รำยละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตสุพรรณบุรี
แผนงำน : แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงเสริมให้คนมีสขุ ภำวะทีดี
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักกีฬำสูค่ วำมเป็นเลิศ
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

ลำดับ

ครุภณ
ั ฑ์
รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ รำคำตำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 1. หน่วยสรีรวิทยำกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
1 เครื่องฝึกและทดสอบ
คุณลักษณะ
เครื่อง
แรงกำลังควำมเร็ว
1. เป็นเครื่องฝึกและทดสอบพลังกล้ำมเนือ้ ขำรวม Leg press แบบกระบอกลม
กล้ำมเนือ้ ขำรวม
2. สำมำรถฝึกโดยกำรแยกส่วนระหว่ำงเท้ำทั้งสองได้
แบบกระบอกลม
3. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้ำงแรงต้ำนได้ ตัง้ แต่ 0–1310 ปอนด์
(จำนวน 1 เครื่อง)
หรือ 0–595 กิโลกรัม โดยแรงต้ำนจะไม่เปลีย่ นแปลงตำมควำมเร็วในกำรฝึก
4. มีปมุ่ ปรับแรงต้ำนอยูต่ รงส่วนปลำยของมือจับทั้ง 2 ข้ำง
5. สำมำรถปรับแรงต้ำนขณะฝึกได้ทันทีโดยไม่ตอ้ งหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้ำน
6. สำมำรถปรับแรงต้ำนโดยปรับได้ทั้งเพิ่มและลด ครั้งละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์
7. แผงหน้ำจอสำมำรถแสดงท่ำกำรฝึก และแสดงข้อมูลกำรฝึก คือ แรงต้ำน,
จำนวนครั้งที่ปฏิบตั ,ิ เปอร์เซ็นต์กำรใช้พลังสูงสุด และกำรใช้พลังสูงสุดได้
และแสดงระดับตำแหน่งเริ่มของท่ำฝึก พร้อมกับต่อกับชิปควำมจำได้
8. โครงสร้ำงทำด้วยเหล็กพิเศษ (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ
Electrostatic Powder Coating
9. มือจับทำด้วยยำงพิเศษ (Elastomeric) ที่หล่อขึน้ รูปทรงโดยเฉพำะ
10. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) จำนวน 2 ตัว เป็นตัวสร้ำงแรงต้ำน
รำยละเอียดอืนๆ
1. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตัง้
โดยตรงจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอำนำจช่วงจำกตัวแทนจำหน่ำยโดยตรง
2. ผูข้ ำยต้องจัดให้มกี ำรฝึกอบรมและสำธิตวิธีกำรใช้งำน กำรบำรุงรักษำ ให้กบั บุคลำกร
อย่ำงน้อย 20 ท่ำน เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 วัน โดยผูใ้ ห้กำรแนะนำและอบรม
จะต้องมีหนังสือได้รับรองกำรเป็นผูเ้ ชีย่ วชำญจำกบริษทั ผูผ้ ลิต
2 เครื่องสร้ำงแรงดันลม
(Compressors)
(จำนวน 2 เครื่อง)

คุณลักษณะ
1. เครื่องสร้ำงแรงดันสำหรับใช้กบั เครื่องฝึกควำมแข็งแรงและพลังกล้ำมเนือ้
สถำนีเดีย่ วขนำดเล็ก
2. ใช้ตอ่ เข้ำกับระบบกระบอกลม (Pneumatic) ของเครื่องฝึกได้ 4 - 6 เครื่อง
โดยสำมำรถวำงภำยในบริเวณห้องออกกำลังกำยได้
3. ใช้กบั ระบบไฟฟ้ำ 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

