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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ชุดปฏิบัติการซ่อมบ ารุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน   
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการซ่อมบ ารุงทางอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
2. จ านวน       1 ชุด  
3. รายละเอียดทั่วไป 

มหาวิทยาลัยต้องการจัดหาชุดปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ในด้านระบบการท างานอากาศยานและเครื่องบินเพ่ือพัฒนา
ทักษะงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยเรียนรู้ระบบการท างานของอากาศยาน  
การจัดการด้านการบินและควบคุมระบบการบิน พร้อมระบบการท างานในหน้ามี่ต่างๆของฟังก์ชันการบินของเครื่องบิน
แบบพาณิชย์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ในการพัฒนาทักษะด้านการซ่อม
บ ารุงอากาศยานตามนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศด้านอุตสาหกรรมการบิน 
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1  ชุดฝึกจ าลองการบินและการตรวจเช็คส าหรับผู้สอน 
4.1.1 เครื่องประมวลผลจ าลองส าหรับห้องนักบินเสมือนจริงตามแบบเครื่องบิน B737 NG   จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดทั่วไป 

1. รองรับการจ าลองการฝึกหัดบินเสมือนจริงแบบ 3 มิติ 
2. รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.1.1.1 รองรับการแสดงภาพสนามบินที่ประกอบด้วย ทางขับ ทางวิ่ง อาคารผู้โดยสารบางส่วน 
ที่มีต าแหน่งตรงตามความจริง จ านวนมากกว่า 24,900 สนามบินทั่วโลก และการแสดงภาพอาคาร บ้านเรือน ใน
เมืองใหญ่ๆ ได้ มากกว่า 40 เมือง 
4.1.1.2 รองรับการแสดงภาพภูมิประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น พ้ืนดิน ภูเขา ทะเล แม่น้ า ต้นไม้ ถนน ทางรถไฟ ไฟส่อง
สว่างต่างๆ 
4.1.1.3 รองรับการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ VOR ILS DME NBD MARKER ที่มีต าแหน่งที่
ติดตั้งและความถี่ในการใช้งานที่ตรงตามจริง 
4.1.1.4 รองรับการจ าลองการเกิดสภาพอากาศต่างๆ เช่น เมฆชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในความสูงที่ต่างกัน การเกิดฝนตก 
ฟ้าร้อง การก าหนดเวลาต่างๆของวัน กลางวัน กลางคืน การก าหนดทิศทางและความเร็วลม  การก าหนดสภาพ 
ทัศนวิสัยในการมองเห็นของนักบินที่ความสูงต่างๆ   และสามารถน าข้อมูลสภาพอากาศ ณ ขณะปัจจุบันในโลกจริง 
มาก าหนดในโปรแกรมจ าลองได้ 
4.1.1.5 รองรับการสร้างสถานการณ์ต่างๆ  การบันทึก และการเรียกกลับมาใช้งานใหม่ เพ่ือใช้ในการฝึกแบบเดิม
ซ้ าๆได้ 
4.1.1.6 มีการจ าลองคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบินแต่ละแบบ 
4.1.1.7 รองรับการแสดงภาพแบบหลายมุมมอง ส าหรับการแสดงภาพมากกว่า 1 หน้าจอ 
4.1.1.8 รองรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ในการสั่งงานโปรแกรม เช่นการสั่งงานอุปกรณ์
ต่างๆในห้องนักบิน 
4.1.1.9 รองรับการแสดงภาพเครื่องบินล าอ่ืนๆ ที่อยู่ร่วมสถานการณ์เดียวกัน เช่นเครื่องบินที่จอดอยู่ในสนามบิน
เดียวกัน 
4.1.1.10 รองรับการแสดงภาพยานยนต์ที่ให้บริการภายในสนามบิน แบบอยู่นิ่ง เพ่ือเสริมสร้างความเสมือนจริงของ
สภาพแวดล้อมสนามบิน 
4.1.1.11 คุณสมบัติของโปรแกรมจ าลองส าหรับห้องนักบินเสมือนจริง 
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4.1.1.11.1 รองรับการจ าลองการฝึกหัดบินเสมือนจริงแบบ 3 มิต ิ
4.1.1.11.2 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ MS Windows 
4.1.1.11.3 Software ทั้งหมดจะต้องถูกต้องตามลิขสิทธ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.1.1.11.4 รองรับการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบน าร่องให้อยู่ในรุ่นล่าสุด 
4.1.1.11.5 มีการจ าลองหน้าจอแสดงผลของ Primary Flight Display(PFD),Navigation 
Display(ND),Engine Indicating and Crew-Alerting System (EICAS), Integrated standby instrument 
system(ISIS) ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.1.1.11.6 มีการจ าลองระบบ Autopilot, Flight Director, Control Wheel Steering ตามแบบเครื่องบิน 
B737NG 
4.1.1.11.7 มีการจ าลองระบบ Flight Management Guidance System ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.1.1.11.8 มีการจ าลองเสียงเครื่องยนต์ เสียงเตือน ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.1.1.11.9 มีซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 ระบบไฮดรอลิค  
 ระบบไฟฟ้า     
 ระบบ APU ( Auxiliary Power Unit)  
 ระบบพ้ืนบังคับ  
 ระบบเครื่องยนต์ 
 ระบบนิวเมตริค  
 ระบบฐานล้อ  
 ไฟไหม้ 
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  
 ระบบการสื่อสาร  

