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1. บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงาน 

1.1 บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีช้ีวัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สําหรับประเทศไทย 
(Thailand i4.0 Index) 

ประเภทของบริการ: บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงาน 
 
รายละเอียดบริการ: 

• Thailand i4.0 Index 
เน่ืองด้วยอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 การเปล่ียนแปลงน้ีได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคแรงงาน ตลอดจนผู้ประกอบการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ล้วน
ต้องปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ท่ีมีความจําเป็นต่ออนาคตอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย ดังน้ันการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีความจําเป็น และโดยท่ีจําเป็นต้องทําอย่างเป็นระบบและเป็นข้ัน
เป็นตอนเพ่ือให้การลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ด้วยเหตุน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากหลายหน่วยงานใน
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาดัชนีช้ีวัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย หรือ Thailand i4.0 Index ข้ึน 

• ประโยชน์ Thailand i4.0 Index 
Thailand i4.0 Index มีผลอย่างมากต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) และเป็นการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไทย โดยจะเข้า ไปช่วยทําให้โรงงานอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เร่ืองการปรับปรุงองค์กรให้เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ทราบว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรของตนในด้านใด 
และควรเร่ิมปรับปรุงด้านใดก่อนเพ่ือให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีกลยุทธ์สูงสุด 

• ส่ิงท่ีจะได้จากการประเมิน Thailand i4.0 Index ดังน้ี 
1. ทราบดัชนีช้ีวัดความสําเร็จได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานมีศักยภาพมากน้อยเพียงไร หรือสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 
2. เม่ือรู้จักโครงการสร้างของต้นทุนและมาความเข้าใจดีแล้ว ก็จะช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน และประเมินต้นทุนของ

โครงการได้ง่ายข้ึน 
3. เม่ือเกิดการประเมินและรู้ผลลัพธ์ ก็จะช่วยในการพัฒนาองค์กรให้ดีข้ึน 
 

กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) กรอกข้อมูลเบ้ืองต้นท่ี shorturl.at/cpuEI 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนการประเมิน พร้อมลงตารางนัดหมายวัน เวลาท่ีสะดวกให้ผู้เช่ียวชาญ

เข้าไปตรวจประเมินท่ีโรงงาน 
3. Briefing call ผู้เช่ียวชาญโทรศัพท์ เพ่ือแจ้งโรงงานเร่ืองการเตรียมการ (ข้อมูล คน สถานท่ี) (1 ชม.) 
4. ผู้เช่ียวชาญเข้าไปตรวจประเมินท่ีโรงงาน (1 วัน) 
5. SMC จัดทํารายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโรงงงาน 
6. SMC นัดหมายวันเวลา เพ่ือช้ีแจงผลการประเมินให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมนําส่งรายงาน Thailand i4.0 Index 1 

ฉบับ (ผ่านช่องทาง Online) 
  
ราคา: 100,000 บาท/คร้ัง (ไม่รวม VAT) ท้ังน้ี หากโรงงานมีหลายสาขา ต้องประเมินความพร้อมทีละสาขาแยกกัน 
  
สถานท่ีให้บริการ:  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
สถานประกอบการ 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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2. บริการให้คําปรึกษา 

2.1 บริการย่ืนขอรับการส่งเสริม BOI มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการยกระดับไปสู่ Industry 4.0 

ประเภทของบริการ: บริการให้คําปรึกษา 
  
รายละเอียดบริการ: 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้เห็นชอบให้มีการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการยกระดับไปสู่ Industry 
4.0 เพ่ือสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและการให้บริการระบบอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายระยะเวลามาตรการเพ่ือ
สนับสนุน SMEs เร่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 น้ีต้องมีการจัดทําแผนการลงทุนภาพรวมและการ
ลงทุนในเคร่ืองจักรเพ่ือยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น การอธิบายถึงระบบอัตโนมัติและการเช่ือมโยงระหว่างอุปกรณ์ 
(Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation) และการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process) เป็นต้น โดย
แบ่งเป็นแผนเพ่ือการปรับปรุง และลงทุนใหม่เฉพาะสําหรับกิจกรรมในกลุ่ม B 

SMC ได้เห็นถึงความจําต่อการเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถยืนข้อเสนอโครงการเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสู่ 
Industry 4.0 ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลตามท่ีคาดหวังจึงมีบริการในการช่วยเป็นท่ีปรึกษาท้ังเชิงการวางแผนด้านเทคนิค
และความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ รวมถึงช่วยยืนขอรับการส่งเสริม BOI ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือยกระดับไปสู่ Industry 4.0  
  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้องการขอรับการส่งเสริมจาก BOI 
  
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) กรอกข้อมูลเบ้ืองต้นท่ี shorturl.at/cpuEI 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม พร้อมนําส่งแบบคําขอรับบริการศูนย์นวัตกรรมการผลิต

ย่ังยืน เพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 [เอกสารประกอบแบบคําขอฯ ได้แก่ (ก) ข้อมูลรายละเอียดบริษัท (ข) ข้อเสนอโครงการเบ้ืองต้น(หากมี)] 

3. SMC ได้รับรายละเอียดแบบคําขอฯ จะนําส่งรายละเอียดให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะนัดวันหารือเพ่ือให้
คําปรึกษาเชิงลึก โดยจะช่วยวิเคราะห์แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการย่ืนขอรับสิทธิประโยชน์ BOI (ผ่านช่องทาง online) 

4. SMC ช่วยจัดทําข้อเสนอโครงการเสนอต่อ BOI เพ่ือย่ืนพิจารณาออกบัตรส่งเสริมต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 
 กรณีท่ี 1  
 ผู้สนใจ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) มีแผนการพัฒนาโรงงานเพ่ือยกระดับไปสู่ Industry 4.0 ท่ีชัดเจนแล้ว 

ทาง SMC จะดําเนินการช่วยตรวจสอบ/ให้คําแนะนําข้อเสนอโครงการ 
 กรณีท่ี 2  
 ผู้สนใจ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ยังไม่มีแผนการพัฒนาโรงงาน ทาง SMC จะให้คําแนะนํา พร้อมท้ังร่วม

จัดทํา/ตรวจสอบข้อเสนอโครงการ โดยช่วยวิเคราะห์แผนการพัฒนาโรงงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับ
อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ BOI  
  
ราคา: ตามขอบเขตงาน 
  
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
สถานประกอบการ 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: วิชชุดา เอกพันธ์, โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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2.2 บริการให้คําปรึกษาแหล่งทุน สินเช่ือ และสิทธิประโยชน์ 

ประเภทของบริการ: บริการให้คําปรึกษา 
 
รายละเอียดบริการ:     

ความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนับเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญต่อการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพใน
การลงทุนเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ได้สูงข้ึน ในทางกลับกันแหล่งเงินทุน สินเช่ือ และสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 
ณ ปัจจุบันท้ังจากภาครัฐซ่ึงเกิดข้ึนตามนโยบายเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสินเช่ือท้ังจากธนาคารภาครัฐ/ภาคเอกชน 
รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและต้องอาศัยความเข้าใจในการติดตาม อัพเดทสถานการณ์
อย่างสม่ําเสมอ SMC มีความตระหนักเป็นอย่างดีว่าหากสามารถเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถเป็นผู้ให้คําปรึกษาในการเข้าถึงและใช้
แหล่งเงินทุน สินเช่ือ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการกิจการได้อย่าง
คล่องตัวสูงข้ึน ประกอบกับจะเป็นหน่วยงานท่ีช่วยผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์ท่ีตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่าง
ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม / System Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจขอรับบริการแจ้งรายละเอียดโครงการการลงทุนเบ้ืองต้น  
2. SMC ช่วยประเมินโครงการเบ้ืองต้น พร้อมระบุประเภทของสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมสําหรับแผนการลงทุน/สิทธิ

ประโยชน์จากข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีผู้รับบริการให้ในข้อ 1 (ให้คําปรึกษาท่ี SMC หรือ online) 
3. SMC นัดวันเวลา เพ่ือให้คําปรึกษาเชิงลึก โดยจะช่วยวิเคราะห์ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับแผนการ

ลงทุน (ให้คําปรึกษา ณ สถานประกอบการ หรือท่ี SMC หรือ online) 
4. SMC ช่วยจัดทําข้อเสนอโครงการ เสนอต่อแหล่งทุน ธนาคาร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 
ราคา:  60,000 บาท (ไม่รวม VAT) สําหรับการให้คําปรึกษาเชิงลึกพร้อมช่วยจัดทําข้อเสนอโครงการ (ข้อ 1-4) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย สําหรับการให้ข้อมูลเบ้ืองต้น (ข้อ 1-2) 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
สถานประกอบการ 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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2.3 บริการท่ีปรึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยี 

ประเภทของบริการ: บริการให้คําปรึกษา 
 
รายละเอียดบริการ: 
 SMC มีผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ อาทิ   

1. Internet of Things (IoT) 
2. Industrial IoT 
3. Lean Manufacturing 
4. Edge & Cloud Computing 
5. IoT Security & Privacy 
6. Robotics 
7. Digital Controls 
8. Machine Vision 
9. Augmented/Virtual Reality 
10. AI & Machine Learning 
11. Energy Management 
12. Sensors and Signal Conditioning 
13. Electric Motor and Drive Design 
14. Power Electronics 
15. Energy Storage System 
16. Low-Power Embedded System 
17. Wireless Sensor Network 
เราพร้อมให้บริการท่ีปรึกษาการเลือกใช้เทคโนโลยี การเลือกใช้เคร่ืองมือ การออกแบบระบบ และให้คําปรึกษาด้านเทคนิค

อ่ืนๆ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม System Integrator นักพัฒนา 
 
ข้ันตอนให้บริการ:  

1. ผู้สนใจรับบริการ ระบุขอบเขตงานท่ีต้องการคําปรึกษา  
2. SMC คัดเลือกผู้เช่ียวชาญ พูดคุยรายละเอียดเบ้ืองต้น 1 คร้ัง เพ่ือประเมินและจัดทําขอบเขตงาน   
3. เม่ือท้ังสองฝ่ายสรุปขอบเขตงานได้ ทาง SMC จะจัดทําใบเสนอราคาให้พิจารณา 
4. ผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 

 

ราคา: ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน จํานวนช่ัวโมง และระดับความเช่ียวชาญของท่ีปรึกษา  
 

คุณสมบัติของท่ีปรึกษา ค่าตอบแทนต่อช่ัวโมง (ไม่รวม VAT) 
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านท่ีให้คําปรึกษามากกว่า 15 ปี  4,200 
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านท่ีให้คําปรึกษา 10 - 15 ปี  2,400 
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านท่ีให้คําปรึกษา 5 - 10 ปี 1,500 
มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านท่ีให้คําปรึกษา 2 - 5 ปี   1,200 

 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี), เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง), สถานประกอบการ 
 
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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3. บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร   

3.1 บริการฝึกอบรมแบบ Public Training 

ประเภทของบริการ: บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 
รายละเอียดบริการ: 

ความท้าทายของยุคสมัยท่ีขับเคล่ือนไปด้วยเทคโนโลยีสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 จําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและการบริหารจัดการ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืนหรือ SMC ต้องการเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาทักษะความสามารถของผู้ท่ีต้องการเพ่ิมความรู้เพ่ือนําไปสร้างมูลค่า ต่อยอด และพัฒนาให้ก้าวทันต่อยุคสมัย โดยปัจจุบัน
มีหลักสูตรฝึกอบรมดังน้ี 
  

ทักษะเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 
1. Industrial Automation Systems  

a. Mechatronics & PLC 
b. Robot Assembly Systems 
c. SCADA & OEE  

2. EV Conversion: ความรู้เบ้ืองต้นในการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟา้ 
3. EV Charging Station: สถานีประจุไฟฟา้เพ่ือยานยนต์ไฟฟา้ 
4. Machine Vision for 2D Quality Inspection  
5. การใช้ Edge Computing Platform เพ่ือลดเวลาการเข้าถึงข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
6. Industrial Internet of Things 
7. เจาะลึกเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟา้ 
8. Robot Visual AI: การนําหุ่นยนต์มาพัฒนากับระบบ AI 
9. AMR Development: การพัฒนาหุ่นยนต์เคล่ือนท่ีอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม 
10. Lean Flow (Layout Design Software): การออกแบบแผนผังการจัดวางเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ของกระบวนการผลิต 
11. URCONNECT: เรียนรู้การใช้หน่วยตรวจวัดระยะไกล 
12. Introduction to Thailand i4.0 index 
13. Plant & Process Simulation  

  
ทักษะเชิงการจัดการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 
1. Preparation for BOI Thailand: สอนวิธีเตรียมเอกสารย่ืน BOI มาตรการ Industry 4.0 
2. Design Thinking for Factory: การออกแบบเชิงความคิดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. Industrial Economics: เศรษฐศาสตร์อุตสาหการ 
4. Marketing-Driven Technology: เทคโนโลยีการตลาดสําหรับการขับเคล่ือนข้อมูล 
5. Smart Factory: โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
6. Lean Excel Production: ลดต้นทุนโรงงานด้วยโปรแกรม Excel 
7. Communication Skills for Industry 4.0: ทักษะการส่ือสารสําหรับภาคอุตสาหกรรม 4.0 
8. Negotiation & Networking for Industry 4.0: การเจรจาต่อรองและการสร้างเครือข่ายสําหรับภาคอุตสาหกรรม 4.0 