เครื่อง

990,000

190,000
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อุปกรณ์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ : 5. หน่วยเทคโนโลยีทำงกำรกีฬำ
3 ชุดวัดอัตรำกำรเต้นหัวใจ
รำยกำรประกอบ
ประเภททีมแบบไร้สำย
1. ชุดสำยสัญญำณวัดกิจกรรมกีฬำและฝึกสมรรถนะนักกีฬำระบบไร้สำย
ทำงไกลตำมเวลำจริง
จำนวน 15 ชุด
(จำนวน 1 ชุด)
2. ชุดรับสัญญำณและชำร์จแบตเตอรี่
3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
4. ซอฟแวร์วิเครำะห์ข้อมูล
คุณลักษณะ
1. ชุดสำยสัญญำณวัดกิจกรรมกีฬำและฝึกสมรรถนะนักกีฬำระบบไร้สำย
1.1 สำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นหัวใจ,ระยะทำงและควำมเร็ว
1.2 สำมำรถเชือ่ มต่อข้อมูลแบบไร้สำยด้วยระบบ Bluetooth
1.3 ใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมควำมจุ 310 mAh ใช้ได้นำน 10 ชัว่ โมง ไม่ตอ้ งชำร์จ
1.4 สำมำรถสำรองข้อมูลภำยในสำยคำดอกได้สูงสุด 65 ชม.
(ในกรณีขำดกำรเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต )
1.5 สำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของหัวใจแปรผัน (HRV)
1.6 สำมำรถวัดระยะทำงได้ดว้ ยระบบ GPS ในสนำมกลำงแจ้ง
1.7 สำมำรถวัดกำรเปลีย่ นแปลงทิศทำงกำรเคลือ่ นที่และควำมเร็ว
ในกำรเคลือ่ นที่ได้
1.8 มีหน้ำจอ LED แสดงหมำยเลข
1.9 สำมำรถรับ-ส่งสัญญำณรัศมีไม่นอ้ ยกว่ำ 200 เมตร ในสนำมกลำงแจ้ง
2. ชุดรับสัญญำณและชำร์จแบตเตอรี
2.1 มีแบตเตอรี่แบบลิเทียมควำมจุ 2,800 mAh สำมำรถชำร์จไฟได้
2.2 สำมำรถชำร์จแบตเตอรี่ให้เซ็นเซอร์วัดอัตรำกำรเต้นหัวใจได้สูงสุด 20 ตัว
2.3 สำมำรถเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตได้
2.4 สำมำรถเชือ่ มต่อข้อมูล (Synchronize) ระหว่ำงเซ็นเซอร์
วัดอัตรำกำรเต้นหัวใจ, ระยะทำงและควำมเร็วกับคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตได้
2.5 สำมำรถปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ำร (Firmware) ได้
3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
1.1 ใช้ระบบปฏิบตั กิ ำรที่สำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชัน่ ที่ควบคุมเซ็นเซอร์
วัดอัตรำกำรเต้นหัวใจ, ระยะทำงและควำมเร็ว
1.2 หน่วยควำมจำไม่นอ้ ยกว่ำ 128 GB
1.3 สำมำรถเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตได้
1.4 สำมำรถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์แบบไร้สำยแบบบลูทูช (Bluetooth)
และแบบอินเตอร์เน็ตไร้สำย (wifi)
1.5 จอแสดงผลแบบ Multi-Touch ขนำดไม่เกิน 9.7 นิว้ (แนวทแยง)
4. ซอฟแวร์วิเครำะห์ขอ้ มูล
4.1 วิเครำะห์อตั รำเต้นหัวใจ (Heart rate) แบบรำยบุคคลและแบบทีม
4.2 สำมำรถวิเครำะห์ควำมเร็ว (Speed), ระยะทำง (Distance),
และกำรวิ่งแข่ง (Sprint) ได้แบบรำยบุคคลและแบบทีม

ครุภณ
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ชุด
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ครุภณ
ั ฑ์

