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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ชุดฝึกปฏิบัติการด้านระบบควบคุมทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและระบบการจัดส่งจ่ายก าลัง
และสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน 

 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดฝึกปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบ
การจัดส่งจ่ายก าลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน 

2. จ านวน       1 ชุด  
3. รายละเอียดทั่วไป 

 เป็นครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการในด้านการเรียนรู้ระบบควบคุมทดสอบการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
เครื่องมือวัดประกอบการบิน โดยระบบการท างานปกติจะเปรียบเสมือนห้องท างานของการบิน เพ่ือท าการศึกษา 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดประกอบการบิน เพื่อให้สามารถเข้าใจหลักการท างานของเครื่องมือวัดประกอบการบิน ใน
อากาศยาน   โดยตัวเครื่องหรือชุดทดลองประกอบอยู่บนแผงหน้าปัทม์ ที่มีลักษณะคล้ายกับแผงควบคุม ของนักบิน  
ผู้เรียนสามารถท าการทดลองแต่ละการทดลองโดยมีไฟแสดงผล และมีระบบ Fault Simulation เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้โดยเรียนรู้และทดลองตามแต่ละชนิดของปัญหา  ประกอบไปด้วย 

3.1  ชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer)  จ านวน 1 ชุด   
3.2  ชุดระบบเครื่องช่วยสอนการซ่อมบ ารุงอากาศยานและการบินส าหรับการเรียนรู้เครื่องบินพาณิชย์   

จ านวน 2 ชุด  

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1  ชุดเครื่องมือวัดประกอบการบิน (Cockpit Instrumentation Trainer) จ านวน 1 ชุด  มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.1.1 ชุดแผงควบคุมและแสดงผล Electronic Flight Instrumentation Display (EFIS) เป็นอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 

4.1.1.1  แสดงผลด้วยจอขนาด 7 นิ้ว แบบ diagonal, color LCD 
4.1.1.1 เป็นจอแบบ Super-bright, high resolution screen 
4.1.1.2  มี Remote compass 
4.1.1.3 แสดงผลข้อมูลด้าน air data, attitude and heading ได ้

4.1.2 ชุดแสดงผล Engine Monitor System, EMS  เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.2.1 แสดงผลด้วยจอขนาด 7 นิ้ว แบบ diagonal, color LCD 
4.1.2.2 เป็นจอแบบ Super-bright, high resolution screen 
4.1.2.3 แสดงผลข้อมูลด้าน Engine various sensors information of display ได ้

4.1.3 ชุดแผงควบคุมการบิน 3 แกน Three degree of freedom control by yoke ประกอบด้วย 
4.1.3.1 แสดงผลด้านแนวแกน Pitch 
4.1.3.2 แสดงผลด้านแนวแกน Roll 
4.1.3.3 แสดงผลด้านแนวแกน Yaw 

4.1.4 ชุด Basic six instruments เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.4.1 ชุด Turn coordinator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 

4.1.4.1.1 ชุด Electronical drive ใช้แรงดันไฟฟ้าแบบ  DC 14 volt 
4.1.4.1.2 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-1/8”  

4.1.4.2 ชุด Directional gyro เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.4.2.1 ชุด Electronical drive ใช้แรงดันไฟฟ้าแบบ  DC 14 volt 
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4.1.4.2.2 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-3/8” 
4.1.4.3 ชุด Attitude indicator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 

4.1.4.3.1 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-3/8” 
4.1.4.4 ชุด Airspeed indicator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 

4.1.4.4.1 เป็นแบบ Dual range 
4.1.4.4.2 มีย่านการวัด ภายนอก Outside ระหว่าง 40~350 MPH 
4.1.4.4.3 มีย่านการวัด ภายใน Inside ระหว่าง 40~300 Knots 
4.1.4.4.4 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-1/8” 

