
ชุดปฏิบัติการจ าลองการออกแบบระบบโลจิสติกส์ จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

 
ประกอบด้วย 
 
     1. โปรแกรมจ ำลองสถำนกำรณ์               จ ำนวน    1  ระบบ 
     2. โปรแกรมออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนเสมือนจริงของวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  จ ำนวน   1  License 
     3. เครื่องประมวลผลกลำงคอมพิวเตอร์              จ ำนวน  21  ชุด 
     4. เครื่องโปรเจคเตอร์                จ ำนวน 1  เครื่อง 
     5. จอรับภำพโปรเจคเตอร์                จ ำนวน   1  ชุด 
     6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์                   จ ำนวน   1  เครื่อง 
     7. โต๊ะส ำหรับวำงคอมพิวเตอร์พร้อมเก้ำอ้ี              จ ำนวน  21  ชุด 

 
รายละเอียดทั่วไป 
 

o เป็นสื่อกำรเรียนรู้ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้ส ำหรับเรียนรู้และปฏิบัติกำรเก่ียวกับระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ กำรแยก
ประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ำยวัสดุ ขอบเขตกำรใช้งำนของเครื่องมือขนถ่ำยวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบ
และหน้ำที่กำรท ำงำนของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ำยวัสดุ  

o เป็นชุดฝึกที่จ ำลองกำรไหลของวัตถุดิบในงำนอุตสำหกรรมซึ่งมีระบบกระบวนกำรผลิตเริ่มตั้งแต่จ่ำยวัตถุดิบ
เข้ำสู่ระบบสำยพำนกำรล ำเลียง และกำรคัดแยกผลผลิตเพื่อจัดเก็บเข้ำคลังสินค้ำ  

 
รายละเอียดทางเทคนิค 

1. โปรแกรมจ าลองสถานการณ์       จ านวน  1  ระบบ 
   คุณลักษณะท่ัวไป 

   เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้ำงจ ำลองระบบกำรท ำงำนระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ (Material Handing), ระบบ
ขนส่ง(Transportation), ระบบกระบวนกำรกำรผลิต (production processes), สำมำรถใช้วิเครำะห์ และ
แสดงผลกำรทดลอง เพ่ือท ำกำรปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต ลดต้นทุน เพ่ิมควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ ได้โดยไม่ต้องทดสอบกับระบบจริง 

   คุณลักษณะเฉพาะ 
1.1 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลอง 2-3 D 
1.2 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองระบบกำรขนถ่ำยวัสดุ (Material Handling system) 
1.3 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองระบบกำรจรำจรและกำรขนส่ง (Transportation System) 
1.4 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองระบบกำรผลิต (Manufacturing Process) 
1.5 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองระบบคลังสินค้ำ (Warehousing) 



1.6 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองกระบวนกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อควบคุมประสิทธิภำพ 
1.7 กำรไหลเวียนสินค้ำ/บริกำร (Logistic) 
1.8 สำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation)  
1.9 สำมำรถรองรับระบบจัดเก็บและกู้คืน Automated Storage and Retrieval System  

     (AS/RS) 
1.10 สำมำรถรองรับระบบโฟล์กลิฟท์ Advanced Transporter (forklift) 
1.11 สำมำรถรองรับระบบสำยพำนล ำเลียงในรูปแบบต่ำงๆได้ Conveyors (accumulating, non-

accumulating, straight, curved  
1.12 สำมำรถรองรับระบบกำรรับจ่ำยรถขนส่ง Transfer Car 
1.13 สำมำรถรองรับระบบกำรจ ำลองหุ่นยนต์ Advanced Vertical Articulated Robot (AVAR 
1.14 สำมำรถรองรับระบบกำรจ ำลองภำคพ้ืน Ground Storage  
1.15 เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยมำพร้อมกับ    

     กำรยื่นซอง 
 
 2. โปรแกรมออกแบบและจ าลองการท างานเสมือนจริงของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1  License 