รำยกำรประกอบ / คุณลักษณะ
4.3 สำมำรถเปรียบเทียบอัตรำเต้นหัวใจ (Heart rate), ควำมเร็ว (Speed),
ระยะทำง (Distance), และกำรวิ่งแข่ง (Sprint) ระหว่ำงผูเ้ ล่นในทีมได้
4.4 ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่สำมำรถใช้งำนแอพพลิเคชัน่
ที่ควบคุมเซ็นเซอร์วัดอัตรำกำรเต้นหัวใจ, ระยะทำงและควำมเร็วได้
4.5 สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้
4.6 สำมำรถใส่ข้อมูลส่วนตัวของนักกีฬำแบบย่อและแบบเต็ม เช่น ชือ่ วัน เดือน ปี
เพศ รูปภำพ อีเมล์ อัตรำกำรเต้นหัวใจสูงสุด น้ำหนัก ส่วนสูง
4.7 สำมำรถกำหนดทีมกีฬำและผูเ้ ล่นได้
4.8 สำมำรถกำหนดกลุม่ ฝึกได้ใหม่โดยไม่ตอ้ งตัง้ ค่ำใหม่อกี
4.9 สำมำรถเชือ่ มต่อเซ็นเซอร์พร้อมแสดงข้อมูลแบบ real time
4.10 สำมำรถแสดงข้อมูลกำรฝึกซ้อมของนักกีฬำแบบ real time ขณะฝึกซ้อมได้
4.11 สำมำรถแสดงสีของโซนกำรฝึกได้ถึง 6 สีตำมกำรกำหนดกำรตัง้ ค่ำเปอร์เซ็นต์
ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด
4.12 สำมำรถแบ่งโซนอัตรำเต้นหัวใจ (Heart rate) ได้
4.13 สำมำรถแบ่งโซนควำมเร็วในกำรเคลือ่ นที่ (Speed) ได้
4.14 สำมำรถแสดงกรำฟอัตรำเต้นหัวใจ และสำมำรถเลือกวิเครำะห์ในโซน
ที่ตอ้ งกำรได้
4.15 สำมำรถกำหนดช่วง (Phase) และตำแหน่ง (Marker) ได้
4.16 สำมำรถแสดงผลกำรวิเครำะห์รำยสัปดำห์ (week) รำยเดือน (Month)
หรือเป็นฤดูกำลแข่งขัน (Season) ได้
4.17 สำมำรถกำหนดกลุม่ นักกีฬำเป็นทีมได้มำกกว่ำหนึง่ ทีม และสำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลได้ทั้งหลังกำรฝึกและขณะกำรฝึก
4.18 สำมำรถแสดงอัตรำกำรเต้นหัวใจเป็นแบบครั้งต่อนำที หรือเปอร์เซ็นต์
ของอัตรำกำรเต้นหัวใจสูงสุด
4.19 สำมำรถแสดงภำพข้อมูลได้สำมรูปแบบ รูปนักกีฬำ แบบแท่งสี
และข้อมูลทำงสถิตสิ ่วนบุคคล ณ เวลำจริง และยังคงแสดงข้อมูล
แบบเป็นกลุม่ ในขณะเดียวกันได้ดว้ ย
4.20 รูปแบบส่วนบุคคล สีของโซนฝึก ข้อมูลทำงสถิตสิ ำมำรถเก็บซ่อนได้
รวมทั้งสำมำรถกำหนดค่ำของแกนกรำฟรวมทั้งกำหนดแบบอัตโนมัติ
เพื่อง่ำยต่อกำรดู
4.21 ข้อมูลแสดงขณะฝึกประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์อตั รำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด
อัตรำกำรเต้นของหัวใจต่ำสุดค่ำเฉลีย่ อัตรำกำรเต้นของหัวใจ
เวลำที่ใช้ในแต่ละโซนของกำรฝึกทั้งแบบกรำฟแบบวงกลม และแบบตัวเลข
ระยะทำงรวม, ควำมเร็วในกำรเคลือ่ นที่
4.22 สำมำรถแสดงข้อมูลกำรวิเครำะห์ของกลุม่ ในรูปแบบอัตรำกำรเต้นหัวใจ
เปอร์เซ็นต์ของอัตรำกำรเต้นของหัวใจ เวลำที่ใช้ เปอร์เซ็นต์เวลำที่ใช้
ระยะทำง และควำมเร็ว
4.23 สำมำรถรำยงำนหรือพิมพ์ผลในรูปแบบไฟล์ (PDF)
4.24 สำมำรถแสดงระยะทำง และควำมเร็วในกำรเคลือ่ นที่ของนักกีฬำได้
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4.25 สำมำรถแบ่งช่วงควำมเร็ว (Speed zone) ได้ 5 ระดับ
4.26 สำมำรถวิเครำะห์ตำแหน่งจำกแผนที่ควำมร้อนได้
(Location analysis with heat map)
4.27 สำมำรถแสดงแผนที่ควำมร้อน (Heat map) แสดงกำรเคลือ่ นที่
ในสนำมกลำงแจ้งที่ใช้ฝึกซ้อมจริงได้
4.28 มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี
รำยละเอียดอืนๆ
1. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตัง้
โดยตรงจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือได้รับมอบอำนำจช่วงจำกตัวแทนจำหน่ำยโดยตรง
2. ผูข้ ำยต้องจัดให้มกี ำรฝึกอบรมและสำธิตวิธีกำรใช้งำน กำรบำรุงรักษำ ให้กบั บุคลำกร
อย่ำงน้อย 20 ท่ำน เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 2 วัน โดยผูใ้ ห้กำรแนะนำและอบรม
จะต้องมีหนังสือได้รับรองกำรเป็นผูเ้ ชีย่ วชำญจำกบริษทั ผูผ้ ลิต

ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
หน่วย รำคำ/ หน่วย