4.1.4.5 ชุด Altimeter เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.4.5.1 มีย่านการวัด Range ที่ 200,00 feet 
4.1.4.5.2 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-1/8” 

4.1.4.6 ชุด Vertical speed indicator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.4.6.1 มีย่านการวัด Range ที่ ±3,000 ft/min 
4.1.4.6.2 ข้อต่อมาตรฐาน standard แบบ 3-1/8” 

4.1.5 ชุด Protection of power distribution – circuit breakers เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  
ประกอบด้วย 

4.1.5.1 เป็นเบรกเกอร์สวิทช์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานด้านอากาศยาน MIL-C-5809 (Aircraft Circuit 
Breakers) 

4.1.5.2 เป็นชนิด Single-phase 
4.1.5.3 มีค่า Current rating ที่ 1(Amp) , 2(Amp) , 3(Amp)  และ 5(Amp) 

4.1.6 ชุด Digital pressure indicator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.6.1 digital/color LCD  
4.1.6.2 Compound mode 
4.1.6.3 Rated pressure range：-100.0~100.0 KPa 
4.1.6.4 Electronical drive(work for DC 14 volt) 

4.1.7 ชุด Control valve เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.7.1 ชุด Speed control valve  เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 

4.1.7.1.1 เป็นชนิด  Air Type 
4.1.7.1.2 มีย่านการท างาน Operating pressure range ระหว่าง 0~9.9 kgf/cm2 

4.1.7.2 ชุด Vacuum regulator เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.7.2.1 เป็นชนิด  Air Type 
4.1.7.2.2 มีย่านการท างาน Operating pressure range ระหว่าง  -100 ~ -1.3 kpa 
4.1.7.2.3 มีย่านการท างาน Operating Flow range  140 /min (Maximum) 

4.1.8 ชุด Pitot tube เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.8.1 เป็นชนิด Unheated 
4.1.8.2 มีลักษณะทั่วไปแบบ Standard L-shaped 

4.1.9 ชุด Static port เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.9.1  มี Static port จ านวน 1 ช่อง 
4.1.9.2  ใช้ส าหรับท าการวัดค่า altitude และ vertical speed 
4.1.9.3  ประกอบติดตั้งอยู่ในช่องที่ออกแบบสอดคล้องกับอากาศยาน 

4.1.10 ชุด Actual mode – aircraft parts  เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
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4.1.10.1 สามารถวัดและแสดงผล  Cylinder Head Temperature (CHT) thermocouple ได้         
4.1.10.2 สามารถวัดและแสดงผล  Exhaust Gas Temperature (EGT) thermocouple ได้         
4.1.10.3 สามารถวัดและแสดงผล  Outside Air Temperature (OAT) sensor ได ้
4.1.10.4 สามารถวัดและแสดงผล  Fuel pressure sensor ที่มีย่านการวัด ไม่น้อยกว่า 150 psi  ได้       
4.1.10.5 สามารถวัดและแสดงผล  Oil pressure sensor ที่มีย่านการวัด ไม่น้อยกว่า 150 psi  ได้            
4.1.10.6 สามารถวัดและแสดงผล  Oil temperature sensor  ได้     
4.1.10.7 สามารถวัดและแสดงผล  Fuel quantity sensorได ้

4.1.11 ชุด Simulation mode  เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานอากาศยาน  ประกอบด้วย 
4.1.11.1 สามารถจ าลองโหมด CHT – Pot type ได ้
4.1.11.2 สามารถจ าลองโหมด EGT – Pot type ได ้
4.1.11.3 สามารถจ าลองโหมด OAT – Pot type ได ้
4.1.11.4 สามารถจ าลองโหมด Fuel pressure – Pot type ได ้
4.1.11.5 สามารถจ าลองโหมด Oil pressure – Pot type ได ้
4.1.11.6 สามารถจ าลองโหมด Oil temperature – Pot type ได ้
4.1.11.7 สามารถจ าลองโหมด Fuel quantity – Pot type ได ้

