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ชุดทดลองกลศาสตรพื์น้ฐานสาํหรบันักเรียน ไม่น้อยกว่า 50 การทดลอง 

1. คณุลกัษณะทัว่ไป 

โดยครอบคลมุหวัขอ้ต่อไปน้ี 

- ปรมิาณและลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ 

- แรง 

- เครือ่งกลพืน้ฐาน 

- ของเหลวและก๊าซ 

- การสัน่ 

2. คณุลกัษณะเฉพาะ 

2.1. ฐานตัง้แบบแยกได ้      จาํนวน 1 อนั 

2.2. แทง่สแตนเลสความยาว 250 มม.     จาํนวน 1 

อนั 

2.3. ทีย่ดึจบัอุปกรณ์       จาํนวน 2 

อนั 

2.4. ตุม้น้ําหนกั ขนาด 10 กรมั     จาํนวน 4 อนั 

2.5. ตุม้น้ําหนกั ขนาด 50 กรมั     จาํนวน 3 อนั 

2.6. สปรงิ คา่คงที ่3 N/m      จาํนวน 1 อนั 

2.7. สปรงิ คา่คงที ่20 N/m      จาํนวน 1 อนั 

2.8. รอกเดีย่วเคลือ่นที ่      จาํนวน 1 อนั 

2.8.1. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 65 มม. 

2.8.2. พรอ้มตะขอเกีย่ว 

2.9. ตราชัง่สปรงิ ขนาด 1.0 นิวตนั     จาํนวน 1 อนั 

2.9.1. เป็นตราชัง่สปรงิทีค่วามสะดวกในการอ่านคา่ โดยมสีเกลเป็นลกัษณะใส

สามารถ  มองเหน็แกนกลางของตวัตราชัง่ได ้

2.9.2. มชีว่งการวดัสงูสดุ   1 นิวตนั 

2.9.3. มคีวามละเอยีดในการวดั 0.01 นิวตนั 

2.9.4. มคีวามแมน่ยาํในการอ่านคา่ 2% of final value 

2.10. ตาชัง่สปรงิ ขนาด 2 นิวตนั     จาํนวน 1 อนั 

2.10.1. ชัง่น้ําหนกัไดส้งูสดุ 2 นิวตนั 

2.10.2. ความคลาดเคลื่อน ± 2%  

2.10.3. สามารถอ่านคา่ไดล้ะเอยีด 0.02 นิวตนั 

2.11. บกีเกอรพ์ลาสตกิขนาด 100 มล.     จาํนวน 1 

อนั 
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2.12. บกีเกอรพ์ลาสตกิขนาด 250 มล.     จาํนวน 1 

อนั 

2.13. เวอรเ์นียร ์คาลเิปอร ์      จาํนวน 1 อนั 

2.13.1. ชว่งการวดั  0…120 มม. 

2.14. นาฬกิาจบัเวลา       จาํนวน 1 

เรอืน 

2.15. สายวดั ยาว 2 เมตร      จาํนวน 1 อนั 

2.16. กระบอกตวงพลาสตกิ ขนาด 50 มล.    จาํนวน 1 อนั 

2.17. รอกคูเ่คลื่อนที ่เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 40 และ 65 มม.   จาํนวน 2 

อนั 

2.18. สปรงิแผน่เรยีบ       จาํนวน 1 

แผน่ 

2.18.1. ความยาว 300 มม. 

2.18.2. ความกวา้ง 15 มม. 

2.18.3. ความหนา 0.5 มม. 

2.19. กล่องเสยีดทาน       จาํนวน 1 

อนั 

2.19.1. ผวิหน้าไม ้72 ×51, 72 × 30 มม. 

2.19.2. ผวิหน้ายาง 67 × 50 มม. 

2.19.3. มวล ประมาณ 83 กรมั 

2.20. หวัวดัความดนัไฮโดรสตาตกิ     จาํนวน 1 อนั 

2.21. สปรงิสมดุลแบบใส 2 N       จาํนวน 1 

อนั 

2.22. ลอ้เฟือง 20 ซี ่                                                                จาํนวน 1 อนั 

2.23. ลอ้เฟือง 40 ซี ่                                                                จาํนวน 1 อนั 

2.24. บกีเกอร ์ขนาด 600 มลิลลิติร      จาํนวน 1 อนั 

2.25. ทอ่แคปปิลารี ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางรอบนอก 5 มลิลเิมตร  จาํนวน 1 อนั  

2.26. ชุดสมารท์เซน็เซอรส์าํหรบัวดัแรง      จาํนวน 1 

อนั  

2.26.1. เป็นเซน็เซอรแ์บบ All in one เชือ่มต่อไรส้ายผา่น Bluetooth ใชไ้ดก้บั tablet 

