
รายการครุภัณฑ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
ประเภทครุภณัฑเพื่อการศึกษา 

 
ท่ี รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ 
1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน  20  เครื่อง 1 หอง  
2 เครื่องมือชางยนตทั่วไปชดุใหญ 2 ชุด  
3 เครื่องมือบริการงานบํารุงรักษารถยนต 2 ชุด  
4 เครื่องอัดอากาศขนาด  300  ลิตร/บาท 1 ชุด  
5 แมแรงตะเฆขนาด  3  ตัน 1 ตัว  
6 โตะฝกปฏิบัติงานขนาด  600 X 1200 X 700 มม. 10 ตัว  
7 ช้ันวางเครื่องมือและชิ้นสวนชนิดเคลื่อนที่ได 20 ชุด  
8 ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนใชหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส 5 ชุด  
9 ชุดฝกเครื่องยนตดีเซล 10 ชุด  
10 ปากกาจับงาน  ขนาด  150  มม. 5 อัน  
11 เครื่องอุปกรณขับรถยนต 2 ชุด  
12 บอรดควบคุมการทํางาน 1 อัน  
13 โตะเกาอี้ประจําหองเรียน 30 ชุด  
14 เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพงและไมโครโฟนไรสาย 1 ชุด  
15 รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน  
16 รถนั่งสวนกลาง 1 คัน  
17 ชุดฝกเครื่องยนตแบบผสมผสาน (ไฮบริดจ) 1 ชุด  

 
 
 
 
 
 

 

 



พื้นที่การจัดการเรียนการสอน  ปฏิบตังิาน / โรงฝกงาน และบุคลากร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อพื้นที่ปฏิบตัิงาน ขนาด 
กวาง X ยาว 

(ตร.ม.) 

พื้นที่
รวม 

(ตร.ม) 

บุคลากร หมายเหตุ 

คุณวุฒ ิ จํานวน ภาระงานประจําพื้นที่ 

1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   12  X 15 180 - ปริญญาตรี การตลาด 
- ปริญญาตรี  การจัดการทัว่ไป 
- ปริญญาตรี  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
หรือเทียบเทา 
- ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ 
 

2 วางแผนการสอนดําเนนิการสอน
ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการอาชีพ, การดําเนนิงานของ
ศูนยบริการ, เทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม, กลยุทการตลาดและ
เทคนิคการนําเสนอ 

 

2 หองปฏิบัติงานธุรกิจบริการยานยนต 12  X 15 180 - ปริญญาตรี  ชางยนต หรือ
เทียบเทา (พื้นฐาน  ปวส , ปทส  
เทคนิคยานยนต) 

2 วางแผนการสอนดําเนนิการสอน
ประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับวิชางาน
บริการพนักงานรับรถ , การขับรถ ,
การตรวจวิเคราะหยานยนตเบื้องตน
และ  การบริหารคลังเก็บชิ้นสวน
รถยนต 

 

 
 
 
 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 แทนบรรยายมัลติมีเดีย  RFID  
CONTROL 

 
1 ชุด 250,000 250,000  

 -  แทนบรรยาย เปนแทนบรรยายมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนหรือ
การบรรยาย  ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ISO 14001 
 

1 แทน   

 

 -  จอทัชสกรีน เปนจอสัมผัสชนิด (Touch Screen) สําหรับควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณ ตางๆที่เชื่อมตอกับแทนบรรยาย โดย
ออกแบบใหฝงเสมอกับพื้นดานบนของแทนบรรยาย  มี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้  จอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว , 
จอสัมผัสทํางานดวยเทคโนโลยี Resistive Touch , มีความ
ละเอียดของจอภาพไมนอยกวา 800×480 Pixel 
สามารถปรับระดับเสียงได 
 

1 จอ   

 

 -  ซอฟตแวรใชในการเรยีนการสอน เปนระบบการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอรในระบบเครือขาย เปนซอฟตแวรที่สนับสนุน
การเรียน การสอน ในหองปฏิบัติการ ไดอยางสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ โดยซอฟตแวรดังกลาวตองมีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรอง 
 

1 ชุด   

 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

 -  เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง เปนเครื่องขยายที่ใชสําหรับหองเรียน  มีกําลังขยาย (Power 
Output) ไมต่ํากวา 200 W (100W + 100W)  มีไมโครโฟน
กานออน จํานวน 1 ชุด โดยติดตั้งบนแทนบรรยายใน
ตําแหนงที่เหมาะสม  มีลําโพงสําหรับหองเรียน  

1 ชุด   

 

 -  เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน 
ไรสาย 

เปนเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไรสาย  สามารถ
เลือกชองความถี่ไดไมนอยกวา 20 ชองความถี่  สามารถสง
สัญญาณแบบ UHF ใชคลื่นความถี่ชวง 740.00MHz - 
752.00 MH หรือดีกวา  มี Operating range >90dB หรือ
ดีกวา 