4.1.1.11.10 มีซอฟต์แววร์ส าหรับเชื่อมต่อระหว่าง Simulator Software กับ Cockpit Hardware  
4.1.1.11.11 มีการจ าลองระบบดังต่อไปนี้ ตามแบบเครื่องบิน B737NG 

 ระบบไฮดรอลิค  
 ระบบไฟฟ้า     
 ระบบ APU ( Auxiliary Power Unit)  
 ระบบพ้ืนบังคับ  
 ระบบเครื่องยนต์ 
 ระบบนิวเมตริค  
 ระบบฐานล้อ  
 ไฟไหม้ 
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  

4.1.1.12 คุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่อง  
4.1.1.12.1 ตัวเครื่องต้องมีเมาส์ และคีย์บอร์ด 
4.1.1.12.2   มีหูฟังส าหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง 
4.1.1.12.3   มีระบบประมวลผลแบบ Intel Core i7 แบบ 4 แกนประมวลผล รุ่นที่ 7th หรือดีกว่า   
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4.1.1.12.4   มีระบบประมวลผลภาพที่มี Memory Speed ไม่ต่ ากว่า 11Gbps  
4.1.1.12.5   มีหน่วยความจ าชั่วคราวไม่ต่ ากว่า 16 GB 
4.1.1.12.6   มีหน่วยความจ าแบบ SSD ขนาดไม่ต่ ากว่า 250 GB  
4.1.1.12.7   รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Professional 
4.1.1.12.8   มีหน่วยประมวลด้านภาพไม่น้อยกว่า 2 GB 
 

4.1.2 เครื่องแสดงสัญญาณภาพจ าลองการบิน          จ านวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดทั่วไป 

1. จอแสดงผลเป็นจอชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต HDMI หรือ VGA  
2. รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลผลในข้อที่ 4.1.1 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.1.2.1 จอแสดงผลต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
4.1.2.2 มี Maximum Resolution 1,920 x 1080 หรือละเอียดกว่า  
4.1.2.3 มี Static Contrast Ratio 1,000:1 หรือดีกว่า 
4.1.2.4 มี Dynamic Contrast Ratio 100,000,000:1 หรอืดีกว่า 
4.1.2.5 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA หรือมากกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
 

4.1.3 ชุดเครื่องวัดประกอบการบินแบบ Boeing 737 NG   จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดทั่วไป 

1. อุปกรณ์จะต้องรองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับ USB 
2. รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 
3. มีการฝึกอบรมใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน 
4. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายด้าน Windows Embedded Partner หรือได้รับการแต่งตั้งจาก