ทีใ่ชร้ะบบ iOS หรอื Android และสมารท์โฟนทีใ่ชร้ะบบ Android  

2.26.2. ม ีApp สาํหรบัโหลดใชง้านไดฟ้ร ี 

2.26.2.1.  สามารถ download เพือ่ใชง้านไดท้ัง้ระบบปฏบิตักิาร Android และ 

iOS  
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2.26.2.2. สามารถแสดงคา่การวดัเป็นตวัเลขแบบ Realtime  

2.26.2.3. สามารถแสดงผลในรปูแบบ Graphic gauge ได ้ 

2.26.2.4. สามารถแสดงผลในรปูแบบกราฟการเปลีย่นแปลงเปรยีบเทยีบกบั 

เวลาใน หน่วยวนิาท ี 

2.26.2.5. มเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการยอ่และขยายกราฟ เพือ่ตรวจสอบและ

วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงของขอ้มลูการวดั  

2.26.2.6. มเีครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการหาคา่เฉลีย่ของขอ้มลูทีว่ดัได ้ 

2.26.2.7. มฟัีงกช์นัในการจบัเวลา และฟังกช์นัในการตัง้เวลานบัถอยหลงั  

2.26.2.8. สามารถตัง้คา่อตัราการสง่ขอ้มลู (Sampling rate) ได ้ 

2.26.2.9. ในขณะทีท่าํการวดั สามารถบนัทกึรปูภาพ, วดิโีอ, เสยีง, ขอ้ความ 

และ พกิดัของตาํแหน่งทีก่าํลงัทาํการทดลองได ้ 

2.26.2.10. สามารถ export ขอ้มลูในรปูแบบไฟลแ์ละสามารถแชรผ์า่นอเีมลล ์

หรอื Line application ได ้

2.26.2.11. ไฟลข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัสามารถเปิดในโปรแกรม Microsoft 

Excel ได ้

2.26.3. ใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth 4 หรอืดกีวา่  

2.26.4. การเชือ่มต่อและใชง้าน (Plug & Play) เพยีงแคเ่ปิดสวติซข์องตวัเซนเซอร์

และเปิดโปรแกรมเพือ่เลอืกการเชือ่มต่อกบัเซนเซอร ์ 

2.26.5. ชว่งของการวดัแรง +/- 50 นิวตนั 

2.26.6. ความละเอยีดในการวดั 30 มลิลนิิวตนั  

2.26.7. แซมเปิลเรทหรอือตัราการสง่ผา่นขอ้มลู 1000 Hz หรอืดกีวา่  

2.26.8. ความจุของแบตเตอรีไ่มน้่อยกวา่ 250 mAh  

2.26.9. ระยะการเชือ่มต่อแบบไมม่สีิง่กดีขวางโดยประมาณ 30 เมตร หรอืมากกวา่  

2.26.10. ใชง้านไดด้ใีนชว่งอุณหภมู ิ5-40 องศาเซลเซยีส, ความชืน้น้อยกวา่ 80%  

2.26.11. มปีุ่ มเปิด-ปิด สามารถเปิด-ปิด ไดโ้ดยการกดคา้งไวม้ากกวา่ 3 วนิาท ี 

2.26.12. ม ีLED แสดงสถานการณ์เชือ่มต่อ Bluetooth ดงัต่อไปน้ี  

2.26.12.1. ถา้แสดงสแีดงทุก ๆ 2 วนิาท ีแสดงวา่ยงัไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่  

2.26.12.2. ถา้แสดงสเีขยีวทุก ๆ 2 วนิาท ีแสดงวา่เชือ่มต่อแลว้  

2.26.12.3. ถา้แสดงสเีขยีวทุก ๆ 4 วนิาท ีแสดงวา่กาํลงัทาํการวดัคา่อยู ่ 

2.26.13. ม ีLED แสดงสถานะของแบตเตอรี ่ถา้แสดงสแีดงทุก ๆ 2 วนิาท ีแสดงถงึ 

Low battery  

2.27. อุปกรณ์ประกอบการทดลองอื่น ๆ ครบสมบรูณ์พรอ้มทาํการทดลอง 

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายโดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติหรอืไดร้บัแต่งตัง้จาก

ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมหีนงัสอืแต่งตัง้การเป็นตวัแทนเพือ่บรกิารหลงั

การขายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3.2 เป็นผลติภณัฑนํ์าเขา้จากประเทศยโุรปหรอือเมรกิา 

3.3 เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 

3.4 คูม่อืประกอบการทดลองไมน้่อยกวา่ 1 ชุด 

3.5 รบัประกนัคุณภาพ ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

 


