
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  04/2563 
ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

ครุภัณฑ์การศึกษา กลุ่มที่ 3 จ านวน 4 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงิน 2,068,500.- บาท 
1. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อท้อง แบบกระบอกลม จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
     1. เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวแบบ Abdominal Crunch ส าหรับ
ฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Abdominals) ด้วยการนั่งจับ มือจับทาบหน้าอกกับเบาะก้มตัวดันลงโดยใช้กล้ามเนื้อท้อง
ออกแรงต้านกับแรงต้าน ของกระบอกลม 
     2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-310 ปอนด์ หรือ 0-141 กิโลกรัม 
โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก  
     3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้างเพ่ิมความสะดวกในการปรับ แรงต้านขณะฝึกได้
ทันที โดยไม่ต้องหยุดเพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดแรงต้านโดยปรับได้ ทัง้เพ่ิมและลด ครัง้ละ 1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์ 
    4. สามารถปรับความสูงของเบาะนั่ง ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ 
    5. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์
การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้ และแสดงระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก  
    6. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength) โดยการออกแรงที่ระดับความหนัก
ต่ าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด 
    7. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษน้ าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder 
Coating 
    8. มือจับท าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อข้ึนรูปทรงโดยเฉพาะ 
    9. เบาะนั่งท าจากวัสดุโฟมความหนาแน่น หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี 
    10. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max โดยใช้ Chip บันทึกข้อมูล 
   11. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก าลังกาย อุปกรณ์ ที่ออกก าลังกาย ความหนัก
ในการออกก าลังกาย จ านวนครั้ง จ านวน Set และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้ 
 
2. เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขารวม แบบกระบอกลม จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
    1. เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวส าหรับฝึกกล้ามเนื้อ Quadriceps, 
Hamstrings, Gluteus ด้วยการนั่งจับมือจับ วางเท้าบนเท้าเหยียบดันขาออก โดยใช้กล้ามเนื้อขาออกแรงต้าน
กับแรงต้าน ของกระบอกลม 
    2. ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ตั้งแต่ 0-1,000 ปอนด์ หรือ 0-454 กิโลกรัม 
โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก 
    3. ปุ่มปรับแรงต้านอยู่ตรงส่วนปลายของมือจับทั้ง 2 ข้าง เพ่ิมความสะดวกในการปรับแรงต้านขณะฝึก 
ได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดเพื่อปรับเพิ่มหรือลดแรงต้านในการปรับแรงต้านโดยปรับได้ทั้งเพ่ิมและลด ครัง้ละ  
1 กิโลกรัม หรือ 1 ปอนด์ 
    4. แผงหน้าจอแสดงท่าการฝึก และแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ, เปอร์เซ็นต์
การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุดได้ และแสดงระดับต าแหน่งเริ่มของท่าฝึก  
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    5. สามารถทดสอบประมวลค่า 1 Power Max (Speed x Strength) โดยการออกแรงที่ระดับความหนัก
ต่ าและระดับความหนักสูงด้วยความเร็วสูงสุด 
    6. โครงสร้างท าด้วยเหล็กพิเศษน้ าหนักเบา (Carbon steel) เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder 
Coating 
    7. มือจับท าด้วยยางพิเศษ (Elastomer) ที่หล่อข้ึนรูปทรงโดยเฉพาะ  
     8. สามารถบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย และการทดสอบค่า 1 Power Max โดยใช้Chip บันทึกข้อมูล 
    9. Chip บันทึกข้อมูล สามารถบันทึกวันและเวลาการออกก าลังกาย อุปกรณ์ที่ออกก าลังกาย ความหนัก 
ในการออกก าลังกาย จ านวนครั้ง จ านวน Set และสามารถแสดงค่า 1 Power Max ที่ทดสอบในแต่ละครั้งได้ 
 
3. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
    1. เป็นเครื่องใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่าง สามารถฝึกกล้ามเนื้อท้องได้เต็มช่วงการเคลื่อนที่ 
    2. โครงสร้างท าด้วยเหล็กอย่างดีปลอดสนิมพ่นสีด้วยระบบเหนี่ยวน าไฟฟ้า Electrostatic Powder Coat 
    3. มีเบาะฟองน้ าชนิดแข็งหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์อย่างดี 
    4. มีลูกกลิ้งขนาดใหญ่ 4 ลูก เพื่อเสริมให้เกิดความสบายและมั่นคงในขณะฝึก 
    5. ปรับความสูงของเบาะได้และปรับระดับลูกกลิ้งยืดข้อเท้าได้ 
    6. ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150x55 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
 
4. เครื่องฝึกและทดสอบการทรวงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
    1. ใช้ส าหรับการฝึกทรงตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
    2. อุปกรณ์การฝึกสามารถหมุนรอบแกนกลางได้ทุกทิศทางอย่างอิสระถึง 20 องศา 
    3. อุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบ (Android box controller with Bluetooth) 
    4. สามารถฝึกการทรงตัวและประเมินความสามารถในการทรงตัวของผู้ใช้โปรแกรมการฝึกการทรงตัวได้ 
ในรูปแบบระบบเวลาจริงแบบ (Real time) แสดงตัวบ่งชี้ ความส าเร็จกับผู้ทดสอบ เพ่ือติดตามผล
ความก้าวหน้า ของการทดสอบได้ 
    5. มีโปรแกรมฝึกทดสอบและประเมินผล ดังนี้ 
        5.1 โปรแกรมฝึกรูปแบบเกมส์เสมือนจริง 4 โปรแกรม 
        5.2 โปรมแกรมฝึกแบบต่างๆ 6 โปรแกรม 
        5.3 โปรแกรมทดสอบการทรงตัว 2 โปรแกรม (แบบยืนสองขาและยืนขาเดียว) 
        5.4 มีรายงานผลการทดสอบและสามารถดูการพัฒนาการได้ 
    6. มีโปรแกรมฝึกการทรงตัวแบ่งออก ดังนี้ 
        6.1 Fitness Fun 
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        6.2 Progressive Training 
            6.2.1 Center 
            6.2.2 Vertical 
            6.2.3 Horizontal 
            6.2.4 Static 
            6.2.5 Dynamic 
            6.2.6 Rotation 
        6.3 Objective Assessment 
        6.4 Progress Review 
    7. สามารถวัดแรงกดของน้ าหนัก (Pressure) ในการฝึกได้ มีแผ่นวัดแรง จ านวน 4 จุด 
    8. อุปกรณ์ทดสอบมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายและรับน้ าหนักผู้ใช้ไม่น้อย
กว่า 110 กิโลกรัม มีขนาดไม่น้อยกว่า 40x40x8 ซม. (กว้างxยาวxสูง)  ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า  
6 ชั่วโมง พร้อมแท่นส าหรบัฝึก แบบมีมือจับและแผ่นรองรับอุปกรณ ์เพ่ือ ไม่ให้อุปกรณ์ลื่นขณะใช้งานเวลา
ทดสอบ 
    9. เชื่อมต่อด้วย USB Bluetooth และโปรแกรมรองรับการใช้งาน กับระบบปฏิบัติการ Android box 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 
 


