
รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ� 

โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาตามยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ด*านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โครงการพัฒนาทักษะด*านเครื่องกล ไฟฟ0า และอิเล็กทรอนิกส� 

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

1.  ช่ือรายการ    ชุดครุภัณฑ
สําหรับห�องปฏิบัติการ การควบคุมระบบอัตโนมัติ 

2.  จํานวนท่ีต*องการ   1 ชุด    ในวงเงินงบประมาณ   5,301,400.00 บาท   

3.  รายละเอียดท่ัวไป 

     ชุดครุภัณฑ
สําหรับห�องปฏิบัติการ การควบคุมระบบอัตโนมัติ จํานวน  1 ชุดนี้  จะต�องประกอบด�วยครุภัณฑ


รายการต,าง ๆ ดังต,อไปนี้ 

      3.1   ชุดฝ0กทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติ    จํานวน   23  ชุด 

      3.2   โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
     จํานวน   23  ชุด 

      3.3   ชุดฝ0กปฏิบัติการการเชื่อมต,อระหว,างมนุษย
กับเครื่องจักร (HMI)  จํานวน     3  ชุด 

      3.4   เครื่องคอมพิวเตอร
ชนิดต้ังโต=ะ                                  จํานวน   23  เครื่อง  

      3.5   มัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร
      จํานวน     1  เครื่อง 

      3.6   จอรับภาพสําหรับโปรเจ็กเตอร
                                                  จํานวน     1  ชุด 

      3.7  โต=ะฝ0กปฏิบัติการพร�อมเก�าอ้ี       จํานวน   23  ชุด 

      3.8   เครื่องพิมพ
เลเซอร
สี ขนาด A4     จํานวน     1  เครื่อง 

      3.9   ตู�เหล็กเก็บของชนิดบานเปGด  2 บาน     จํานวน     3  ตู�       

 

 

 

 

 

 



4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 

     4.1  ชุดฝIกทักษะ การควบคุมระบบอัตโนมัติ       จํานวน 23 ชุด 

            ในแต,ละชุด จะต�องประกอบด�วย 

        4.1.1  โปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีมีการจําลองระบบการทํางานจากอุตสาหกรรม โดยท่ีระบบจําลองการทํางานหรือ

ระบบเสมือนแต,ละระบบ ต�องมีความเหมือนจริง ด�วยเทคโนโลยี 3 มิติ ท่ีตอบสนอง ตามเวลาจริง ของ การผลิต

ภาพวาด (Graphics) สภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ (Physics)  เสียง (Sound) และการโต�ตอบกันอย,างสมบูรณ
แบบ 

(Total Interactivity) ระหว,างผู�ใช�กับระบบจําลองการทํางาน ซ่ึง 

มีรายละเอียด ดังต,อไปนี้ 

                      4.1.1.1  ระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติจากงานอุตสาหกรรม ซ่ึงใช�สําหรับการเรียนรู� 

และฝ0กควบคุมการทํางาน  จํานวนไม,น�อยกว,า 5 ระบบ ดังต,อไปนี้ 

                                   4.1.1.1.1  ระบบคัดแยกกล,องบรรจุภัณฑ
 (Sorting) ตามระดับความสูงท่ีแตกต,าง 

กันของกล,องบรรจุภัณฑ
 

                                   4.1.1.1.2  ระบบตวงวัดผสมสี (Batching) ซ่ึงเปaนระบบนําเอาสีท่ีเปaนวัตถุดิบ 

จํานวนอย,างน�อย 3 สี มาทําการผสมเข�าด�วยกันตามสัดส,วนท่ีได�กําหนดไว� 

                                   4.1.1.1.3  ระบบจัดวางกล,องซ�อนกันบนแผ,นวางรอง (Palletizer) ซ่ึงสามารถ 

จัดวางกล,องซ�อนกันเปaนชั้น ๆ ได�อย,างน�อย 3 ชั้น 

                                   4.1.1.1.4  ระบบเลือกวัสดุ และจัดวางลงในตําแหน,งท่ีต�องการ (Pick & Place) 

โดยการใช�อุปกรณ
แบบเคลื่อนท่ี 3 แนวแกน 

                                   4.1.1.1.5  ระบบคลังสินค�าอัตโนมัติ (Automatic Warehouse) ซ่ึงประกอบด�วย 

การขนส,งลําเลียง การนําไปจัดเก็บ และการเบิกจ,ายนํากล,องออกมาจากชั้นวาง 

                      4.1.1.2  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�นี้ ให�ผู�ใช�งานสามารถทําการจําลองข�อผิดพลาดหรือ 

จําลองความล�มเหลว (Failures Simulation)  ของอุปกรณ
ตรวจจับสัญญาณ (Sensors)  และตัวอุปกรณ
ทํางาน 