2.1.1 สำมำรถออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรดิจิตอลได้โดยมี library สัญลักษณ์ของ 
inverters, logic gates, flip-flops, counters, shift registers, comparators, switch, 
LEDs, 7-bar display, decoders, multiplexers และอ่ืนๆให้เลือกใช้งำน 

2.1.2 สำมำรถออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้  
2.1.3 สำมำรถออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรควบคุมไฟฟ้ำได้ตำมมำตรฐำนIEC และ JIC 

หรือดีกว่ำ 
2.1.4 สำมำรถออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของวงจรอิเล็คโตรเทคนิคอล ซึ่งมี library ของอุปกรณ์

ส ำหรับวงจร DC และ AC ตำมมำตรฐำนIEC และ NEMA  หรือดีกว่ำ 
2.1.5 สำมำรถออกแบบและจ ำลองกำรท ำงำนของแผนฝังโปรแกรมแบบ Sequential Function 

Chart  ตำมมำตรฐำนสำกล IEC  หรือดีกว่ำ 
2.1.6 โปรแกรมสำมำรถแสดงกำรท ำงำนของวงจรในแบบ Dynamic, Realistic และ Visual 

Simulation หรือดีกว่ำ เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจกำรท ำงำนของวงจรได้อย่ำงรวดเร็ว 
2.1.7 ภำยในโปรแกรมต้องสำมำรถแสดงกำรพล๊อตค่ำพำรำมิเตอร์ ต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนด เพื่อใช้ในกำร

วิเครำะห์กำรท ำงำนของวงจรได้  
2.1.8 ที่ชุดโปรแกรมมี Library และโมดูลที่สำมำรถใช้งำนได้ ดังนี้  

- Electrotechnical 

- Electrical Control 

- Ladder Logic  



- Grafcet  

- Pneumatics 

- Hydraulics 

- Proportional Hydraulics 

- Fluid Power and Electrotechnical Component Sizing 

- Digital Electronics 

- HMI and Control Panels 

- Bill of Materials and Report Module 

- OPC Client(CANBus), I/O Interface 

- Export DXF, EMF, and other formats 

- I/O Interface kit 
2.1.9 มี VCD สอนกำรใช้งำนโปรแกรม  จ ำนวน 1 ชุด แนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
2.1.10 มีเอกสำรคู่มือประกอบกำรเรียนรู้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด แนบมำในวันส่ง

มอบครุภัณฑ์ 
2.1.11 เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยมำพร้อม

กับกำรยื่นซอง 
 
 3.  เครื่องประมวลผลกลางคอมพิวเตอร์ จ านวน  21  ชุด 

 3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ แบบ Intel® Core™ i5 มีควำมเร็วไม่น้อย
กว่ำ 2.0 GHz  หรือดีกว่ำ 
 3.2 เครื่องขับจำนแม่เหล็กชนิดแข็ง (Hard disk) แบบ SATA  3.0 Gb/s ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB  
ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,200 รอบต่อนำที หรือดีกว่ำ 
 3.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Main Memory) แบบ Dual Channel DDR3 SDRAM หรือสูงกว่ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB  และสำมำรถขยำยได้ไม่น้อยกว่ำ 16 GB หรือดีกว่ำ 
 3.4 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 1GB 
 3.5 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 3.6 มีจอภำพสี LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว 

3.7 มีกำรรับประกันตัวเครื่อง จอภำพ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นระยะเวลำ 1 ปี  
 
 
 



4. เครื่องโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
 4.1 เป็นเครื่องฉำยภำพแบบ DLP เลนส์ Short Throw 
 4.2 มีล ำโพงในตัวขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 วัตต ์
 4.3 สำมำรถแสดงผลที่ควำมละเอียดระดับ XGA 
 4.4 ควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 2,500 ANSI Lumens 
 4.5 มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 3,000:1 