ตัวแทนในประเทศ 
รายละเอียดเฉพาะ 
4.1.3.1 ชุด MCP (Mode Control Panel) และ EFIS Control จ านวน 1 ชุด (Replica B737 Part) 

4.1.3.1.1 มีสวิทซ์บิดปรับตั้งค่า ความเร็ว ทิศทาง ความสูง อัตราไต่/ร่อน และปุ่มส าหรับเปลี่ยนโหมด
การท างานของระบบ Autopilot 
4.1.3.1.2 มีหน้าจอ LCD ส าหรับแสดงผล ความเร็ว ความสูง อัตราไต่/ร่อน  
4.1.3.1.3 มีไฟส าหรับให้ความสว่างกับตัวหนังสือบนพาแนล 
4.1.3.1.4 สวิทซ์ Auto Thrust มีการควบคุมต าแหน่งด้วย Solenoid switch 
4.1.3.1.5 มีแผงควบคุมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการบิน (Electronic flight instrument system)  
4.1.3.1.6 รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม IFly, PMDG, ProSim737 หรือมากกว่า 

4.1.3.2 ชุด CDU (Control Display Unit) จ านวน 2 ชุด 
4.1.3.2.1 มีการจ าลองแผง Control Display Unit ตามแบบเครื่อง B737NG   
4.1.3.2.2 มีที่จับแบบพับได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือประกอบ  
4.1.3.2.3 สามารถแยกการท างานระหว่างนักบินที่ 1 และนักบินที่ 2 ได้   
4.1.3.2.4 ใช้โพรโตคอลแบบ CAN Bus ส าหรับจ าลองระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับหน่วย
ประมวลผลกลาง  
4.1.3.2.5 รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม IFly, PMDG, ProSim737หรือมากกว่า  
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4.1.3.3 ชุด Power Control (Throttle, Speed brake, Flap) จ านวน 1 ชุด (Replica B737 Part) 

4.1.3.3.1 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.3.2 มีการจ าลองการท างานของ Thrust Levers 
4.1.3.3.3 มีการจ าลองการท างานของ Reverse Thrust Levers 
4.1.3.3.4 มีการจ าลองการท างานของ Take off / Go Around (TOGA) Switch 
4.1.3.3.5 มีการจ าลองการท างานของ Auto Thrust (AT) Disconnect Switch 
4.1.3.3.6 มีการจ าลองการท างานของ Flap Handle 
4.1.3.3.7 มีการจ าลองการท างานของ  Speed Brake Handle 
4.1.3.3.8 มีการจ าลองการท างานของ  Fuel Cut-off Switch 
4.1.3.3.9 มีการจ าลองการท างานของ Parking Brake Lever และไฟแสดงสถานะ 
4.1.3.3.10 มีการจ าลองการท างานของ  Pitch Trim Wheels 

4.1.3.4 ชุด FOP (Forward Overhead Panel) จ านวน 1 ชุด (Replica B737 Part) 
4.1.3.4.1 มีมาตรวัด DUCT PRESSURE    
4.1.3.4.2 มีมาตรวัด CABIN ALTITUDE/DIFFERENTIAL PRESSURE    
4.1.3.4.3 สามารถปรับความสว่างของพาแนลและเกจส าหรับแสดงผลได้  
4.1.3.4.4 มีไฟแสดงสถานะของเครื่องบิน    
4.1.3.4.5 สวิทซ์สตาร์ทเครื่องยนต์มีการควบคุมต าแหน่งด้วย Solenoid switch 
4.1.3.4.6 สวิทซ์ Yaw Damper and Wing Anti-Ice มีการควบคุมต าแหน่งด้วย Solenoid switch 
4.1.3.4.7 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.4.8 รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม IFly, PMDG, ProSim737 หรือมากกว่า 