(Actuators)  ในระบบจําลองการทํางานต,าง ๆ ได�  ท้ังในรูปแบบ Open-circuit และ Short-circuit  โดยท่ีผู�สอนต�อง

สามารถทําการกําหนดรหัสผ,านเพ่ือซ,อนการจําลองข�อผิดพลาด หรือความล�มเหลวท่ีปรับต้ังไว�ได� 

 

 



                      4.1.1.3  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�  ให�ผู�ใช�งานสามารถทําการปรับเปลี่ยนมุมมอง (View)  

เพ่ือตรวจสอบ หรือสังเกตการทํางานของอุปกรณ
ส,วนประกอบต,าง ๆ ภายในระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติได�ด�วย

ตนเอง หรือมีการกําหนดค,าของมุมมองเอาไว�ล,วงหน�าเพ่ือความสะดวกในการใช�งาน 

                      4.1.1.4  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�ในการจําลองระบบการทํางานอัตโนมัตินี้ ต�องมีลิขสิทธิ์ 

ท่ีถูกต�องตามกฎหมาย  และไม,มีการจํากัดอายุการใช�งาน 

                      4.1.1.5  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�  จะต�องทําให�ระบบจําลองการทํางานอัตโนมัติ  

สามารถทําการเชื่อมต,อกับพีแอลซี หรืออุปกรณ
ควบคุมอ่ืน ท่ีมีจุดเชื่อมต,อดิจิตอลอินพุตอย,างน�อย 16 จุด และมี

จุดเชื่อมต,อดิจิตอลเอาท
พุตอย,างน�อย 10 จุด ได�อย,างสมบูรณ
 ด�วยการใช�สัญญาณไฟกระแสตรงผ,านทางบอร
ดการ 

ควบรวมข�อมูล (Data Acquisition Board) 

            4.1.2  บอร
ดการควบรวมข�อมูล (Data Acquisition Board)  จะต�องมีคุณสมบัติทางเทคนิค 

อย,างน�อยดังต,อไปนี้ 

                      4.1.2.1  ต�องมีจุดเชื่อมต,อ Isolated Digital Input ซ่ึงสามารถรับสัญญาณไฟกระแสตรง 

จํานวนไม,น�อยกว,า 16 จุด 

                      4.1.2.2  ต�องมีจุดเชื่อมต,อ Isolated Digital Output ซ่ึงสามารถจ,ายสัญญาณไฟกระแสตรง 

จํานวนไม,น�อยกว,า 16 จุด 

                      4.1.2.3  จะต�องสามารถทําการเชื่อมต,อข�อมูลกับตัวโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช�ในการจําลอง 

ระบบการทํางานอัตโนมัติ โดยผ,านทางพอร
ต USB 

            4.1.3  มีคู,มือการใช�งาน และคู,มือใบงาน ท่ีเปaนภาษาไทย แนบมาในวันส,งมอบ จํานวน 23 ชุด 

 

     4.2  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร�    จํานวน 23 ชุด    

 ในแตKละชุดประกอบด*วย 

         4.2.1  เปaนตัวควบคุม PLC  

         4.2.2  มีจํานวนอินพุตแบบ 24 โวลต
 ดีซี จํานวนไม,น�อยกว,า 18 จุด และเอาต
พุตแบบรีเลย
  

จํานวนไม,น�อยกว,า 12 จุด    

         4.2.3  มีหน,วยความจําในการโปรแกรม  ไม,น�อยกว,า 10 กิโลสเตป  

         4.2.4  มีหน,วยความจําข�อมูล (Data Memory)  ไม,น�อยกว,า  32 กิโลเวิร
ด   



         4.2.5  มีคําสั่งในการใช�งานไม,น�อยกว,า  450 คําสั่ง 

         4.2.6  มีความเร็วในการประมวลผลสําหรับคําสั่งพ้ืนฐาน 0.55 µs ต,อคําสั่ง หรือดีกว,า         

 4.2.7  มีรีเลย
ภายในสามารถเก็บสภาวะได�ในขณะไฟฟxาดับ (Holding Relays) ไม,น�อยกว,า  8,190 ตัว 

            4.2.8  มีตัวหน,วงเวลาไม,น�อยกว,า 4,095 ตัว  และมีตัวนับไม,น�อยกว,า  4,095 ตัว 

            4.2.9  สามารถรองรับการใช�งานระบบสื่อสารแบบ Serial PLC Links  ได� 

            4.2.10  มีฟzงก
ชันเวลา ได�แก, วัน, เดือน, ป{, ชั่วโมง, นาที, วินาที เพ่ือประยุกต
ใช�งานในการเปGด 

ตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

            4.2.11  รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบภาษามาตรฐานได�ไม,น�อยกว,า  3 รูปแบบ  