 
5.  จอรับภาพโปรเจคเตอร์  จ านวน  1  ชุด 

 5.1 เป็นจอรับภำพแบบแขวนมือดึงติดตั้งได้กับผนัง(Wall Screen) หรอืเพดำน  
 5.2 จอรับภำพมีขนำด 120 นิ้ว หรือใหญ่กว่ำ 
 5.3 เนื้อจอสีขำวทนต่อกำรฉีกขำด ป้องกันติดไฟ และสำมำรถท ำควำมสะอำดได้ 
 5.4 ตัวจอภำพรับประกันอย่ำงน้อย 1 ปี 
 

6. เครื่องพิมพ์เลเซอร์    จ านวน  1  เครื่อง 
 6.1 หน่วยประมวลผลมีควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 100 MHz และ มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดมำตรฐำน
ไมน่้อยกว่ำ 128 MB หรือดีกว่ำ 
 6.2 ควำมสำมำรถในกำรพิมพ์ขำวด ำ ไม่น้อยกว่ำ 25 แผ่นต่อนำที 
 6.3 ควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1200×1200 dpi 
 6.4 สำมำรถจุกระดำษในถำด (Tray) ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 
 6.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประกันจำกผู้ผลิตไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 
7. โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  21  ชุด 

 7.1 มีขนำด(กว้ำง×ยำว×สูง) ไม่น้อยกว่ำ  60×80×75 ซม. 
 7.2 มีถำดวำงคีย์บอร์ดแบบสไลด์ สำมำรถเก็บได้ 
 7.3 มีช่องส ำหรับวำงเครื่องคอมพิวเตอร์(Computer Case) ไว้ด้ำนล่ำงพ้ืนโต๊ะ 
 7.4 เก้ำอ้ีเป็นขำล้อเลื่อนห้ำแฉกแบบไม่มีเท้ำแขน สำมำรถรับน้ ำหนักได้ดี มีควำมคงทนแข็งแรง 
 7.5 เบำะนั่งและหลังพิงเป็นชิ้นเดียวกัน บุด้วยฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียมหรือดีกว่ำ 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไข 
 1. ผู้เสนอรำคำได้ต้องรับประกันกำรใช้งำนของชุดฝึกเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 2. ผู้เสนอรำคำได้ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้ำต่ำง ๆ พร้อม ระบบสำยสัญญำณคอมพิวเตอร์ ใน 
  ห้องปฏิบัติกำร เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำรกำรจ ำลองฯ ได้  
 4. ผู้เสนอรำคำได้ต้องจัดฝึกอบรมกำรใช้งำนชุดฝึกให้กับคณำจำรย์เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 วัน  
      5.  ต้องมีกำรบริกำรหลังกำรขำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
      6.  แนบรำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม วัตถุประสงค์ และ ตำรำงกำรฝึกอบรมในแต่ละวันอย่ำงละเอียด             
          ที่จะจัดท ำแนบมำพร้อมกับเอกสำรกำรยื่นซอง 
 7. ผู้เสนอรำคำต้องแนบเอกสำรแค็ตตำล็อกท่ีเกี่ยวกับชุดทดลองระบบกำรผลิต โดยแนบมำพร้อมกับ 
  กำรยื่นเอกสำรประกวดรำคำ ประกอบกำรพิจำรณำ 
      8.  ผู้เสนอรำคำต้องแสดงกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพำะของครุภัณฑ์ ระหว่ำงคุณสมบัติเฉพำะที่มหำวิทยำลัยฯ  
          ก ำหนดกับคุณสมบัติเฉพำะของสินค้ำที่เสนอรำคำ โดยแสดงว่ำคุณสมบัติดังกล่ำวตรงตำมข้อก ำหนดหรือดีกว่ำ 
          ทั้งนี้จะต้องท ำเครื่องหมำยข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจน 
      9.  ก ำหนดส่งมอบภำยใน  120  วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 


