
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

1. ชื่อ ระบบฐานข้อมูลส าหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 
2. จ านวนที่ต้องการ       1  ชุด 
3. เหตุผลและความจ าเป็น 

สาขาวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสาขาภายใต้นโยบายผลิตบัณฑิตพันธุ์
ใหม่ โดยท าการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน และ
ยังเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินตามนโยบายของ
ภาครัฐ ที่ช่วยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคเอเชีย  

เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือผู้สอนในหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือ
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านทักษะความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน EASA Part 147 และ part 66 และต้องมีข้อมูล เอกสาร หรือต ารา ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีซึ่งมีความประสงค์ให้ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน 
EASA PART 66 และ part 147 โดยสามารถด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร
ทางด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจัดเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐาน EASA เพ่ือให้บุคลากรที่เป็นช่างบ ารุงอากาศยานสามารถได้รับการรับรองเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานตามาตรฐาน EASA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในด้านซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ไม่ว่าเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือเป็นผู้สอนให้กับหลักสูตรฝึกอบรมในศูนย์ ฝึกอบรม PART 
147 และ Part 66 ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลส าหรับองค์ความรู้ต่างๆ ตามมาตรฐาน EASA Part 147 CAT A1, B2  
และคลังข้อสอบ EASA part 66  CAT A1, B2 ข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต้องจัดเก็บไว้ใน Server ซึ่งจะมีระบบ
จัดการและป้องกันข้อมูลที่ดี ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดการทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐาน EASA 
4. ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้าย ภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ -  
5.  ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา  ไม่เคยซื้อครุภัณฑ์ในระบบนี้ 
6.  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 28,000,000 บาท 
7. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ 120 วัน 
8. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

8.1. นายวิเชียร   อูปแก้ว  ประธานกรรมการ 
8.2. นายวันเฉลิม   ชั้นวัฒนพงศ์ กรรมการ 

           8.3. นายบุญฤทธิ์  คุ้มเขต  กรรมการและเลขานุการ 
 



9. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
           9.1. ผศ.ดรไพฑูรย์   รักเหลือ  ประธานกรรมการ 
           9.2. นายวิโรจน์   พิราจเนนชัย กรรมการ 
           9.3. ผศ.ดร.นิพนธ์   ทางทอง  กรรมการและเลขานุการ 
10.  บริษัท/ห้าง/ร้านที่จัดจ าหน่าย พร้อมเบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสาร 
  10.1.   บริษัท โคตรอน จ ากัด    โทรศัพท์ 02-183-0231 ถึง 2 
  10.2   บริษัท เลิร์นเมท จ ากัด    โทรศัพท์ 02-945-2933 
  10.3.   บริษัท อินโนเวชั่น อินโฟร์ จ ากัด   โทรศัพท์ 02-159-8569 
   
 
 
ลงชื่อ         ผู้ก าหนดรายละเอียด     ลงชื่อ      ผู้ก าหนดรายละเอียด 
  (นายวิโรจน์  พิราจเนนชัย)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ทางทอง) 
  ต าแหน่ง    อาจารย์     ต าแหน่ง    อาจารย์ 
 
 
ลงชื่อ                ผู้ก าหนดรายละเอียด 
  (นายอภิสิทธิ์  ศรีวรรณ์ )            
  ต าแหน่ง    อาจารย์     
 
 
     ลงชื่อ     หัวหน้าหน่วยงาน 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
1. ชื่อ ระบบฐานข้อมูลส าหรับการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐาน EASA part 66 
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด 
3. เหตุผลและความจ าเป็น 

เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือผู้สอนในหลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน หรือ
อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านทักษะความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน EASA Part 147 และ part 66 และต้องมีข้อมูล เอกสาร หรือต ารา ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีซึ่งมีความประสงค์ให้ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน 
EASA PART 66 และ part 147 โดยสามารถด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร
ทางด้านซ่อมบ ารุงอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และจัดเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐาน EASA เพ่ือให้บุคลากรที่เป็นช่างบ ารุงอากาศยานสามารถได้รับการรับรองเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานตามาตรฐาน EASA 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในด้านซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ไม่ว่าเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานหรือเป็นผู้สอนให้กับหลักสูตรฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรม PART 
147 และ Part 66 ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลส าหรับองค์ความรู้ต่างๆ ตามมาตรฐาน EASA Part 147 CAT A1, B2  
และคลังข้อสอบ EASA part 66  CAT A1, B2 ข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต้องจัดเก็บไว้ใน Server ซึ่งจะมีระบบ
จัดการและป้องกันข้อมูลที่ดี ท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดการทดสอบความรู้ตาม
มาตรฐาน EASA 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1. ระบบฐานข้อมูลการเรียน การทดสอบความรู้ ตามมาตรฐาน EASA จ านวน 1 ระบบ 
4.1.1.ฐานข้อมูลการทดสอบความรู้ มีเนื้อหาที่แยกออกเป็นโมดูล สอดคล้องตามมาตรฐาน EASA Part 

147 CAT A1, B2 
4.1.2.ข้อสอบที่น ามาใช้ทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ข้อ 
4.1.3.ข้อสอบสามารถเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และมีโปรแกรมที่สามารถสุ่มเลือกข้อสอบในแต่ละ

โมดูลมาใช้ในการสอบได้เองโดยอัตโนมัต 
4.1.4.สามารถเพ่ิมหรือลดข้อสอบในระบบได้ 
4.1.5.มีข้อมูลเอกสาร หรือหนังสือต าราส าหรับการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาที่แยกออกเป็นโมดูล 

สอดคล้องตามมาตรฐาน EASA Part 147 CAT A1, B2 อยู่ในรูป PDF หรือ PPT หรือข้อมูล
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และสามารถปรับปรุงการเข้ารหัสได้ 

4.1.6.ข้อมูลเอกสาร หรือหนังสือต าราส าหรับการสอน สามารถเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และสามารถ
ดาวน์โหลดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

4.1.7.สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้เรียนหรือผู้สอบได้ 



4.1.8.ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบผ่าน web Browser เพ่ือ Download เอกสารได้ โดยสามารถ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารของแต่ละผู้ใช้งานได้ 

4.1.9.ผู้เสนอราคาต้องมี Service Application ที่สามารถรองรับการท างานผ่าน iOS และ Android 
โดยสามารถโทรศัพท์ และ Chat ไปยังศูนย์บริการของผู้เสนอราคาส าหรับแจ้งเสียหรือแจ้งปัญหา
ต่างๆของระบบ โดยข้อมูลต่างๆที่ส่งทั้งภาพและ Chat จะต้องเก็บบน Server ของผู้เสนอราคา 
สามารถค้นหาและตรวจสอบย้อนหลังได้  

4.1.10. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนศูนย์ฝึกอบรม EASA part 147 ที่มีการเปิดสอนหลักสูตร 
approved basic training Cat B1.1 ในประเทศไทย และต้องมีเอกสารรับรองจากศูนย์ฝึกอบรม 
EASA part 147 ว่า ระบบฐานข้อมูลการเรียน การทดสอบความรู้ ตามมาตรฐาน EASA เป็นไป
ตามมาตรฐาน EASA part 147 เพ่ือเป็นการยืนยันว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการ
ฝึกอบรม การจัดตั้งเป็นศูนย์สอบ และสอนการฝึกทักษะปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน EASA 
 

4.2. ชุดเครื่องวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล จ านวน 2 ชุด  
4.2.1.ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) Intel Xeon processor Scalable Family ชนดิ 8 แกน

หลัก มีความเร็วไม่น้อยกว่า 2.1 GHz หน่วยความจ าภายใน Cache ไม่น้อยกว่า 11 M หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 

4.2.2.ต้องมีหน่วยความจ าหลัก (memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB รองรับ
การใส่ memory ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3TB โดยมีจ านวนชอ่งใส่ Memory ไม่น้อยกว่า 24 DIMM 
Slots 

4.2.3.มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ SAS 
(Serial Attached SCSI) และ  โดยสนับสนุนการท า RAID 0, 1, 5, 10 ได้ ซึ่งมี Cache 
Memory ของ RAID Controller ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB 

4.2.4.ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hot swap hard disk drives แบบ SAS Hot-plug ชนิด 2.5” ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1.8TB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย สามารถใส่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 หน่วย 