  
ทักษะเชิงเทคนิคเก่ียวกับเกษตรดิจิทัล 
1. ระบบเกษตรแม่นยํา ฟาร์มอัจฉริยะ 
2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม 
3. การใช้งานปฏิทินเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม System Integrator นักพัฒนา บุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

ข้ันตอนให้บริการ:  
1. ผู้สนใจติดตามประกาศในปฏิทินคอร์สฝึกอบรม และเลือกคอร์สท่ีสนใจฝึกอบรม 
2. ผู้สนใจลงทะเบียน  
3. SMC ติดต่อกลับเพ่ือยืนยันการเข้าอบรม  
4. ผู้สนใจชําระเงินค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 
5. เข้าร่วมการอบรม ณ สถานท่ีท่ี SMC จัดเตรียมไว้ หรือ online 
6. SMC จัดทําใบประกาศนียบัตร เม่ือผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเง่ือนไขตามหลักสูตร 

 
ราคา: ค่าอบรมคิดต่อหัว ค่าอบรมรวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการอบรม 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)   
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (นนทบุรี) 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: จริยา กอสุขทวีคูณ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th  
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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3.2 บริการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (Private Training) 

ประเภทของบริการ: บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
 
รายละเอียดบริการ: 

การเปล่ียนแปลงในยุคอุตสาหกรรมเดินทางมาสู่อุตสาหกรรมข้ันท่ี 4 หรือ Industry 4.0 ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
ส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ศูนย์นวัตกรรมการผลิตย่ังยืนหรือ SMC ต้องการใช้ความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แบบเจาะจงเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วย
การเพ่ิมและพัฒนาทักษะด้านความรู้เชิงเทคนิคและการจัดการ เพ่ือตอบโจทย์การ Upskill และ Reskill ให้กับบุคลากรในองค์กร 
โดยมีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดังน้ี 
   

1. อุตสาหกรรม 4.0: สถานภาพ โอกาส ความพร้อม และความท้าทายของประเทศไทย 
 a. นิยามและตัวอย่างของต่างประเทศ 
 b. สถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และตัวอย่างของประเทศไทย 
 c. โอกาสของประเทศไทยในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 4.0 
 d.  การวัดความพร้อมการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
 e.  Thailand I4.0 Index 

2. Industrial IoT: การประยุกต์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 
 a. ความเป็นมา นิยาม และความหมายของ Industrial IoT  
 b. บทบาทของ Industrial IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต 
 c. Learning Factory (NECTEC) 
 d. Smart Factory และกรณีศึกษา 

3. Industrial AI: การประยุกต์และกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ 
 a. ต้นกําเนิดและพัฒนาการของ AI  
 b. การใช้ AI ใน Autonomous Mobile Robot 
 c. การใช้Visual Inspections, 3D Inspections สําหรับช่วยหุ่นยนต์ทํางานกับช้ินงานท่ีมีรูปร่างไม่คงท่ี 
 d. การวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ Industrial IoT เพ่ือตรวจจับความผิดพลาดของเคร่ืองจักร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการผลิต 
 e. งานวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข้อง 

4. EV Conversion: ความรู้เบ้ืองต้นในการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟา้ 
 a. ข้อดีและความเป็นมาของยานยนต์ไฟฟา้ดัดแปลง 
 b. ภาพรวมวิธีการดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ 
 c. เรียนรู้อุปกรณ์หลักๆท่ีใช้ในการดัดแปลง 
 d. ตัวอย่างการดัดแปลง 

5. EV Charging Station : สถานีประจุไฟฟา้เพ่ือยานยนต์ไฟฟา้ 
 a. การเช่ือมต่อและการทํางานร่วมกันระหว่างสถานีประจุไฟฟา้กับยานยนต์ไฟฟา้ 
 b. การทํางานระหว่างผู้ให้บริการระบบควบคุมและบริหารจัดการระบบอัดประจุไฟฟา้และสถานีประจุไฟฟา้ 
 c. แผนผังและส่วนประกอบของสถานีประจุไฟฟา้เบ้ืองต้น 

6. เจาะลึกเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟา้ สําหรับยานยนต์ไฟฟา้ 
 a. เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟา้ สําหรับยานยนต์ไฟฟา้ 
 b. การอ่านและเลือกคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟา้ มาใช้ในยานยนต์ไฟฟา้ 
 c. ข้อพิจารณาในการเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟา้ สําหรับยานยนต์ไฟฟา้ (Sizing of the Electric motor) 
 d. กรณีศึกษา (Case study) การเลือกมอเตอร์ไฟฟา้ท่ีเหมาะสม และ การเลือกมอเตอร์ไฟฟา้ไม่เหมาะสม 
 e. สรุป Flowchart การเลือกมอเตอร์ไฟฟา้ สําหรับยานยนต์ไฟฟา้ 

7. HandySense ระบบเกษตรแม่นยํา ฟาร์มอัจฉริยะ 
 a. ท่ีมาของการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ 
 b. การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเกษตรกร 
 c. วิธีการใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการเกษตร 
 d. จุดเด่นของการใช้ระบบเกษตรแม่นยํา 
 e. การเปรียบเทียบต้นทุนการเกษตรแบบเดิมกับการใช้ระบบ HandySense และการคํานวณจุดคุ้มทุน 
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8. Design Thinking for Factory การออกแบบเชิงความเชิงความคิดสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม  
 a. Concept หลักการ ท่ีมาของ Design Thinking  
 b. กระบวนการของ Design Thinking  
 c. การประยุกต์ใช้ Design Thinking ให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม 
 d. กรณีศึกษา การใช้ Design Thinking ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  

รวมไปถึงหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน โดยสามารถแจ้งความต้องการของคอร์สหรือเน้ือหาท่ีต้องการอบรม
เพ่ือท่ีจะออกแบบหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม องค์กร บริษัท System Integrator นักพัฒนา   
 
ข้ันตอนให้บริการ:  
 1. ผู้สนใจแจ้งหัวข้อฝึกอบรมท่ีสนใจ 
 2. SMC ประเมินขอบเขตการอบรม เน้ือหา และ จํานวนวัน  
 3. SMC จัดทําใบเสนอราคา  
 4. จัดอบรม ณ สถานท่ีของผู้รับบริการ 
 5. SMC จัดทําใบประกาศนียบัตร เม่ือผู้เข้าร่วมอบรมผ่านเง่ือนไขตามหลักสูตร 
 6. ผู้รับบริการชําระค่าบริการในวันสุดท้ายของการอบรม 
 