4.1.12 ชุด Throttle control set ประกอบด้วย  
4.1.12.1 ชุด Fuel Flow 
4.1.12.2 ชุด Tachometer(R.P.M) 
4.1.12.3 ชุด Mixture pressure 

4.1.13 ชุด Warning light ประกอบด้วย 
4.1.13.1 เป็นชุดไฟสัญญาณเตือน  

4.1.14 ชุด Warning sound ประกอบด้วย 
4.1.14.1 เป็นชุดเสียงสัญญาณเตือน  

4.1.15 ชุด Fault Simulation Panel เพ่ือจ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา  
4.1.15.1 มีลักษณะเป็น Toggle Switch ไม่น้อยกว่า 14 หลัก  
4.1.15.2 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Avionic System Malfunction ได ้
4.1.15.3 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Warning Device Malfunction ได ้
4.1.15.4 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา EGT Malfunction ได ้
4.1.15.5 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา CHT Malfunction ได ้
4.1.15.6 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา OAT Malfunction ได ้
4.1.15.7 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Oil Temperature Malfunction ได ้
4.1.15.8 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Fuel Quantity Malfunction ได ้
4.1.15.9 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Fuel Pressure Malfunction ได ้
4.1.15.10 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Oil Pressure Malfunction ได ้
4.1.15.11 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Mixture Pressure Malfunction ได ้
4.1.15.12 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Fuel Flow Malfunction ได ้
4.1.15.13 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Tachometer Malfunction ได ้
4.1.15.14 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Pilot Tube Malfunction ได ้
4.1.15.15 จ าลองความผิดพลาดของระบบ และการแก้ไขปัญหา Static Port Malfunction ได ้
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4.1.16 ใช้แรงดันไฟฟ้า แบบ  AC 220V, 50/60Hz 
4.1.17 มีโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่แข็งแรง มีขนาด โดยรวม ไม่น้อยกว่า 120 cm(W) x 65 cm(D) x 

180 cm(H)  พร้อมมีล้อ ไม่น้อยกว่า 4 ล้อ เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
4.1.18 แผงหน้าปัท หรือ Panel จะต้องแสดงลายวงจร หรือ สัญลักษณ์ อย่างชัดเจน หรือ สกรีนติด ตาม

มาตรฐานอย่างดี 
4.1.19 ชุดอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถประกอบเข้ากัน และแสดงผล หรือใช้งานได้ ตามลักษณะการใช้งาน หรือตาม

มาตรฐานอากาศยาน หรือ Cockpit   
4.1.20 โปรแกรมจ าลองรายละเอียดส่วนประกอบของอากาศยานเบื้องต้น   (Simulations) ได้ไม่น้อยกว่าจ านวน 

26 โมดูล (simulation modules) จ านวน 1 ชุด   ประกอบไปด้วยโมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยาน ดังนี้ 
4.1.20.1 เป็นโปรแกรมแบบมีลิขสิทธิ์  อย่างน้อย 1 ลิขสิทธิ์ 
4.1.20.2 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Aircraft Walk Around เป็นโมดูลที่ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการตรวจเช็ค

ไม่น้อยกว่า 28 ขั้นตอน 
4.1.20.3 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Aircraft General เป็นรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่อง เช่น น้ าหนัก ระยะ

ความสูง ต่างๆ 
4.1.20.4 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Management Introduction เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ

ด้านการบิน โดยมี FMCS หรือ Flight Management Computer System ที่ท าการก าหนดเส้นทาง
การบินหรือข้อมูลด้านการบินต่างๆ เช่น Navigation , Performance , Guidance 

4.1.20.5 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Instruments ท าหน้าที่แสดงแผงควบคุมต่างๆภายในตัวเครื่อง 
4.1.20.6 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Director เป็นตัวบอกระดับความสูง Level และมุมเอียง Heading 

ของเครื่อง 
4.1.20.7 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Flight Controls ประกอบด้วย Roll Control , Pitch Control , Yaw 