4.1.3.5 ชุด AFT OP (AFT Overhead Panel) จ านวน 1 ชุด (Replica B737 Part) 
4.1.3.5.1 พาแนลมีขนาดและรายละเอียดเหมือนกันกับเครื่องจริง 
4.1.3.5.2 พาแนลมีโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมหรือดีกว่า 
4.1.3.5.3 สามารถปรับความสว่างของพาแนลได้  
4.1.3.5.4 มีมาตรวัด OXYGEN PRESSURE  
4.1.3.5.5 มีแผงควบคุมสัญญาณเสียงบนเครื่องบิน  
4.1.3.5.6 มีแผงครอบป้องกันปุ่ม EEC  
4.1.3.5.7 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.5.8 รองรับการท างานร่วมกับโปรแกรม IFly, PMDG, ProSim737 หรือมากกว่า 

4.1.3.6 ชุด Control Column จ านวน 2 ชุด 
4.1.3.6.1 รองรับการควบคุมไม่น้อยกว่า 5 แกน และมีปุ่มส าหรับควบคุมไม่น้อยกว่า 20 ปุ่ม 
4.1.3.6.2 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.6.3 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 

4.1.3.7 ชุด Rudder Pedal จ านวน 2 ชุด 
4.1.3.7.1 รองรับการควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 3 แกน  
4.1.3.7.2 มีแป้นควบคุมเบรคและหางเสือที่เท้า 
4.1.3.7.3 อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.7.4 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 
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4.1.4 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด 

รายละเอียดทั่วไป 
เป็นโต๊ะปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ส าหรับ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

โดยออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ แข็งแรง  สะดวก  ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย   
รายละเอียดทางเทคนิค 
4.1.4.1 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  ยึดพื้นโต๊ะเข้ากับ โครง
ขาโต๊ะ ได้อย่างมั่นคง แข็งแรง 

4.1.4.2 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 ปลายขามีอุปกรณ์
ปรับระดับ   ชุดขาโต๊ะทุกชิ้นพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม สามารถทนความชื้นได้เป็นอย่างดี 

4.1.4.3 มีปลั๊ก 220 V   1 ชุดติดตั้งบนพื้นโต๊ะข้างซ้าย / ขวา พร้อมเบรกเกอร์ 
        4.1.4.4 สายไฟส าหรับต่อระบบไฟภายนอกโต๊ะ ยาว 3 เมตร    จ านวน 1 ชุด 
 
4.1.5 ชุดป้องกันและส ารองไฟเครื่องประมวลผล             จ านวน 1 ชุด 

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

รายละเอียดเฉพาะ 
4.1.5.1 รองรับการใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz 
4.1.5.2 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ า และ มีโหลดเกิน 
4.1.5.3 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องหรือมากกว่า 
4.1.5.4 มีจอ LCD ส าหรับแสดงสถานะของอุปกรณ์ 
4.1.5.5 มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า   800 VA (480 Watt) หรือมากกว่า 
4.1.5.6 สามารถส ารองไฟได้อย่างน้อย 15 นาทีหรือมากกว่า 

4.2 เครื่องช่วยสอนการซ่อมบ ารุงส าหรับเรียน   
4.2.1 เครื่องประมวลผลจ าลองส าหรับเครื่องช่วยสอนของผู้เรียน Multifunctional Aircraft Maintenance 
Training Platform จ านวน 6 เครื่อง  โดยมีรายละเอียดทั่วไป 