ราคา: 33,000 บาทต่อวัน (6 ช่ัวโมง) (ไม่รวม VAT) 
*ราคาน้ีรวม ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเดินทางวิทยากร, เอกสารประกอบการบรรยายตามจํานวนผู้เข้าอบรม ไม่เกิน 40 เล่ม, 
ประกาศนียบัตร, ค่าดําเนินการของศูนย์ฯ 
*ผู้รับบริการต้องจัดเตรียม สถานท่ี อุปกรณ์โสตทัศน์ อาหารและเคร่ืองด่ืม   
*หากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีต้องใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือจะมีค่าอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
*หากต้องการให้ SMC จัดหาสถานท่ีอบรม พร้อมอาหาร จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
   
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)   
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (นนทบุรี) 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
สถานประกอบการ 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: จริยา กอสุขทวีคูณ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th  
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4. บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 

4.1 บริการเคร่ืองทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟา้ 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

บริการทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟา้ต้นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประเมินขีดความสามารถความทนทาน
ของช้ินงานต้นแบบเบ้ืองต้นก่อนนําไปทดสอบเพ่ือขอการรับรอง หรือเข้าสู่กระบวนการผลิต มาตรฐานท่ีทดสอบ ได้แก่  

• ESD (IEC61000-4-2)  
• EFT/Burst (IEC 61000-4-4)  
• Surge (IEC 61000-4-5)  
• Magnetic field (IEC 61000-4-8)  
• Voltage drop test (IEC 61000-4-11)  

  
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และสมองกลฝังตัว System 
Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ 
3. ผู้รับบริการนําช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย 
4. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
5. SMC จัดทํารายงานผลการทดสอบ  
6. SMC บริการให้คําปรึกษา วิเคราะห์แก้ไขวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผ่านการทดสอบ 

      
ราคา:   25,000 บาท (ไม่รวม VAT) (ต่อการทดสอบ 3 วันทําการ) 
  
สถานท่ีให้บริการ:  
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.2 บริการเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

บริการทดสอบช้ินงาน หรือต้นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติวัสดุช้ินงาน หรือ
ประเมินขีดความสามารถการทํางานของต้นแบบ ในสภาพแวดล้อมด้านอุณหภูมิและความช้ืนท่ีกําหนด ด้วยเคร่ือง 
FitoClima300 Temperature/Humidity Control Chamber  

• Temperature range: -20°C to 180°C  
• Temperature rate of change heating: 2.5°C - 4.5°C /min  
• Temperature rate of change cooling: 2°C - 4°C /min  
• Humidity range: 10% to 98% RH  

  
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และสมองกลฝังตัว System 
Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ 
3. ผู้รับบริการนําช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย 
4. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
5. SMC จัดทํารายงานผลการทดสอบ  

 
ราคา:  32,000 บาท (ไม่รวม VAT)  
   
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี)   
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

4.3 บริการทดสอบหาช่องโหว่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 
ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบ  Industrial IoT (IIoT) เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา Industry 4.0 เรามีทีม
ผู้เช่ียวชาญท้ังด้านการติดต้ัง ทดสอบการทํางานระบบเครือข่าย และด้านการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายสําหรับระบบอุตสาหกรรม 
และทดสอบหาช่องโหว่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยทีมงานของเรา พร้อมให้คําปรึกษา วางแผนการทดสอบ และให้บริการ
ทดสอบหาช่องโหว่ของ Web Application ระบบและผลิตภัณฑ์ IoT และ IIoT โดยทีมงานจะวิเคราะห์ผลท่ีได้จากการทดสอบ 
พร้อมให้คําแนะนําในการแก้ไขเพ่ือปิดช่องโหว่ท่ีตรวจพบ 
  
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนา  ผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว ระบบ IoT และ IIoT, System 
Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ 
3. ผู้รับบริการนําช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย 
4. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
5. SMC จัดทํารายงานผลการทดสอบ  

  
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตการทดสอบ 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.4 บริการซอฟต์แวร์ Tecnomatix 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

การให้บริการซอฟต์แวร์สําหรับการออกแบบหุ่นยนต์ กระบวนการในการทํางาน รวมถึงการจําลองระบบการผลิต 
เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมวิเคราะห์ และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบการผลิต รวมท้ังระบบการการไหลของวัสดุในระบบการผลิตและ
การขนส่ง 

• สามารถทดลองปรับเปล่ียนค่าต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตจริง 
• เห็นปัญหาล่วงหน้า 
• ประเมินผลได้หลายรูปแบบ  
• ตัดสินใจวางแผนออกแบบการผลิตได้อย่างแม่นยํา 
Process Simulate เป็นเคร่ืองมือหลักท่ีสามารถสร้างระบบการผลิตเสมือนจริงเพ่ือช่วยในการออกแบบ และ

ตรวจสอบกระบวนการทํางานของระบบอัตโนมัติ เช่น เคร่ืองจักร (Machine) อุปกรณ์จับยึด (Jig-Fixture), หุ่นยนต์และ
เคร่ืองมือต่างๆ (Robot and tools) ท่ีกําลังจะสร้างข้ึนหรือต้องการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสามารถนําแบบจําลองท่ี
สร้างข้ึนมาเช่ือมต่อกับระบบควบคุม (Virtual Commissioning) เพ่ือตรวจสอบการทํางานและลดความผิดพลาดของการ
ออกแบบระบบควบคุมการผลิต 
  
กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ นักศึกษา โรงงาน  System Integrator หรือผู้ท่ีมีความต้องการในการออกแบบโรงงานและระบบ
อัตโนมัติในโรงงาน 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาเข้าใช้งาน 
3. เม่ือถึงวันนัด SMC ส่งรหัส VPN เพ่ือเข้าใช้งานซอฟต์แวร์  
4. ผู้รับบริการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ onsite หรือ online (ผ่าน VPN) ในช่วงเวลาท่ีกําหนด 

 
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตและระยะเวลาใช้งาน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
สามารถเข้าใช้บริการทางไกล ผ่านระบบ VPN  
หรือใช้งานท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: อุดม ล่ิวลมไพศาล 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th  
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.5 บริการแท่นทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้ 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

ทดสอบวัดแผนผังประสิทธิภาพของมอเตอร์และระบบขับเคล่ือนมอเตอร์ (Efficiency Map) รวมท้ังแผนผังคุณสมบัติ
แรงบิดต่อความเร็วรอบมอเตอร์ (Torque-Speed curve) เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ใช้งานมอเตอร์ และช่วยยกระดับ
กระบวนการผลิตมอเตอร์ให้เพ่ิมสูงข้ึน 

 
1.   ขนาดกําลังไฟฟา้ไม่เกิน 3 kW 

คุณลักษณะ 
• กําลังไฟฟา้มอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 3 kW  
• ความเร็วรอบมอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 25,000 rpm  
• แรงบิดมอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 6.2 Nm 