4.2.5.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Gigabit Ethernet จ านวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต  
4.2.6.มีหน่วยอ่านข้อมูลแผ่น DVD-RW drive จ านวน 1 หน่วย 
4.2.7.มีจอ LCD แสดงสถานะการท างาน ที่ด้านหน้า ซึ่งสามารถทราบถึงความผิดปกติของระบบได้จาก 

Error Code บน LCD Display 
4.2.8.สามารถจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่าน USB port 
4.2.9.รองรับ WIFI หรือ Bluetooth ในการจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้โดยตรง

เพ่ือความปลอดภัย 
4.2.10. รองรับการใช้งาน internal GPU (Graphic Process Unit) 



4.2.11. ต้องมีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า 490 Watt. 
จ านวน 2 ชุด มีคุณสมบัติท างานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอด
เปลี่ยนได้ทันทีแม้ไม่เกิดปัญหาใดๆ (Hot swap) 

4.2.12.  ตัวเครื่องที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพ่ือติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะและขนาด
ไม่เกิน 2U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง และมี code ที่สามารถ scan เพ่ือน าไปสืบค้น
ข้อมูลของ server นั้นๆ ผ่าน public internet ได ้

4.2.13.  รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ และ hypervisor อย่างน้อย ดังนี้ Microsoft 
Windows Server 2019 , SUSE® Linux Enterprise Server , Red Hat Enterprise Linux, 
Citrix XenServer™ , VMware vSphere™ หรือ version ปัจจุบัน 

4.2.14. มีเงื่อนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้าน Hardware จะมีการติดต่อ
กลับภายใน 4 ชั่วโมง (4 Hours Response) โดยเข้ามาท าการแก้ไข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้ง
เครื่อง (On-Site Service)  

4.2.15. ได้รับมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนตรงกับรุ่นที่เสนอ  

4.2.16. มีโปรแกรมช่วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการค้า
เดียวกับเครื่อง โดยสามารถท างานได้อย่างน้อยดังนี้ 

4.2.16.1. สามารถท า monitoring, update, configure และท า report อุปกรณ์ต่างๆ ของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อันได้แก่ Server, Switch และ Storage ได้ 

4.2.16.2. รองรับการ integrate กับ third-party console เช่น Microsoft System Centre ได้ 
4.2.16.3. รองรับ การเชื่อมต่อกับ third-party console เช่น Computer Associates Network 

and Systems Management, HP Operation Manager และ IBM® Tivoli® 
Netcool ได้ 

4.2.17. ผู้เสนอราคาหรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center ที่ให้บริการแบบ 7 
วัน x 24 ชั่วโมงพร้อมเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งเหตุขัดข้องแบบเบอร์โทรฟรี โดยตัวเครื่องที่เสนอต้อง
รองรับ Software ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง เพื่อตรวจสอบ แจ้งเตือนความ
ช ารุด เสียหาย ของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ Hard Disk, Memory, CPU โดยที่ Software นั้นต้อง
สามารถท าการแจ้งเปิดงานซ่อมอัตโนมัติผ่านทาง e-mail ไปยังศูนย์บริการ Call Center ได้ โดย
มีเอกสารแคตตาล็อค Datasheet พร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิตใน
ประเทศไทย 

 
5. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบ ณ สถานที่ที่กรรมการก าหนด โดยให้ระบบสามารถเข้าถึงจากอินเตอร์เน็ทได้ 

และหากจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบท างานได้ ให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดหาและด าเนินการ 
6. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า

คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า  



7. ก าหนดส่งมอบ ภายใน     120      วัน 
8. ระยะเวลาการรับประกัน      1     ปี 
9. สถานที่ส่งมอบ      คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     .   

 
 
ลงชื่อ         ผู้ก าหนดรายละเอียด        ลงชื่อ      ผู้ก าหนดรายละเอียด 
  (นายวิโรจน์  พิราจเนนชัย)            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์  ทางทอง) 
  ต าแหน่ง    อาจารย์     ต าแหน่ง    อาจารย์ 
 
 
ลงชื่อ            ผู้ก าหนดรายละเอียด 
  (นายอภิสิทธิ์  ศรีวรรณ์ )            
  ต าแหน่ง    อาจารย์     
 
 
     ลงชื่อ     หัวหน้าหน่วยงาน 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง) 
ต าแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 