Control, Speed Brakes, LE Devices and TE Flaps, Panels 
4.1.20.8 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ AC Communication เป็นช่องความถ่ีในการสื่อสารของอากาศยาน 
4.1.20.9 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Navigation เป็นส่วนที่ช่วยในการก าหนดทิศทางหรือเส้นทางการบิน 
4.1.20.10 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Autopilot เป็นการควบคุมแบบ AFDS (Auto Pilot Detector System) 
4.1.20.11 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Auto Throttle เป็นการควบคุมคันเร่ง แบบอัตโนมัติ 
4.1.20.12 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Electrical เป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในตัวเครื่องท้ังหมด 
4.1.20.13 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Fuel เป็นระบบเชื้อเพลิงทั้งหมดของเครื่องบิน 
4.1.20.14 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Air Conditioning เป็นระบบปรับอากาศภายในเครื่องบิน 
4.1.20.15 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Lighting เป็นระบบแสงสว่างภายในเครื่องบิน 
4.1.20.16 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Oxygen เป็นระบบปรับอากาศหรือออกซิเจนในเครื่องบิน 
4.1.20.17 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Pressurization เป็นระบบประแรงดันภายในตัวเครื่องบิน 
4.1.20.18 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Hydraulics เป็นระบบที่ใช้ Hydraulics ควบคุม 
4.1.20.19 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Landing Gear – Brake เป็นระบบการลงจอดและการควบคุมการหยุด 
4.1.20.20 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Pneumatics เป็นระบบที่ใช้ Pneumatics ควบคุมของอากาศยาน 
4.1.20.21 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Propulsion เป็นระบบแรงขับเคลื่อนของอากาศยาน 
4.1.20.22 โมดลูเรียนรู้เกี่ยวกับ Engines เป็นระบบเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
4.1.20.23 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Ice – Rain Protection เป็นระบบป้องกันน้ าแข็งเกาะและฝนตกของ

อากาศยาน 
4.1.20.24 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Fire Protection เป็นระบบป้องกันไฟไหม้ในอากาศยาน 
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4.1.20.25 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ APU –Assist Power Unit เป็น Auxiliary Power Unit ของอากาศยาน 
4.1.20.26 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Warning System เป็นระบบสัญญานเตือนต่างๆ ของอากาศยาน 
4.1.20.27 โมดูลเรียนรู้เกี่ยวกับ Emergency Equipment – General เป็นระบบฉุกเฉินของอากาศยาน 
4.1.20.28 ชุดแสดงผลโปรแกรม แบบพกพา หรือแบบตั้งโต๊ะที่มีการประมาณผลข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 แกน 

(4 Cores)  จ านวน 1 ชุด 
4.1.21 อุปกรณ์ประกอบ  

4.1.21.1 มีชุด Pressure tester ขนาดไม่น้อยกว่า 0-100PSI   จ านวน 1 ชุด 
4.1.21.2 มีชุด Heat gun ใช้งานกับไฟกระแสสลับ 220V AC, 50Hz ได ้ จ านวน 1 ชุด 
4.1.21.3 มีคู่มือและใบงานประกอบการใช้งาน    จ านวน 1 ชุด  
4.1.21.4 สายต่อไฟเข้าเครื่อง                               จ านวน 1 ชุด 

 
4.2 ชุดระบบเครื่องช่วยสอนการซ่อมบ ารุงอากาศยานและการบินส าหรับการเรียนรู้เครื่องบินพาณิชย์   

จ านวน 2 ชุด ประกอบไปด้วย  
4.2.1 เครื่องประมวลผลจ าลองการบิน จ านวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดทั่วไป 
1. รองรับการจ าลองการฝึกหัดบินเสมือนจริงแบบ 3 มิต ิ
2. รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.1.1 โปรแกรมจ าลองภาพภายนอกส าหรับการบิน 
4.2.1.2 โปรแกรมจ าลองสนามบิน 
4.2.1.3 โปรแกรมจ าลองสภาพอากาศส าหรับการบิน 
4.2.1.4 คุณสมบัติของโปรแกรมจ าลองส าหรับห้องนักบินเสมือนจริง 