   
2. ขนาดกําลังไฟฟา้ไม่เกิน 12 kW 

คุณลักษณะ 
• กําลังไฟฟา้มอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 12 kW  
• ความเร็วรอบมอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 8,000 rpm  
• แรงบิดมอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 56.5 Nm 

 
กลุ่มเป้าหมาย: 

1. ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟา้ 
2. ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟา้ 
3. ผู้นําเข้ามอเตอร์ไฟฟา้ 

 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ  

a. ทดสอบตามเง่ือนไขของลูกค้า 
b. ทดสอบเพ่ือให้ได้แผนผังประสิทธิภาพ 
c. ลูกค้ามา operate แท่นทดสอบเอง 

3. ผู้รับบริการนําช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย 
4. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
5. SMC จัดทํารายงานผลการทดสอบ 

  
ราคา: ราคาข้ึนอยู่กับขอบเขตการทดสอบ  
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: บุรินทร์ เกิดทรัพย์ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th  
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.6 บริการแท่นทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟา้ 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

ทดสอบวัดคุณลักษณะของมอเตอร์ท่ีสําคัญ ได้แก่ ค่าฟลักซ์สนามแม่เหล็กไฟฟา้เช่ือมโยง (Flux- Linkage) ค่าความ
เหน่ียวนํา (Inductance) และความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดกับตําแหน่งมุมในการควบคุม เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการ
ออกแบบมอเตอร์ รวมท้ัง ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของมอเตอร์ท่ีผลิตข้ึนหรือนําเข้ามา 
  
คุณลักษณะ: 

1. แรงบิดสูงสุดไม่เกิน 200 Nm 
2. วัดกระแสไฟฟา้สูงสุดไม่เกิน 200 A 
ทดสอบมอเตอร์ได้ 3 ชนิด คือ Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM), Synchronous Reluctance 

motor (SynRM) และ Permanent-magnet assisted Synchronous Reluctance Motor (PMA-SynRM) 
 
กลุ่มเป้าหมาย: 

1. ผู้ผลิตมอเตอร์ 
2. ผู้นําเข้ามอเตอร์ 
3. ผู้รับซ่อมมอเตอร์ 

 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ  
3. ผู้รับบริการนําช้ินงานท่ีต้องการทดสอบมาตามวันเวลาท่ีนัดหมาย 
4. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
5. SMC จัดทํารายงานผลการทดสอบ 

  
ราคา: ราคาข้ึนอยู่กับขอบเขตการทดสอบ  
  
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
 
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: บุรินทร์ เกิดทรัพย์ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th  
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.7 บริการเคร่ืองมือจําลองความผิดปกติของมอเตอร์และระบบส่งกําลัง 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

ใช้สําหรับการสร้างข้อมูลท่ีเกิดจากความผิดปกติในลักษณะต่าง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟา้ และระบบส่งกําลัง เช่น การเกิด
การเย้ืองศูนย์ของแกนเพลา การหลวมคลอนของฐานยึด การสึกหรอของจุดหมุน การไม่สมดุลย์ของแกนเพลา การใช้งานเกิน
กําลัง เป็นต้น  ข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือน้ี ได้แก่ ข้อมูลเชิงกล เช่น การส่ันสะเทือน ความร้อน แรงบิด และข้อมูลทางไฟฟา้ เช่น 
กําลังไฟฟา้ กระแสไฟฟา้ แรงดันไฟฟา้ ค่าฮาร์โมนิก ของมอเตอร์ และสามารถเพ่ิมเติมเซนเซอร์อ่ืน ๆ ได้ตามความต้องการ 
  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ: 

1. มอเตอร์ไฟฟา้ชนิด Induction, 3 phase , 10 kW, 1480 rpm 
2. Variable Frequency Driver, 3 phase, 15 kW 
3. เซนเซอร์วัดแรงบิด ขนาด 100 Nm 
4. Single Planar Reduction Gearbox, ratio 3.15:1 
5. Shaft with 2-end bearing support 
6. Eddy Current Retarder 
7. Electrical Power Meter 
8. Power Quality & Motor Analyzer, Fluke 438 Series II 
9. 3-axis Vibration Sensors 
10. Motor Winding Temperature Sensor 
11. Thermal Imager, Fluke Ti 480 Pro, -20 °C to 1000 °C 
12. Data Acquisition System 

  
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ท่ีสนใจพัฒนาเซนเซอร์เพ่ือตรวจวิเคราะห์ความเสียหายของเคร่ืองจักร  ผู้สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืองาน 
predictive maintenance 
  
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลาทดสอบ และสรุปขอบเขตการทดสอบ 
3. SMC ดําเนินการทดสอบตามขอบเขตงาน 
4. SMC จัดส่งข้อมูลผลการทดสอบ  

  
ราคา:  ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (ปทุมธานี)  
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: suwat.sopitpan@nectec.or.th   
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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4.8 บริการเคร่ืองมือวัดความส่ันสะเทือน 

ประเภทของบริการ: บริการเคร่ืองมือวิเคราะห์ทดสอบ 
 
รายละเอียดบริการ: 

บริการเคร่ืองมือวัด การส่ันสะเทือนของระบบเคร่ืองจักรกลหมุน 
  
คุณสมบัติของเคร่ืองมือ: 

1. Synchronous 3-axis Vibration Wireless Sensor 
2. Simultaneous 4-channel Uni-axis Vibration Wired Sensor at 40 kHz 
3. Handheld Monitoring Set included : Camera, Strobe Light, Pyrometer with laser-sighting 

  
ความสามารถของเคร่ืองมือ: 

• Vibration Overall Level4 
• Vibration Spectral Analysis 
• Balancing Analysis (upto 4 plane) 
• Orbit Analysis 
• Run-Up / Coast-Down Analysis 

  
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ให้บริการงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
  
วัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟา้: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอเช่าใช้เคร่ืองมือ โดยกําหนดระยะเวลา 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายการรับเคร่ืองมือ 
3. ผู้ใช้งานนําเคร่ืองมือไปใช้งาน ตามกําหนดระยะเวลา และนํากลับ 

  
ราคา: คิดตามจํานวนวัน ในอัตราวันละ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) 
 
หมายเหตุ: ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหายกับเคร่ืองมือ โดยจะต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองมือก่อนและหลังการ
นําไปใช้งานร่วมกัน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
 
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
ช่ือ-นามสกุล: สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 
โทรศัพท์: 025646900 ต่อ 2449 
อีเมล: suwat.sopitpan@nectec.or.th   
เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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5. บริการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