1. รองรับการจ าลองการฝึกหัดบินเสมือนจริงแบบ 3 มิติ 
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 
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4.2.1.4.2 รองรับการแสดงภาพภูมิประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น พ้ืนดิน ภูเขา ทะเล แม่น้ า ต้นไม้ ถนน ทาง
รถไฟ ไฟส่องสว่างต่างๆ 
4.2.1.4.3 รองรับการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ VOR ILS DME NBD MARKER ที่มี
ต าแหน่งที่ติดตั้งและความถี่ในการใช้งานที่ตรงตามจริง 
4.2.1.4.4 รองรับการจ าลองการเกิดสภาพอากาศต่างๆ เช่น เมฆชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในความสูงที่ต่างกัน 
การเกิดฝนตก ฟ้าร้อง การก าหนดเวลาต่างๆของวัน กลางวัน กลางคืน การก าหนดทิศทางและความเร็วลม  
การก าหนดสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นของนักบินที่ความสูงต่างๆ   และสามารถน าข้อมูลสภาพอากาศ 
ณ ขณะปัจจุบันในโลกจริง มาก าหนดในโปรแกรมจ าลองได้ 
4.2.1.4.5 รองรับการสร้างสถานการณ์ต่างๆ  การบันทึก และการเรียกกลับมาใช้งานใหม่ เพื่อใช้ในการฝึก
แบบเดิมซ้ าๆได้ 
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 
4.2.1.4.9 รองรับการแสดงภาพยานยนต์ที่ให้บริการภายในสนามบิน แบบอยู่นิ่ง เพ่ือเสริมสร้างความ
เสมือนจริงของสภาพแวดล้อมสนามบิน 
4.2.1.4.10รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ MS Windows 
4.2.1.4.11 มีการจ าลองคุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
4.2.1.4.12 รองรับการอัพเดทฐานข้อมูลระบบน าร่อง 
4.2.1.4.13 มีการจ าลองหน้าจอแสดงผลของ 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 ตามแบบ
เครื่องบิน 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  
 ไฟไหม้ 
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  
 ระบบการสื่อสาร  
4.2.1.4.18 มีส่วนแสดงผลห้องนักบินแบบ 3D View  
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4.2.1.4.19 มีการจ าลองระบบดังต่อไปนี้ ตามแบบเครื่องบิน B737NG 
 ระบบไฮดรอลิค  
 ระบบไฟฟ้า     
 ระบบ APU ( Auxiliary Power Unit)  
 ระบบพ้ืนบังคับ  
 ระบบเครื่องยนต์ 
 ระบบนิวเมตริค  
 ระบบฐานล้อ  
 ไฟไหม้ 
 ระบบป้องกันน้ าแข็ง  
 ระบบประตู  
 ระบบเชื้อเพลิง  
 ระบบการสื่อสาร  

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 18 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 หรอืดีกว่า 
4.2.2.5 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA หรือมากกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    

4.2.3 เครื่องช่วยฝึกส าหรับผู้เรียน   จ านวน 6  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  
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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 ได้ 

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 
4.2.3.3.4 รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ 

4.2.4 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 6 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 พื้นโต๊ะ        (Work Top) 
เป็นParticle Board of Melamine Surface 2 ด้าน  หนา 19 มม. ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม  ยึดพื้นโต๊ะเข้ากับ 
โครงขาโต๊ะ 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 ชุดตัวคานประกอบเข้ากับขาโต๊ะ
อย่างแข็งแรง  ที่ปลายขาโต๊ะด้านล่าง มีที่วางเท้า เพ่ือเสริมความแข็งแรง ป้องกันการล้มเอียงมาด้านหน้า ปลายขามี
อุปกรณ์ปรับระดับ   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 6 ชุด 

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

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.5.1 รองรับการใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC 50 Hz 
4.2.5.2 มีระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ 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 
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4.2.6 ชุดกระดานอัจฉริยะ  จ านวน 1 ชุด 
รายละเอียดทั่วไป 

1. รองรับการใช้งานร่วมชุดห้องปฏิบัติการจ าลองการบินและการตรวจเช็ค 
2. มีระยะเวลารับประกันอย่างน้อย 1 ปี 