4.2.1.4.1 รองรับการแสดงภาพสนามบินที่ประกอบด้วย ทางขับ ทางวิ่ง อาคารผู้โดยสารบางส่วน  
ที่มีต าแหน่งตรงตามความจริง จ านวนมากกว่า 24,900 สนามบินทั่วโลก และการแสดงภาพอาคาร บ้านเรือน 
ในเมืองใหญ่ๆ ได้ มากกว่า 40 เมือง 
4.2.1.4.2 รองรับการแสดงภาพภูมิประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น พ้ืนดิน ภูเขา ทะเล แม่น้ า ต้นไม้ ถนน ทางรถไฟ 
ไฟส่องสว่างต่างๆ 
4.2.1.4.3 รองรับการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ VOR ILS DME NBD MARKER ที่มี
ต าแหน่งที่ติดตั้งและความถี่ในการใช้งานที่ตรงตามจริง 
4.2.1.4.4 รองรับการจ าลองการเกิดสภาพอากาศต่างๆ เช่น เมฆชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในความสูงที่ต่างกัน การ
เกิดฝนตก ฟ้าร้อง การก าหนดเวลาต่างๆของวัน กลางวัน กลางคืน การก าหนดทิศทางและความเร็วลม  การ
ก าหนดสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นของนักบินที่ความสูงต่างๆ   และสามารถน าข้อมูลสภาพอากาศ ณ 
ขณะปัจจุบันในโลกจริง มาก าหนดในโปรแกรมจ าลองได้ 
4.2.1.4.5 รองรับการสร้างสถานการณ์ต่างๆ  การบันทึก และการเรียกกลับมาใช้งานใหม่ เพ่ือใช้ในการฝึก
แบบเดิมซ้ าๆได ้
4.2.1.4.6 รองรับการแสดงภาพแบบหลายมุมมอง ส าหรับการแสดงภาพมากกว่า 1 หน้าจอ 
4.2.1.4.7 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ในการสั่งงานโปรแกรม เช่นการสั่งงาน
อุปกรณ์ต่างๆในห้องนักบิน 
4.2.1.4.8 รองรับการแสดงภาพเครื่องบินล าอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมสถานการณ์เดียวกัน เช่นเครื่องบินที่จอดอยู่ใน
สนามบินเดียวกัน 
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4.2.1.4.9 รองรับการแสดงภาพยานยนต์ที่ให้บริการภายในสนามบิน แบบอยู่นิ่ง เพ่ือเสริมสร้างความเสมือน
จริงของสภาพแวดล้อมสนามบิน 
4.2.1.4.10รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ MS Windows 
4.2.1.4.11 มีการจ าลองคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.2.1.4.12 รองรับการอัพเดทฐานข้อมูลระบบน าร่อง 
4 . 2 . 1 . 4 . 1 3  มี ก า ร จ า ล อ ง ห น้ า จ อ แ ส ด ง ผ ล ข อ ง  Primary Flight Display(PFD),Navigation 
Display(ND),Engine Indicating and Crew-Alerting System (EICAS), Integrated standby instrument 
system(ISIS) ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.2.1.4.14 มีการจ าลองระบบ Autopilot, Flight Director, Control Wheel Steering ตามแบบเครื่องบิน 
B737NG 
4.2.1.4.15 มีการจ าลองระบบ Flight Management Guidance System ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.2.1.4.16 มีการจ าลองเสียงเครื่องยนต์ เสียงเตือน ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.2.1.4.17 มีซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ระบบไฮดรอลิค  
 ระบบไฟฟ้า     
 ระบบ APU ( Auxiliary Power Unit)  
 ระบบพ้ืนบังคับ  
 ระบบเครื่องยนต์ 
 ระบบนิวเมตริค  
 ระบบฐานล้อ  
 ไฟไหม ้
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  
 ระบบการสื่อสาร  
4.2.1.4.18 มีส่วนแสดงผลห้องนักบินแบบ 3D View  
4.2.1.4.19 มีการจ าลองระบบดังต่อไปนี้ ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
 ระบบไฮดรอลิค  
 ระบบไฟฟ้า     
 ระบบ APU ( Auxiliary Power Unit)  
 ระบบพ้ืนบังคับ  
 ระบบเครื่องยนต์ 
 ระบบนิวเมตริค  
 ระบบฐานล้อ  
 ไฟไหม ้
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  
 ระบบการสื่อสาร  
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4.2.1.5 คุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่อง  