5.1 บริการออกแบบพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

ประเภทของบริการ: บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 
รายละเอียดบริการ: 
      เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ , SME หรือ Startup ในการพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) 
เพ่ือทดสอบการใช้งาน ทดลองความต้องการของตลาด ใช้ในการนําเสนองาน และทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ในปริมาณไม่มาก 
(Low Volume) การออกแบบช้ินส่วนทางวิศวกรรม 3D, 2D , CAD/CAM และ CAE รวมไปถึงการสร้างช้ินส่วนทดแทน และ
ช้ินส่วนสําหรับทดสอบ ด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยี Digital Engineering, Additive และ 
Subtractive Manufacturing  
  
กลุ่มเป้าหมาย: สถานประกอบการประกอบการ (กลุ่มอุตสาหกรรม, การแพทย์, การเกษตร) SME Startup นักวิจัยพัฒนา  
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ 
2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายวันเวลา เพ่ือหารือความต้องการและขอบเขตงาน 
3. SMC จัดทํารายละเอียดขอบเขตงานและประเมินราคา 
4. ผู้สนใจตอบรับข้อเสนอ พร้อมลงนาม 
5. SMC ดําเนินการออกแบบพัฒนาต้นแบบ ตามขอบเขตงาน 

 
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)   
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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5.2 บริการออกแบบและผลิตช้ินงานสามมิติ 

ประเภทของบริการ: บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 
รายละเอียดบริการ: 

บริการผลิตช้ินงาน ด้วยเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) สําหรับสร้างโมเดลนําเสนอลูกค้า ทดสอบตลาด หรือ
ทดสอบการใช้งานจริง SMC มีบริการออกแบบและพิมพ์ช้ินงาน 3 มิติ ท้ังวัสดุพลาสติก และโลหะ 
  
กลุ่มเป้าหมาย: สถานประกอบการประกอบการ (กลุ่มอุตสาหกรรม, การแพทย์, การเกษตร), SME, Startup, นักวิจัยพัฒนา ฯ 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ และ ส่ง 3D file (.STL) ผ่านช่องทาง online  
2. SMC ติดต่อกลับ เพ่ือหารือความต้องการและขอบเขตงาน 
3. SMC จัดทํารายละเอียดขอบเขตงานและประเมินราคา 
4. ผู้สนใจตอบรับข้อเสนอ พร้อมลงนาม 
5. SMC ดําเนินการตามขอบเขตงาน 
6. SMC ส่งมอบช้ินงาน (Onsite และ ทางไปรษณีย์) 

  
ราคา: คิดตามจํานวนช่ัวโมงท่ีใช้พิมพ์ (ราคาในตารางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)   
  

ลําดับ ชนิดเคร่ืองพิมพ์ รายละเอียด วัสดุพิมพ์ 
ราคา/ชม. 
(บาท) 

1 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ชนิด 
FDM พ้ืนฐาน 

Resolution 90 micron 
พ้ืนท่ีพิมพ์ 250x250x200 
mm.  

ABS, PETG, HIPS, 100 

2 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ชนิด 
FDM อุตสาหกรรม   

Resolution 20 micron 
พ้ืนท่ีพิมพ์ 180x180x180 
mm. 
Accuracy +- 0.2 mm. 

Composite Plastic: 
NYLON, NYLON CF, ABS, 
PETG, PVA, PC-ABS 

200 

3 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ชนิด ผง
พลาสติก Multi Jet 
Fusion (Full Color) 

Resolution 80 micron 
พ้ืนท่ีพิมพ์ 190x330x248 
mm. 

CB PA12  
Engineering Grade 

1,000 

4 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ ชนิด
โลหะ (Metal 3D Printer)  
“Desktop Metal Studio” 

Print technology: Bound 
Metal Deposition 
Support technology: 
Separable Support 
Interface technology: 
Ceramic Release Layer  
Resolution 50 micron 
พ้ืนท่ีพิมพ์  250x180x180 
mm. 

ST. 316L, ST.17-4 PH, H13 
Tool Steel, Copper 
(Special material) 

2,500 บาท 
(1 รอบผลิต 

ช้ินงาน ใช้เวลาข้ัน
ต่ํา 5วัน x24 ชม.) 

หรือ 
ตามข้อตกลง  

 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)   
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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5.3 บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟา้ประสิทธิภาพสูง 

ประเภทของบริการ: บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
 
รายละเอียดบริการ: 

บริการออกแบบมอเตอร์ไฟฟา้สําหรับยานยนต์ไฟฟา้ (Electric vehicle) และอุตสาหกรรม (Industrial application) 
โดยใช้โปรแกรม Finite-element (FE) method รวมท้ังการออกแบบพิมพ์เขียวสําหรับใช้ในการส่ังทําต้นแบบมอเตอร์ไฟฟา้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย: บริษัทผลิตมอเตอร์, บริษัทผลิตช้ินส่วนสําหรับยานยนต์ไฟฟา้, หน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน, สถาบันการศึกษา 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจรับบริการ ระบุขอบเขตงานท่ีต้องการให้ SMC ออกแบบและพัฒนา  
2. SMC คัดเลือกทีมผู้เช่ียวชาญ พูดคุยรายละเอียดเบ้ืองต้น เพ่ือประเมินและจัดทําขอบเขตงาน   
3. เม่ือท้ังสองฝ่ายสรุปขอบเขตงานได้ ทาง SMC จะจัดทําใบเสนอราคาให้พิจารณา 
4. ทีมผู้เช่ียวชาญเร่ิมดําเนินการวิจัยและพัฒนา โดยผู้รับบริการสนับสนุนข้อมูล เคร่ืองมือ และสถานท่ีทดสอบ 
5. ทีมผู้เช่ียวชาญส่งมอบงาน 

 
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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5.4 บริการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT 

ประเภทของบริการ: บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
รายละเอียดบริการ: 

เป็นบริการให้คําปรึกษาการออกแบบและการใช้งานระบบท่ีใช้เทคโนโลยี IoT/IIoT โดยขอบเขตรวมถึงการเลือกใช้
ฮาร์ดแวร์หรือ IoT End Nodes เช่น เซนเซอร์ อุปกรณ์ควบคุม/ไมโครคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว การ
ออกแบบและพัฒนาระบบ IoT การเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ากับ Application Programming Interface (API) การออกแบบการ
ส่ือสารผ่านโพรโทคอลและเช่ือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบคลาวด์ และการจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) ผ่านทาง
ระบบเซิร์ฟเวอร์กลางหรือคลาวด์ (Central Servers/Cloud) และการแสดงผลข้อมูล (Visualization) 
 
