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ฉบับร่าง 

 
ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้ก าลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

 
1. รายละเอียดทั่วไป 

1.1 เพ่ือศึกษาหลักการท างานเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบได้ก าลังไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 
1.2 เป็นชุดทดลองที่สร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ สามารถท าการทดลองได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ประกอบ โดย

มี สัญลักษณ์และจุดต่อต่างๆ แสดงไว้บนโมดูลทดลองอย่างชัดเจน ชุดโมดูลแยกออกเป็น โมดูลต่างๆ เช่น 
ชุดเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบ ชุดโมดูลยูนิเวอร์แซลเพาเวอร์ชัพพลาย (Universal power supply) และ 
ชุดโมดูลความต้านทานแบบปรับค่าได้ 200 โอห์ม เป็นต้น 

1.3 มีหัวข้อการศึกษาในคู่มือไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
1.3.1 DC Shunt Motor / DC Shunt Generator 
1.3.2 DC Series Motor / DC Series Generator 
1.3.3 DC Compound Motor / DC Compound Generator 
1.3.4 DC Compound Generator with Interpoles 
1.3.5 AC Single-Phase 
1.3.6 AC Single-phase Repulsion Motor 
1.3.7 AC Synchronous Motor 
1.3.8 AC 3-phase Squirrel-cage Induction Motor 
1.3.9 AC 3-phase Synchronous Generator 
1.3.10 AC Brushless Generator 

 
2. รายละเอียดเทคนิค 

2.1 ชุดเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดประกอบ       จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
2.1.1 ชุดโครงฐาน (Base unit) 

2.1.1.1 ชุดโครงแบบวงแหวน (Frame ring) 
2.1.1.2 มีจุดต่อขนาด 4 mm 
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2.1.2 ชุดลามิเนต (Laminated parts) 
2.1.2.1 ชุดขั้วสเตเตอร์ (stator poles) 
2.1.2.2 ชุดอาร์เมเจอร์ (Armature) 
2.1.2.3 ชุดขดลวดสเตเตอร์ จ านวน 12 สล็อต (12 – slot wound stator) 
2.1.2.4 ชุดสแควเรลเคจโรเตอร์ (Squirrel-cage rotor) 

2.1.3 ชุดขดลวด (Coils) 
2.1.3.1 ชุดขดลวดโรเตอร์ชนิด inner rotor coils 
2.1.3.2 ชุดขดลวดโรเตอร์ชนิด outer rotor coils 
2.1.3.3 ชุดขดลวดสเตเตอร์แบบคอมพาวชนิด inner compound stator coils 
2.1.3.4 ชุดขดลวดสเตเตอร์แบบคอมพาวชนิด outer compound stator coils)  

2.2 ชุดโมดูลยูนิเวอร์แซลเพาเวอร์ชัพพลาย (Universal power supply)   จ านวน 1 ชุด 
2.2.1 แรงดันไฟฟ้ากระสลับสามารถปรับค่าได้ 0 – 220 V  หรือมากกว่า 
2.2.2 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแบบค่าคงที่ 220 V กระแส 10 A หรือมากกว่า 
2.2.3 มีระบบป้องกันแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
2.2.4 มีจุดต่อป้องกันลงดิน 

2.3 ชุดโมดูลแหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้       จ านวน 1 ชุด 
2.3.1 มีสวิตช์เปิด/ปิด 
2.3.2 แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับปรับค่าได้สูงสุด 220 V หรือมากกว่า กระแสสูงสุด 5 A 
2.3.3 มีระบบป้องกันกระแสเกิน 
2.3.4 มีจุดต่อป้องกันลงดิน 

ชุดโมดูลสวิทช์ควบคุม (Control Switches)      จ านวน 1 ชุด 
2.4 ชุดโมดูลรีซิสเตอร์/คาปาซิลเตอร์ (Resistor/capacitor)     จ านวน 1 ชุด 

2.4.1 ความต้านทาน 68 โอห์ม ไม่น้อยกว่า 3 ค่า 
2.4.2 ตัวเก็บประจุ 2/4/8 ไมโครฟาราด หรือมากกว่า 
2.4.3 มีฟิวส์ป้องกัน 

2.5 ชุดโมดูลความต้านทานแบบปรับค่าได้ 200 โอห์ม     จ านวน 1 ชุด 
2.5.1 มีฟิวส์ป้องกัน 

2.6 ชุดโมดูลเครื่องมือวัด 1 เฟส และ 3 เฟส      จ านวน 1 ชุด 
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2.6.1 สามารถวัดค่า แรงดัน, กระแส และก าลังไฟฟ้า หรือดีกว่า 
2.7 ชุดโมดูลเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสตรง โวล์ทมิเตอร์และแอมป์มิเตอร์    จ านวน 1 ชุด 

2.7.1 เป็นชนิดขดลวด 
2.7.2 ย่านวัดแรงดัน  0-50, 0-250 และ 0-500 V DC หรือกว้างกว่า 
2.7.3 ย่ายวัดกระแส 0-1, 0-5 และ 0-10 A DC หรือกว้างกว่า 
2.7.4 มีฟิวส์ป้องกัน 
2.7.5 ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ CE 