รายละเอียดเฉพาะ 
4.2.6.1 กระดานมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นทแยงมุม 104 นิ้ว สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อง
ฉายภาพระบบ LCD/DLP ได ้ 
4.2.6.2 พื้นที่ผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง มีความทนทาน และลดแสงสะท้อน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ
แขวนติดผนัง และวางบน ขาตั้งพร้อมล้อเลื่อน  
4.2.6.3 มีความละเอียดภายในกระดาน 32,768 x 32,768 พิกเซล  
4.2.6.4 รองรับการใช้งานพร้อมกัน 10 จุดสัมผัส และสามารถเขียนบนกระดานพร้อมกันได้อย่างอิสระ โดย
ใช้สีที่แตกต่างกัน 10 สี  
4.2.6.5 มีความเร็วในการตอบสนอง 180 จุดต่อวินาที  
4.2.6.6 เชื่อมต่อ และรับไฟฟ้าเลี้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB โดยไม่อาศัยไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย    
ไฟอ่ืนๆ  
4.2.6.7 มีฟังก์ชั่นพ้ืนฐานสกรีนอยู่บนจอรับภาพทางด้านซ้ายและขวา ด้านละ 25 ค าสั่ง เป็นอย่างน้อย
ส าหรับควบคุมสั่งงานโปรแกรม ที่ใช้ร่วมกับจอรับภาพ  
4.2.6.8 มีปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอร์รี่ ท างานร่วมกับกระดานแบบปฏิสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี จ านวน 
2 ด้าม และปากกายืดได้ 1 ด้าม  
4.2.6.9 มีซอฟต์แวร์ควบคุมการท างานของกระดาน สามารถติดตั้งได้ไม่จ ากัดจ านวนเครื่องโดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
     4.2.6.9.1 ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดส์ เวอร์ชั่น 7, 8, 8.1 และ 10  

4.2.6.9.2 สามารถน า เสนอ หรือแทรกรูปแบบ กราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้  
4.2.6.9.3 มีฟังก์ชั่นแยกหน้าจอส าหรับการเขียน สามารถแยกได้สูงสุด 10 หน้า และสามารถเซฟการ

ใช้งานแยกทีละหน้าได้  
4.2.6.9.4 มีฟังก์ชั่นปากกาให้เลือกใช้งาน 11 รูปแบบ  
4.2.6.9.5 มีฟังก์ชั่นปากกาเรืองแสง ที่สามารถเขียนไฮไลท์ ข้อความบนซอฟท์แวร์อ่ืนได้  
 
4.2.6.9.6 สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office ได ้และสามารถบันทึกเส้นที่เขียนลงโปรแกรม 

Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point ได้  
4.2.6.9.7 มีฟังก์ชั่นแทรกตาราง โดยสามารถแทรกตัวอักษร และภาพ ลงในตารางได้  
4.2.6.9.8 สามารถบันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .PNG, .JPG, .JPEG, .BMP, .PBM, .PGM, .PPM, 

.XBM, .XPM, .TIFF, .TIF, .INTS, .IWB, .PPT, .DOC, .XLS, .PDF, .HTM, .SWF  
4.2.6.9.9 สามารถบันทึกการน า เสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงเป็นไฟล์นามสกุล .MP4, .FLV, 

.WMV โดยสามารถเลือก บันทึกบางพ้ืนที่ได้  
4.2.6.10 สินค้าได้รับมาตรฐาน ISO 9001, FCC, CE, RoHS, UL  
4.2.6.11 ผู้เสนอราคามีเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย, หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และหนังสือแจ้งการ

รับประกันสินค้า จาก บริษัทฯเจ้าของผลิตภัณฑ์  
5. การอบรมและคู่มือการใช้งาน ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและเอกสารการซ่อมบ ารุง พร้อมจัดฝึกอบรม

ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  จ านวนไม่น้อยกว่า 8 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน 
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6. ตัวแทนจ าหน่าย บริษัทผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจาก

ตัวแทนในประเทศ  และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายต้องมีศูนย์ซ่อมบ ารุงในประเทศไทยและสามารถส ารองอะไหล่ไว้
ส าหรับซ่อมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต 

7. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่าง
คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัย ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตาม
ข้อก าหนดหรือดีกว่า  ทั้งนี้ จะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้
ชัดเจน  

8. ระยะเวลาการรับประกัน     รับประกันความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
9. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ ภายใน      120            วัน 
10. สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.    
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด   ลงชื่อ    หัวหน้าหน่วยงาน 
        (.นายวิโรจน ์พิราจเนนชัย)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร  อ่างทอง) 
          ต าแหน่งอาจารย์         ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด  
        (.นายวิเชียร  อูปแก้ว)     
          ต าแหน่งอาจารย์       
 
 
ลงชื่อ    ผู้ก าหนดรายละเอียด  
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรเสฏฐ์  วชิัยพาณิชย์)     
         ต าแหน่งอาจารย์       