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือระบบ IoT, ผู้ประกอบการ, System Integrator  
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจรับบริการ ระบุขอบเขตงานท่ีต้องการให้ SMC ออกแบบและพัฒนา  
2. SMC คัดเลือกทีมผู้เช่ียวชาญ พูดคุยรายละเอียดเบ้ืองต้น เพ่ือประเมินและจัดทําขอบเขตงาน   
3. เม่ือท้ังสองฝ่ายสรุปขอบเขตงานได้ ทาง SMC จะจัดทําใบเสนอราคาให้พิจารณา 
4. ทีมผู้เช่ียวชาญเร่ิมดําเนินการวิจัยและพัฒนา โดยผู้รับบริการสนับสนุนข้อมูล เคร่ืองมือ และสถานท่ีทดสอบ 
5. ทีมผู้เช่ียวชาญส่งมอบงาน 

 
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน 
  
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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6. บริการแพลตฟอร์มพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
  

SMC ตระหนักว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กมีเงินลงทุนจํากัด เราจึงมุ่งวิจัยพัฒนาผลงานในลักษณะ
แพลตฟอร์ม ซ่ึงมีคุณลักษณะตอบโจทย์พ้ืนฐานของโรงงานจํานวนมาก ทําให้ต้นทุนการใช้งานต่ํา  

6.1 บริการแพลตฟอร์ม IoT Cloud (NETPIE) 

ประเภทของบริการ: บริการแพลตฟอร์มพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต 
 
รายละเอียดบริการ: 

NETPIE คือ IoT Cloud Platform สัญชาติไทยท่ีเปิดให้บริการอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ พ.ศ.2558 NETPIE สามารถ
รองรับลักษณะการใช้งาน IoT ได้หลากหลายรูปแบบอย่างยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์ท่ีเพ่ิม
จํานวนมากข้ึนอย่างก้าวประโดด โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากภาคอุตสาหกรรม NETPIE มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายท่ีจะลดภาระ
ให้กับผู้ใช้งาน ช่วยให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือระบบ IoT ใดๆ ก็ตาม กลายเป็นเร่ืองง่าย ต้ังแต่ข้ันตอนการสร้างต้นแบบ 
การพัฒนาระบบสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการดูแลรักษา และท่ีสําคัญท่ีสุด NETPIE 2020 ยืนหยัดในการให้บริการฟรี 
เพ่ือเป็นสนามให้นักพัฒนาของไทยท้ังมือใหม่และมืออาชีพได้ลองฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ เป็นสปริงบอร์ดสร้างนวัตกรรม
และนวัตกรใหม่ๆ ให้กับประเทศต่อไป 
  
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ System Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจลงทะเบียนสมัครสมาชิกท่ีเว็บไซต์ https://netpie.io 
2. ศึกษาคู่มือการใช้งานหรือส่ือการสอนในเว็บไซต์ 
3. ศึกษารายละเอียดโควต้าการใช้งานในเว็บไซต์ 
4. เร่ิมพัฒนาอุปกรณ์ หรือระบบ IoT 

 
ราคา: บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
https://netpie.io  
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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6.2 หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (URCONNECT) 

ประเภทของบริการ: บริการแพลตฟอร์มพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต  
 
รายละเอียดบริการ: 

หน่วยตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit: RTU) เป็นอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดและส่ังการอุปกรณ์ต่างๆซ่ึง 
RTU ท่ีมีอยู่ในท้องตลาดน้ันสามารถรองรับประเภทของ เซนเซอร์ ได้จํากัด และเม่ือต้องการเพ่ิมจํานวน หรือประเภทการรับของ
เซนเซอร์ จําเป็นต้องเพ่ิมจํานวน RTU หรือเปล่ียนชนิดของ RTU ทําให้ต้นทุนสูงข้ึน และการบํารุงรักษาท่ียากข้ึน ต้นแบบ 
URCONNECT จึงถูกออกแบบเพ่ือให้รองรับการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ ได้หลากหลายประเภท โดยสามารถเลือกโมดูล ใช้งาน
ตามประเภทของเซนเซอร์ เพ่ิมหรือลดจํานวนโมดูลได้จากการเพ่ิมหรือลดโมดูลขยายภายใน URCONNECT ได้มากถึง 5 โมดูล  

 

ลําดับ Card modules Channels/module Max. Channels/RTU 

1 0-20mA,4-20mA 8 37 

2 0-5V 8 37 

3 PT100 5 23 

4 TC (K,J,N,R,S,T,E,B) 7 33 

5 DI 7 33 

6 Relay 7 33 

7 AO (4-20mA/0-5V) 4 19 

 
คุณสมบัติ: 

1. มีช่องสําหรับเช่ือมต่อโมดูลขยาย 5 ช่อง และโมดูลขยายจํานวน 7 ชนิด (ดังตาราง) 
2. รับสัญญาณอินพุท Counter/Frequency ได้ 2 Channels 
3. Interface: Ethernet LAN 1 port RS485  1 port และ RS232/RS485 1 port 
4. ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟ 12Vdc หรือ 24Vdc 
5. รองรับ: Modbus TCP/IP และ Modbus RTU 
6. ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม และสามารถนําไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 และ IEC61000-4-8 
 
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ให้บริการ System Integrator ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 
ข้ันตอนให้บริการ: สําหรับเทคโนโลยี URCONNECT ผู้สนใจสามารถส่ังซ้ือปลีกได้จาก SMC และสามารถรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือไปทําการผลิตขายเชิงพาณิชย์ได้ 
  
ข้ันตอนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือไปผลิต: 

1. ผู้สนใจแจ้งความประสงค์รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2. ผู้สนใจประชุมร่วมกับนักวิจัย และฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สวทช. 
3. สวทช. เสนอเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในเทคโนโลยี  
4. สองฝ่ายลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (License Agreement) 

  
ข้ันตอนส่ังซ้ือปลีก: 

1. ผู้สนใจสามารถส่ังซ้ือหน่วยตรวจวัดระยะไกล โดยแจ้งจํานวนชุด และชนิดของโมดูลขยายภายใน (สูงสุด 5 โมดูลต่อ 1 ชุด) 
2. SMC จัดทําใบเสนอราคา 
3. ผู้สนใจออกใบส่ังซ้ือ 
4. SMC ผลิตและจัดส่งให้ (เน่ืองด้วยสถานการณ์ขาดแคลนไมโครชิปท่ัวโลก อาจทําให้การผลิดล่าช้า) 
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ราคา:  ติตต่อ smc-business@nectec.or.th เพ่ือรับรายละเอียดราคาและเง่ือนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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6.3 บริการแพลตฟอร์ม Industrial IoT and Data Analytics (IDA) 

ประเภทของบริการ: บริการแพลตฟอร์มพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต  
 
รายละเอียดบริการ: 

