแบบและการเขียนแบบต้ังแตเร่ิมตนไป

 จนถึงรูจักเทคโนโลยีและการใชงานโปรแกรมกับเคร่ือง 

 Laser Cutting Machine

• เสริมสรางทักษะดวยการลงมือทาํในหองปฏิบัติการทาง

 วิศวกรรม ดวยการสรางช้ินงานการตัดหรือสกัดจนได

 ผลงานตนแบบของตนเอง

ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม



แนวทางการดําเนินกิจกรรม

Fabrication Lab

ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรมBasic Coding Basic Coding 

 สงเสริมพัฒนาทักษะผานการปฏิบัติตามโจทยและการเลือก

เขียนคาํส่ังดวย Blockly Code พรอมท้ังฝกทักษะการเขียน Coding 

และคาํส่ังในหมวดตางๆ เพ่ือสรางเง่ือนไขและส่ังการไดตามคาํถามจาก

ใบงานของผูสอน โดยหลังจากฝกปฏิบัติเขียน Coding ตางๆ ผูเรียน

จะสามารถเขาใจลาํดับ ข้ันตอนการทาํงานดวยคอมพิวเตอรได เชน เม่ือ

มีการนาํเขาขอมูล การออกแบบข้ันตอนวิธี การจัดเรียงขอมูล การทาํซํ้า 

และผลลัพธท่ีไดเม่ือส้ินสุดการดาํเนินงานตามระยะเวลาท่ีผูสอนกาํหนด 

ซ่ึงผูเรียนจะไดเรียนรูลาํดับ วิธีการ ในการแกไขปญหาตามเง่ือนไขอยาง

เปนข้ันเปนตอนและชัดเจน

•  มีความเขาใจพ้ืนฐานการเขียน Blockly Code

•  ไดทักษะการอาน และการเขียน Code ผานการลงมือปฏิบัติตามโจทย และ

 เกิดกระบวนการคิดอยางเปนเหตุเปนผล

•  เรียนรูการลาํดับ วิธีการ ในการแกไขปญหาตามเง่ือนไขอยางเปนข้ันเปนตอน

µÑÇÍÂ èÒ§ÀÒ¾ ºÍÃ ì´ÊÁÍ§¡Å½Ñ§µ ÑÇ
“KidBright” ¨Ò¡ ÊÇ·ª.
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ห้องปฏิบัติการสําหรับทํากิจกรรม (Maker Space)

ห้องปฏิบัติการออกแบบ (Design Room)

Fabrication Lab 23

Projector, 
Smart TV จอขนาด 60 น้ิว 

และ Microphone

Half Day

Full Day

3,000 บาท/วัน

8,000 บาท/วัน

10,000 บาท/วัน

12,000 บาท/วัน

15,000 บาท/วัน

Package
Shop

ราคา ห้องปฏิบัติสําหรับการออกแบบ
หรือจัดประชุม (Design Room)

รองรับคนได้ 20 ท่ีน่ัง

Computer
จํานวน 12 เคร่ือง

1,500 บาท

3,000 บาท

package
shop

ราคา เคร่ืองพิมพ์
3D (จํานวน 
15 เคร่ือง 
พร้อมวัสดุ
PLA 2 Kg.)

เคร่ืองตัดเลเซอร์
(Laser 
Cutting

Machine)

เคร่ือง CNC เคร่ืองมือ
พ้ืนฐาน

(Basic Tools)

เคร่ืองมือ
อิเลคทรอนิกส์
(Electronic

Tools)

ทีม support  
การใช้

เคร่ืองมือ

SHOP
S

SHOP
M

SHOP
L

SHOP
XL

SHOP
XXL

*ราคาน้ียังไม่รวม vat