4.2.1.5.1   ตัวเครื่องต้องมีเมาส์ และคีย์บอร์ด 
4.2.1.5.2   มีหูฟังส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง 
4.2.1.5.3   มีระบบประมวลผลแบบ Intel Core i7 แบบ 4 แกนประมวลผล รุ่นที่ 7th หรือดีกว่า   
4.2.1.5.4   มีระบบประมวลผลภาพที่มี Memory Speed ไม่ต่ ากว่า 11Gbps  
4.2.1.5.5   มีหน่วยความจ าชั่วคราวไม่ต่ ากว่า 16 GB 
4.2.1.5.6   มีหน่วยความจ าแบบ SSD ขนาดไม่ต่ ากว่า 250 GB  
4.2.1.5.7   รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 
4.2.1.5.8   มีหน่วยประมวลด้านภาพไม่น้อยกว่า 2 GB 

 
4.2.2 เครื่องแสดงสัญญาณภาพจ าลองการบิน          จ านวน 3 เครื่อง    โดยมีรายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1. เป็นจอชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต HDMI หรือ VGA 
2. รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลผลในข้อที่ 4.2.1 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.2.1 จอแสดงผลต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
4.2.2.2 มี Maximum Resolution 1,920 x 1080 หรือละเอียดกว่า  
4.2.2.3 มี Static Contrast Ratio 1,000:1 หรือดีกว่า 
4.2.2.4 มี Dynamic Contrast Ratio 100,000,000:1 หรือดีกว่า 
4.2.2.5 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA หรือมากกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 

4.2.3 เครื่องช่วยฝึกส าหรับผู้เรียน   จ านวน 1 เครื่อง   โดยมีรายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้ 
1. อุปกรณ์จะต้องรองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับ USB 
2. รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.3.1 ชุด CDU (Control Display Unit) จ านวน 1 ชุด 

4.2.3.1.1 มีการจ าลองแผง Control Display Unit ตามแบบเครื่อง B737NG   
4.2.3.1.2 มีที่จับแบบพับได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือประกอบ  
4.2.3.1.3 สามารถแยกการท างานระหว่างนักบินที่ 1 และนักบินที่ 2 ได้   
4.2.3.1.4 ใช้โพรโตคอลแบบ CAN Bus ส าหรับจ าลองระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับหน่วย
ประมวลผลกลาง  
4.2.3.1.5 รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม IFly, PMDG, ProSim737หรือมากกว่า  

4.2.3.2 ชุด Control Column จ านวน 2 ชุด 
4.2.3.2.1 รองรับการควบคุมไม่น้อยกว่า 5 แกน และมีปุ่มส าหรับควบคุมไม่น้อยกว่า 20 ปุ่ม 
4.2.3.2.2 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.2.3.2.3 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได ้

4.2.3.3 ชุด Rudder Pedal จ านวน 2 ชุด 
4.2.3.3.1 รองรับการควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 3 แกน  
4.2.3.3.2 มีแป้นควบคุมเบรคและหางเสือที่เท้า 
4.2.3.3.3 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
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4.2.3.3.4 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได ้
 