IDA เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเช่ือมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ท่ีใช้ตรวจจับสัญญาณต่างๆ 
จากเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ นําไปสู่การบริหารจัดการการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์
พลังงาน โดยในระยะแรกมีเป้าหมายตรวจสอบการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยการเก็บรวบรวมและแสดงผลข้อมูลการใช้
พลังงานของเคร่ืองจักรในโรงงานแบบ Real-Time IDA Dashboard ทํางานใน 2 ระดับ 1) Factory Dashboard จะแสดงค่า
พลังงานรวมของโรงงาน และเน้นแสดงค่าพลังงานของเคร่ืองจักรพ้ืนฐานในโรงงาน เช่น ป๊ัมลม เคร่ืองทําความเย็น หอหล่อเย็น 
เตาหลอม เป็นต้น 2) National Dashboard เน้นแสดงค่าพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมตามกลุ่มการผลิตต่างๆ เพ่ือใช้
ตรวจสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรมในระดับประเทศ สามารถนําไปใช้วางแผนการจัดการ
ด้านพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. โรงงานหรือผู้ให้บริการ System Integrator ท่ีสนใจติดต้ังระบบ IDA กรอกข้อมูลท่ี 
https://forms.gle/n7293z3wU76ahT9c9 

2. SMC ติดต่อกลับเพ่ือนัดหมายคุยรายละเอียดเบ้ืองต้นและประเมินความพร้อมใช้ระบบ 
3. กรณีโรงงาน SMC จะเสนอรายช่ือ System Integrator ให้เลือก 
4. กรณี System Integrator SMC จะอบรมการใช้งานระบบ IDA เบ้ืองต้น 

 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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6.4 บริการแพลตฟอร์มระบุตําแหน่งในอาคาร (Unai) 

ประเภทของบริการ: บริการแพลตฟอร์มพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต  
 
รายละเอียดบริการ: 

แพลตฟอร์มระบบระบุตําแหน่งภายในอาคาร เป็นเคร่ืองมือเสริมความอัจฉริยะให้กับโรงงานและคลังสินค้าสมัยใหม่ ท่ี
ต้องการข้อมูลสถานะของความเคล่ือนไหวของกิจกรรมภายในโรงงานและคลังสินค้า เช่น รถขนส่งอัตโนมัติ (Automatic 
Guided Vehicle (AGV)) รถยก (forklift) พนักงาน และสินค้าท้ังท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและผลิตเสร็จแล้ว  UNAI for Smart 
Warehouse and Smart Factory เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ท่ีใช้สัญญาณไร้สายประเภทอัลตราไวด์แบนด์ (Ultra-
Wideband) และบลูทูธ (Bluetooth Low Energy) ในการระบุตําแหน่งของป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์เคร่ืองอ่านท่ีติด
ต้ังอยู่ครอบคลุมพ้ืนท่ีของโรงงานหรือคลังสินค้า ซ่ึงผู้บริหารคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้า 
สามารถใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ในการวิเคราะห์การทํางาน เช่น ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถยก ติดตามตําแหน่งของ
รถยกและเจ้าหน้าท่ีในคลังสินค้า และสามารถบันทึกตําแหน่งของการจัดเก็บสินค้า เพ่ือใช้ในการค้นหาตําแหน่งท่ีว่างเพ่ือนํา
สินค้าเข้าเก็บหรือ ค้นหาตําแหน่งจัดเก็บของสินค้าเพ่ือนําสินค้าออกได้รวดเร็วข้ึน การใช้งาน UNAI for Smart Warehouse 
อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารคลังสินค้าและโรงงาน ในการควบคุมกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถ
เช่ือมต่อข้อมูลตําแหน่งของสินค้าเข้าสู่ระบบ Warehouse Management System (WMS) หรือ Enterprise Resource 
Planning (ERP) เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลเข้าในระบบโลจิสติกส์ขององค์กรได้ 
  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า  System Integrator 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจรับบริการ แจ้งความสนใจพร้อม ระบุขอบเขตงานท่ีต้องการใช้ระบบระบุตําแหน่งในอาคาร 
2. SMC นัดให้ประชุมกับทีมผู้เช่ียวชาญ เพ่ือรับทราบรายละเอียดเบ้ืองต้น เพ่ือประเมินและจัดทําขอบเขตงาน   
3. เม่ือท้ังสองฝ่ายสรุปขอบเขตงานได้ ทาง SMC จะจัดทําใบเสนอราคาให้พิจารณา 
4. ทีมผู้เช่ียวชาญเร่ิมดําเนินการวิจัยและพัฒนา โดยผู้รับบริการสนับสนุนข้อมูล เคร่ืองมือ และสถานท่ีทดสอบ 
5. ทีมผู้เช่ียวชาญส่งมอบงาน 

  
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตงาน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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7. บริการวิจัยพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน 

7.1 บริการวิจัยพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน 

ประเภทของบริการ: บริการวิจัยพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้าน 
 
รายละเอียดบริการ: 

SMC มีผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ อาทิ   
1. Internet of Things (IoT) 
2. Industrial IoT 
3. Lean Manufacturing 
4. Edge & Cloud Computing 
5. IoT Security & Privacy 
6. Robotics 
7. Digital Controls 
8. Machine Vision 
9. Augmented/Virtual Reality 
10. AI & Machine Learning 
11. Energy Management 
12. Sensors and Signal Conditioning 
13. Electric Motor and Drive Design 
14. Power Electronics 
15. Energy Storage System 
16. Low-Power Embedded System 
17. Wireless Sensor Network 

  
เราพร้อมให้บริการวิจัยพัฒนาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

  
กลุ่มเป้าหมาย: โรงงานอุตสาหกรรม System Integrator ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ 
 
ข้ันตอนให้บริการ: 

1. ผู้สนใจรับบริการ ระบุขอบเขตงานท่ีต้องการให้ SMC วิจัยและพัฒนา  
2. SMC คัดเลือกทีมผู้เช่ียวชาญ พูดคุยรายละเอียดเบ้ืองต้น เพ่ือประเมินและจัดทําขอบเขตงาน   
3. เม่ือท้ังสองฝ่ายสรุปขอบเขตงานได้ ทาง SMC จะจัดทําใบเสนอราคาให้พิจารณา 
4. ทีมผู้เช่ียวชาญเร่ิมดําเนินการวิจัยและพัฒนา โดยผู้รับบริการสนับสนุนข้อมูล เคร่ืองมือ และสถานท่ีทดสอบ 
5. ทีมผู้เช่ียวชาญส่งมอบงาน 

 
ราคา: ข้ึนอยู่กับขอบเขตงานท่ีตกลงกัน 
 
สถานท่ีให้บริการ: 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ปทุมธานี)  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECi (ระยอง) 
สถานประกอบการ 
  
ข้อมูลในการติดต่อขอรับบริการ: 
อีเมล: smc-business@nectec.or.th เว็บไซต์: https://www.nectec.or.th/smc 
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