1 ชุด   

 

 -  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูสอน เปนจอ LED มัลติทัชสกรีน สามารถสัมผัสหนาจอได
พรอมกันไมนอยกวา 4 จุด และมีขนาดไมนอยกวา 84 นิ้ว 
สําหรับใชงานในการเรียนการสอน  ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
 

1 เครื่อง 

  

 

 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียน เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 Series  ไดรับการ
รับรองมาตรฐานการแผกระจายของแมเหล็กไฟฟาจาก
สถาบันไดรับการยอบรับจากนานาชาติ  

20 เครื่อง 30,000 600,000  

3 โตะวางเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ผูเรียนพรอมเกาอี้ 

เปนโตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียน  
มีขนาด กวาง x ยาว x สูง 60 x 80 x 75 เซนติเมตร
โครงสรางทําดวยไมปารติเกิ้ล หรือไมจริง มีความแข็งแรง
ทนทาน  มีเกาอี้บุนวมมีพนักพิง หมุนไดรอบตัว มีลักษณะ
โครงสรางแข็งแรงทนทาน 

20 ชุด 2,500 50,000 

 

4 เครื่องพิมพ  Multifunction  ชนิด
เลเซอรสี  พรอมโตะวางเครือ่งพิมพ 

เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน  บริษัทที่นําเสนอตองมี
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจากตัวแทนเจาของผลิตภัณฑใน
ประเทศไทยโดยตรง 

1 ชุด 19,000 19,000 

 

 
 
 
 
 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร   

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

5 เครื่องฉายภาพสามมิติ เปนเครื่องฉายภาพสามมิติสามารถถายทอดสัญญาณภาพ
จาก เอกสาร, รูปภาพ, หนังสือ และวัตถุได  ไดรับการ
รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001
มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ
หรือตัวแทนจําหนายภายในประเทศ 
 

1 เครื่อง 35,000 35,000 

 

6 อุปกรณกระจายสัญญาณ เปนอุปกรณกระจายสัญญาณ มีขนาดไมนอยกวา 24 ชองมี
ลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง มีสัญญาณ
ไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได 
 

1 เครื่อง 25,000 25,000 

 

7 ตูเก็บอุปกรณกระจายสัญญาณ 
(Rack 6U) 

เปนตู RACK ที่มีความกวางมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 6U 
มีความลึกไมนอยกวา 40 เซนติเมตร  ตู RACK มีสีดํา หรือ
สีขาว  มีพัดลมระบายความรอนภายในตูอยางนอย 1 ตัว 
มีปลั๊กไฟชนิดมีกราวด อยางนอย 4 Outlet  มีถาด Fix 
สําหรับใสอุปกรณ อยางนอย 1 ถาด 
 

1 ตู 7,000 7,000 

 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

8 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา  
36,000  BTU 

เปนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปจาก
โรงงาน  เครื่องปรับอากาศมีขนาดไมนอยกวา 36,000 
BTU  ไดรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟาที่ติดฉลาก
แสดงประสิทธิภาพระดับเบอร 5  เครื่องปรับอากาศไดรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)  
ระบบควบคุมการทํางานดวยรีโมทชนิดไรสาย หรือชนิดมี
สาย   รับประกันสินคาไมนอยกวา 1 ป 
 

2 เครื่อง 44,000 88,000 

 

9 ระบบไฟฟาและระบบเครือขาย ติดตั้งระบบปลั๊กไฟ พรอมระบบสายสัญญาณของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร ใหพอเพียงตอการใชงานของ
อุปกรณ หรือมีความเหมาะสม ตอสภาพแวดลอมของ
บริเวณจุดติดตั้ง  ติดตั้งระบบสายเชื่อมตออุปกรณระบบ
เครือขายใหเพียงพอตอการใชงาน  สายเชื่อมตออุปกรณ
ระบบเครือขายเปนชนิด UTP Category 5 e  Connector 
เปนชนิด RJ-45 Modular Jack โดยตอปลายเขากับ
อุปกรณกระจายสัญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร   มีระบบ
ความคุมการจายกําลังไฟฟา ติดตั้งสายตัวนําไฟฟา  

1 ระบบ 106,000 106,000 

 

 รวมทั้งสิ้น 1,180,000  
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิงานธุรกิจบริการยานยนต 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

1 เครื่องมือชางยนตทั่วไปชดุใหญ เปนเครื่องมือทั่วไปที่ใชสําหรับบริการงานชางยนตไดทุก
ระบบ  เชน ประแจแหวน ประแจปากตาย ไขควง ประแจ
กระบอกทุกขนาด ดามตอแบบตางๆหัวเปาลมสายลมคอน 
คีบแบบตางๆเลื่อยตัดเหล็ก กาน้ํามันเครื่อง เกจวัดลม หัว
เติมลม ประแจวัดแรงบิด ชุดเครื่องมือดูดทั่วไป 