4.2.4 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดทั่วไป 
เป็นโต๊ะปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ส าหรับ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

โดยออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ แข็งแรง  สะดวก  ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย   
รายละเอียดทางเทคนิค 

4.2.4.1 โต๊ะปฏิบัติการงานไฟฟ้า ขนาด  800 x 1500 x 800  มม.    ประกอบด้วย พ้ืนโต๊ะ        (Work Top) เป็น
Particle Board of Melamine Surface 2 ด้าน  หนา 19 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม  ยึดพ้ืนโต๊ะเข้ากับ โครงขา
โต๊ะ ได้อย่างมั่นคง แข็งแรง 

4.2.4.2  โครงขาโต๊ะเป็นแบบ 4 ขา ถอดประกอบได้  ท าด้วยเหล็กกล่องหนาไม่น้อยกว่า  2 มม. ขนาดกล่อง         
38 x 38 มม. ตัวคานเป็นเหล็กกล่อง เชื่อมยึด 4 ด้าน มีคานกลางรับน้ าหนักพ้ืนโต๊ะ ชุดตัวคานประกอบเข้ากับขาโต๊ะอย่าง
แข็งแรง  ที่ปลายขาโต๊ะด้านล่าง มีที่วางเท้า เพ่ือเสริมความแข็งแรง ป้องกันการล้มเอียงมาด้านหน้า ปลายขามีอุปกรณ์ปรับ
ระดับ   ชุดขาโต๊ะทุกชิ้นพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม สามารถทนความชื้นได้เป็นอย่างดี 

4.2.4.3  มีปลั๊ก 220 V   1 ชุดติดตั้งบนพื้นโต๊ะข้างซ้าย / ขวา พร้อมเบรคเกอร์ 
        4.2.4.4   สายไฟส าหรับต่อระบบไฟภายนอกโต๊ะ ยาว 3 เมตร    จ านวน 1 ชุด 
 
4.2.5 ชุดป้องกันและส ารองไฟเครื่องประมวลผล  จ านวน 1 ชุด 

รายละเอียดทั่วไป 
1. เครื่องส ารองไฟต้องรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 อุปกรณ ์
2. มีมาตรฐาน มอก หรือ CE หรือมากกว่า 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.5.1 รองรับการใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz 
4.2.5.2 มีระบบแจ้งเตือนเม่ือระดับแบตเตอรี่ต่ า และ มีโหลดเกิน 
4.2.5.3 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องหรือมากกว่า 
4.2.5.4 มีจอ LCD ส าหรับแสดงสถานะของอุปกรณ์ 
4.2.5.5 มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watt) หรือมากกว่า 
4.2.5.6 สามารถส ารองไฟได้อย่างน้อย 15 นาทีหรือมากกว่า 

 
5 การอบรมและคู่มือการใช้งาน  ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการซ่อมบ ารุง พร้อมจัดฝึกอบรม

ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้ได้ถูกต้อง 
6 ตัวแทนจ าหน่าย  บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจาก

ตัวแทนในประเทศ  ที่มีเอกสารยืนยันฉบับปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
7 การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ  ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่าง

คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรง ตาม
ข้อก าหนดหรือดีกว่า  ทั้งนี้จะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน  

8 ระยะเวลาการรับประกัน     รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
9 ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ ์ภายใน      120            วัน 
10 สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ ์อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.    
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ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด   
        (.นายวิโรจน์   พิราจเนนชัย)     
          ต าแหน่ง   อาจารย์  
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด 
        (.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไพฑูรย์   รักเหลือ)     
          ต าแหน่ง   อาจารย์ 
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด 
        (.นายบุญฤทธิ์   คุ้มเขต)     
          ต าแหน่งอาจารย์ 
 
 
        ลงชื่อ    หัวหน้าหน่วยงาน 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร  อ่างทอง) 
             ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