            4.2.12  PLC สามารถเชื่อมต,อกับคอมพิวเตอร
ผ,านพอร
ตสื่อสารแบบ USB 

            4.2.13  มีสายสําหรับการติดต,อสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร
 

            4.2.14  มีคู,มือการใช�งานและซ,อมบํารุง PLC พร�อมคู,มือการเรียนการสอนท่ีเปaนภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ แนบมาในวันส,งมอบ 

            4.2.15  มีกระเป}าสําหรับการติดต้ัง และจัดเก็บอุปกรณ
ท่ีแข็งแรงปลอดภัย แนบมาในวันส,งมอบ 

 

    4.3  ชุดฝIกปฏิบัติการ การเช่ือมตKอระหวKางมนุษย�กับเครื่องจักร (HMI)        จํานวน 3 ชุด 

ในแตKละชุดประกอบด*วย 

           4.3.1  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน UC1, CE, N, L, NEMA  

           4.3.2  มีหน�าจอแสดงผลและสั่งงานเปaนหน�าจอสีแบบ STN หรือดีกว,า ขนาดไม,น�อยกว,า 5.7 นิ้ว 

           4.3.3  มีความละเอียดหน�าจอไม,น�อยกว,า 320 x240 จุด 

           4.3.4  สามารถแสดงวัน เวลา ตัวเลข ตัวอักษร กราฟฟGกต,าง ๆ ได� 

           4.3.5  สามารถแสดงสีของวัตถุบนหน�าจอได�ไม,น�อยกว,า 256 สี 

           4.3.6  สามารถแสดงสีของรูปภาพท่ีนํามาใช�ร,วมกับการเขียนโปรแกรมได�ไม,น�อยกว,า 4,095 ส ี

           4.3.7  มีหน,วยความจําในการเก็บข�อมูลท่ีหน�าจอไม,น�อยกว,า  60 เมกกะไบต
 

           4.3.8  มีอายุการใช�งาน Backlight ไม,ต่ํากว,า  70,000 ชั่วโมง 

           4.3.9  เปaนยี่ห�อเดียวกับ PLC เพ่ือความสะดวกในการใช�งาน และการฝ0กอบรม 

           4.3.10  มีคู,มือการเรียนการสอนท่ีเปaนภาษาไทย แนบมาในวันส,งมอบ 



           4.3.11  สามารถจําลองการทํางานร,วมกับโปรแกรม PLC บนไมโครคอมพิวเตอร
ได�และทํางานบน

ระบบปฏิบัติการวินโดว
ส (Windows) 

           4.3.12  มี Power Supply พร�อมใช�งานรวมอยู,ในชุดติดต้ัง และกระเป}าสําหรับจัดเก็บชุดฝ0ก แนบมา 

ในวันส,งมอบ 

 

    4.4  เครื่องคอมพิวเตอร�ชนิดตั้งโตPะ                  จํานวน 23 เครื่อง 

           4.4.1  CPU เปaนแบบ Intel Core i5 ความเร็วไม,ตํ่ากว,า  3.0 GHz  หรือดีกว,า 

           4.4.2  มีฮาร
ดดิสก
  ความจุไม,น�อยกว,า  1.5 TB SATA      

           4.4.3  มีหน,วยความจํา (RAM)  ไม,น�อยกว,า  4 GB   

           4.4.4  มี DVD SuperMulti Double Layer Drive (DVD ± RW/RAM)  หรือดีกว,า 

           4.4.5  มีวีดีโอกราฟฟGกการ
ด ท่ีมีหน,วยความจํา VRAM ไม,น�อยกว,า  1 GB 

           4.4.6  จอภาพชนิด LCD หรือดีกว,า  ขนาดไม,ต่ํากว,า 20 นิ้ว  

           4.4.7  ตัวเครื่อง จอภาพ คีย
บอร
ด เมาส
 เปaนผลิตภัณฑ
ท่ีอยู,ภายใต�เครื่องหมายการค�าเดียวกัน  

เพ่ือสะดวกต,อการบริการหลังการขาย 

 4.4.8   ระบบปฏิบัติการ Dos หรือ ลีนุกซ
 

 

    4.5  มัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร�        จํานวน 1 เครื่อง 

           4.5.1  เปaนเครื่องฉายชนิด 3 LCD Projector มีขนาด LCD Panel  0.59 นิ้ว (x 3)  สามารถแสดงผล 

ท่ีความละเอียด 1280 x 800 จุด x 3 (True WXGA) 

           4.5.2  กําลังส,องสว,างสูงสุดไม,น�อยกว,า  2,800 ANSI lumen 

           4.5.3  มีอัตราส,วน Contrast Ratio ไม,ต่ํากว,า  3000:1 

           4.5.4  สามารถเชื่อมต,อได�โดยตรงกับคอมพิวเตอร
 ในระดับ VGA, SVGA, XGA, WXGA ได�  

 