2 ชุด 500,000 1,000,000 

 

2 เครื่องมือบริการงานบํารุงรักษา
รถยนต 

เปนเครื่องมือบริการตรวจปรับแตง และบํารุงรักษารถยนต 
2 ชุด 250,000 500,000 

 

3 เครื่องอัดอากาศขนาด  300  ลิตร/
บาท    

เปนเครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที ชนิดถังนอนใช
ลูกสูบ 2 สูบขับดวยมอเตอรพรอมดวยอุปกรณควบคุมการ
ทํางาน 

1 ตัว 55,000 55,000 
 

4 แมแรงตะเฆขนาด  3  ตัน เปนแมแรงยกรถยนตแบบตะเฆ สามารถยกน้ําหนักไดไม
นอยกวา 3 ตันมี 4 ลอสําหรับ 2 ลอหลังหมุนไดทุกทิศทาง 

3 ตัว 10,000 30,000  

5 โตะฝกปฏิบัติงานขนาด  600 X 
1200 X 700 มม. 

เปนโตะปฏิบัติงานที่ใชงานชางยนตพื้นโตะทําดวยไมเนื้อ
แข็ง ขาโตะทําดวยเหล็กฉากประกอบเขาดวยกันอยาง
แข็งแรงมั่นคง 

10 ตัว 7,000 70,000 
 

6 ชั้นวางเครื่องมือและชิ้นสวนชนิด
เคลื่อนที่ได 

เปนชั้นวางเครื่องมือและชิ้นสวนชนิดเคลื่อนที่ไดมีไมนอย
กวา 3 ชั้น มีความมั่นคงแข็งแรง ขนาดมาตรฐานที่ใชกัน
ทั่วไป มีลอเลื่อนเคลื่อนที่ไดสะดวก 

20 ตัว 5,000 100,000 
 

 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจบริการยานยนต 
หองปฏิบตัิงานธุรกิจบริการยานยนต 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวยนับ ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

7 ชุดฝกเครื่องยนตแกสโซลีนใช
หัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส 

เปนเครื่องยนตแกสโซลีนจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยหัวฉีด
ควบคุมดวยการฉีดดวยอิเล็คทรอนิกส มีอุปกรณพรอมและ
ติดตั้งบนแทน สามรถเคลื่อนที่ได 

5 ชุด 110,000 550,000 
 

8 ชุดฝกเครื่องยนตดีเซล เปนชุดฝกเครื่องยนตดีเซล 4 สูบติดตั้งบนแทนแข็งแรงมี
อุปกรณประกอบครบชุด สามารถเคลื่อนที่ได 

10 ชุด 80,000 800,000  

9 ปากกาจับงาน  ขนาด  150  มม. เปนปากกาจับงานขนาด 150 มม.ทําดวยเหล็กเหนียวหลอ 5 อัน 2,500 12,500  
10 เครื่องอุปกรณขับรถยนต เปนเครื่องอุปกรณฝกขับรถยนตเครื่องยนตแก็สโซลีน

สามารถขับเคลื่อนได 
2 ชุด 400,000 800,000  

11 
 

โตะเกาอี้ประจําหองเรียน เปนโตะเกาอี้ประจําหองเรียนเรียนที่ไดมาตรฐานที่มีใช
ทั่วไป 30 ชุด 3,000 90,000  

12 
 

เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพงและ
ไมโครโฟนไรสาย 

เปนเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงและไมโครโฟนไรสาย 
ไดมาตรฐานที่มีใชทั่วไป 5 ชุด 8,000 40,000  

13 
 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ เครื่องดีเซลคอมมอน
เรลควบคุมการฉีดดวยอิเล็กทรอนิกส 

1 คัน 900,000 900,000  

 
 
 
 



รายการครุภัณฑมาตรฐานขัน้พื้นฐานและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  พุทธศักราช  2557 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด  สาขางานธุรกิจบริการยานยนต 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อครุภัณฑ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (ยอ) จํานวนตาม
มาตรฐาน 

หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 

รวมเงิน หมายเหตุ 

14 รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 1,600 ซีซี เครื่องยนต
แกสโซลีนจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยหัวฉีดควบคุมดวย
การฉีดดวยอิเลคทรอนิกส 

1 คัน 800,000 800,000  

15 ชุดฝกเครื่องยนตแบบผสมผสาน 
(ไฮบริดจ) 

เปนชุดฝกเครื่องยนตแบบผสมผสาน (ไฮบริดจ)ที่
แสดงลักษณะของระบบขับเคลื่อนแบบผสมผสาน
ไดอยางชัดเจน  

1 ชุด 900,000 900,000  

 รวมทั้งสิ้น 6,647,500  
 

 

 

 