2.8 ชุดโมดูลเครื่องมือวัดเร็กติไฟร์ โวล์ทมิเตอร์และแอมป์มิเตอร์     จ านวน 1 ชุด 
2.8.1 ย่านวัดแรงดัน  0-50, 0-250 และ 0-500 V DC หรือกว้างกว่า 
2.8.2 ย่ายวัดกระแส 0-1, 0-5 และ 0-10 A DC หรือกว้างกว่า 
2.8.3 มีฟิวส์ป้องกัน 
2.8.4 ได้รับมาตรฐาน DIN หรือ CE 

2.9 ชุดโมดูลหลอดไฟซิงโครไนซ์        จ านวน 1 ชุด 
2.9.1 มีหลอดไฟไม่น้อยกว่า 3 หลอด 
2.9.2 สามารถต่อแบบ lamps-bright หรือ lamps-dark 

2.10 ชุดโมดูลเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ โวล์ทมิเตอร์และความถ่ี   จ านวน 1 ชุด  
2.10.1 ย่านวัดแรงดัน 0 - 500 V หรือกว้างกว่า 
2.10.2 ย่านวัดความถี่ 45 – 65 Hz หรือกว้างกว่า 
2.10.3 มีจุดต่อแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส 

2.11 ชุดสายไฟส าหรับต่อวงจรทดลอง       จ านวน 1 ชุด 
2.12 รางส าหรับติดตั้งอุปกรณ์         จ านวน 1 ชุด 
๒.13  คอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์และประมวลผลการทดลอง                 จ านวน 1 ชุด   

2.13.1 ระบบประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Corei5 ความเร็วไม่น้อยกว่า 5.0 GT/s 
2.13.2 ขนาดความจุของหน่วยความจ าหลัก RAM ไม่น้อยกว่า 4 GB 
2.13.3 ขนาดความจุของหน่วยความจ าส ารอง HDD ไม่น้อยกว่า 1 TB 
2.13.4     จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
2.13.5     ระบบปฏิบัติการ Windows7 หรือใหม่กว่า มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.13.6     มีโปรแกรมใช้งาน Office แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น MS Office หรือ 
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Open Office หรือ LibreOffice หรืออ่ืนๆ 
2.13.7  อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น เม้าส์, คีย์บอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน  

2.14  เครื่องฉายภาพ LCD Projecter พร้อมจอภาพ                                                  จ านวน 1 ชุด 
      2.14.1  ความสว่าง (ANSI Lumens) ไม่น้อยกว่า 3000 Lumens หรือดีกว่า 
      2.14.2  ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768(XGA) พิกเซล หรือมากกว่า 
      2.14.3  ค่า Contrast ไม่น้อยกว่า 13000 
      2.14.4  ขนาดภาพ ไม่น้อยกว่า 40-300 นิ้ว 
      2.14.5  การรับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
      2.14.6  รับประกันหลอดภาพไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ 1000 ชม.  
      2.14.7  HDMI 1.4 ready x 1 port 
      2.14.8  VGA 1 port 

2.14.9  จอรับภาพแบบไม่สะท้อนแสง ขนาดไม่น้อย 70 นิ้ว 
2.15 โต๊ะปฏิบัติการ                   จ านวน 1 ชุด 

2.15.1    โต๊ะปฏิบัติการมีขนาดไม่น้อยกว่า 800x1500x750 มม. 
  2.15.2    พ้ืนโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเกิล หนา 28 มม. ปิดทับด้วยเมลามีนทั้งสองด้านปิดขอบโต๊ะทั้ง  

4 ด้านด้วย PVC และ มีจุดส าหรับยึดชุดทดลอง 
2.15.3    โครงสร้างขาโต๊ะเป็นเหล็กกล่องขนาด 50x50 มม. หนา 2.0 มม. เคลือบสีอีพอกซี  

          ผ่านขบวนการอบความร้อน 
2.15.4  ตัวคานเป็นเหล็กกล่องขนาดเดียวกับโต๊ะ 
2.15.5  ลักษณะตัวคานเชื่อมยึดติดกันทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งมีคานรองรับน้ าหนักพ้ืนโต๊ะ  

2.16 เก้าอ้ีปฏิบัติการหัวกลม                   จ านวน 4 ตัว 
2.16.1     โครงสร้างขาเก้าอ้ี ท าด้วยเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ขาเก้าอ้ีมี 4 ขา เคลือบหรือพ่น 

สีอีพอกซี 
2.16.2     พ้ืนเก้าอ้ีท าด้วยไม้เนื้อแข็งอย่างดี หมุนได้รอบตัว 
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3. รายละเอียดอื่นๆ 
3.1   เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเทศยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่นหรือไทยที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 
3.2   ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนภายในประเทศเพ่ือความมั่นใจ

ในการบริการหลังการขาย 
3.3   ผู้เสนอราคาต้องอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้กับสถานศึกษาอย่างน้อย  2 ท่าน 
3.4   มีคู่มือการใช้งาน จ านวน 1 ชุด 
3.5   รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 
 

 