           4.5.5  สามารถฉายภาพขนาดไม,น�อยกว,า 60 นิ้ว (วัดแบบทแยงมุม)  โดยมีระยะห,างจากจอภาพ 

ถึงเครื่องฉายไม,เกิน 1.80 เมตร   

           4.5.6  มีเมนูการใช�งานตัวเครื่องเปaนภาษาไทย  



           4.5.7  มีฝาปGดครอบเลนส
 เปaนอุปกรณ
มาตรฐาน ซ่ึงเปaนส,วนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง และสามารถเลื่อน

เปGดปGดได� 

           4.5.8  หลอดภาพมีอายุการใช�งาน ไม,น�อยกว,า 4,000 ชั่วโมง 

 

    4.6  จอรับภาพสําหรับโปรเจ็กเตอร�       จํานวน 1 ชุด 

           4.6.1  มีขนาดวัดตามเส�นทแยงมุม  120 นิ้ว 

           4.6.2  เปaนจอภาพชนิดแขวนมือดึง (Wall)  

 

    4.7  โตPะฝIกปฏิบัติการพร*อมเก*าอ้ี        จํานวน 23 ชุด 

           4.7.1  เปaนโต=ะคอมพิวเตอร
มีขนาดไม,ต่ํากว,า 120 x 60 x 75 ซ.ม. (กว�าง x ยาว x สูง) 

           4.7.2  หน�าโต=ะเปaนพาร
ติเคิลบอร
ด ความหนา 25 ม.ม. เคลือบปGดผิวด�วยเมลามีน 

           4.7.3  มีแผ,นวางคีย
บอร
ด และช,องสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร
ด�านล,าง 

           4.7.4  มีเก�าอ้ีท่ีเหมาะกับการใช�งาน จํานวน 1 ตัว 

 

    4.8  เครื่องพิมพ�เลเซอร�สี ขนาด A4 มีหน,วยความจําไม,น�อยกว,า 128 MB  จํานวน 1 เครื่อง 

          4.8.1  ใช�ได�กับกระดาษขนาด A4 และถาดใส,กระดาษมีความจุ  250 แผ,น     

          4.8.2  ความละเอียดในการพิมพ
 600 x 600 จุด/นิ้ว 

          4.8.3  ความเร็วพิมพ
ขาวดํา  20 หน�า/นาที และความเร็วพิมพ
สี 20 หน�า/นาที หรือดีกว,า                                

          4.8.4  สามารถสั่งพิมพ
แบบ 2 หน�า อัตโนมัติ  

          4.8.5  มีหน,วยความจําไม,น�อยกว,า 128 MB 

          4.8.6  มีพอร
ตสําหรับการเชื่อมต,อแบบ USB 2.0 และ Ethernet 10/100 Base-TX 

 

    4.9  ตู*เหล็กเก็บของชนิดบานเปVด 2 บาน        จํานวน 3 ตู* 

           4.9.1  เปaนตู�เหล็กชนิดบานเปGด 2 บาน และมีกุญแจล็อค   

           4.9.3  มีชั้นวางของจํานวนไม,น�อยกว,า 3 ชั้น ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนระดับได�                                                

           4.9.3   มีขนาดไม,ต่ํากว,า  900 (W) x 450 (D) x 1800 (H) ม.ม. 



5.  รายละเอียดอ่ืน ๆ 

      5.1  ทางคณะกรรมการทรงไว�ซึ่งสิทธิ์ท่ีจะขอเรียกดูเอกสารคู,มือ ใบงาน หรือครุภัณฑ
บางส,วน  หรือท้ังหมด 

เพ่ือให�เปaนไปตามความถูกต�องของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีนําเสนอทุกประการ แนบมาในวันส,งมอบครุภัณฑ
 

      5.2  ต�องมีการฝ0กอบรมให�กับบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง ให�สามารถใช�งานได�อย,างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากการส,ง

มอบครุภัณฑ
 

      5.3  ต�องมีการรับประกันคุณภาพสินค�า เปaนระยะเวลาไม,น�อยกว,า 1 ป{ 

      5.4  คณะกรรมการมีสิทธิ์ไม,พิจารณาตัดสินเลือกผู�เสนอราคาตํ่าสุด แต,พิจารณาบริษัทท่ีมีรายละเอียดครุภัณฑ
 

ถูกต�องมากท่ีสุด เพ่ือให�เกิดประโยชน
สูงสุดแก,ทางราชการ 

      5.5  ส,งมอบครุภัณฑ
ภายใน 120 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

      5.6  สถานท่ีส,งมอบ คณะวิศวกรรมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 


