
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
ราคาชุดละ  1,650,850.- บาท 

 

 
    ลงชื่อ ………………........…………… ประธานกรรมการ 
           (  นางพยอม  ภูผินผา  )       
 

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 
           ( นางสาวมุกดา  คําอานา )       
 

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 
          (นางสาวผกามาศ  เกิดผล)  

ลาํดับ รายการและคุณลักษณะ คุณลกัษณะ จํานวน ราคา 
ตอหนวย 

รวม 
เปนเงิน MDES อื่น 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร All in One สําหรับงาน
ประมวลผล 

/   41 เคร่ือง   23,000.00  943,000.00  

2 ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

/   41 เคร่ือง     3,800.00  155,800.00  

3 อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย  
(Access Point)  แบบท่ี 1 

/   2  เคร่ือง     5,400.00  10,800.00  

4 เคร่ืองพิมพ Multifunction  
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 

/   1  เคร่ือง   10,000.00  10,000.00  

5 โตะคอมพิวเตอร-ผูเรียน  
สืบราคาจาก
ทองตลาด  40  ตัว     1,800.00  72,000.00  

6 เกาอี้สําหรับผูเรียน  สืบราคาจาก
ทองตลาด  40  ตัว     1,650.00  66,000.00  

7 โตะคอมพิวเตอร-ผูสอน  สืบราคาจาก
ทองตลาด  1   ตัว     2,300.00  2,300.00  

8 เกาอี้สําหรับผูสอน  สืบราคาจาก
ทองตลาด  1   ตัว     1,550.00  1,550.00  

9 ชุดจอภาพระบบอินเตอรแอคทีฟ  
ขนาด 65 น้ิว 

 สืบราคาจาก
ทองตลาด  1   ตัว  20,000.00  220,000.00  

10 ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบไรสาย 
Active Learning 

 สืบราคาจาก
ทองตลาด  1   ตัว   40,000.00  40,000.00  

11 เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800VA 
(480Wattt) 2:1 

/  20   
เคร่ือง 

    2,500.00  50,000.00  

12 เคร่ืองสํารองไฟนํ้า ขนาด 1kVA 
(600Watts) 1:1 

/   2   เคร่ือง     5,800.00  11,600.00  

13 ชุดกระดานหองเรียนแบบถนอมสายตา 
พรอมชุดเคร่ืองเขียนแบบไรสารพิษ 

 สืบราคาจาก
ทองตลาด  1    ชุด   28,000.00  28,000.00  

14 ชุดเคร่ืองเสียงหองเรียนดิจิตอลพรอมไมด 
ไรสาย 

 สืบราคาจาก
ทองตลาด  1   ชุด   19,800.00  19,800.00  

15 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 2  
(สําหรับผูสอน) 

/   1   เคร่ือง   20,000.00  20,000.00  

รวมเปนเงินทั้งส้ิน          ( หนึ่งลานหกแสนหาหม่ืนแปดรอยหาสิบบาทถวน ) 1,650,850.00 



 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนวัดอัยยิการาม  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล      จํานวน 41 เคร่ือง 

1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน

ไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

1.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน  

ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

1.3  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1.3.1 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช

หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

1.3.2  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

1.4  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

1.5 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

1.6 มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

1.7 มี ช อ ง เ ชื่ อ มต อ ระ บบ เ ครื อ ข า ย  ( Network Interface) แ บบ  10/100/1000 Base-T หรื อดี ก ว า  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

1.8 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

1.9 มีแปนพิมพและเมาส 

1.10 มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) หรือดีกวา 

1.11  สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

1.12  มกีลอง (Camera)  แบบติดตั้งภายใน (Build-in) 

1.13  มีการรับประกันสินคา อยางนอย 3 ป รวมทั้งคาแรงและอะไหล และมีการบริการแบบ  

      Onsite Service อยางนอย 1ป โดยตรงจากเจาของผลิตภัณฑ 

1.14  ตัวถังคอมพิวเตอร แปนพิมพและเมาส จะตองเปนผลิตภัณฑเคร่ืองหมายการคาเดียวกัน และ ประกอบ

แลวเสร็จจากโรงงานผูผลิต/ประกอบ ซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 หรือ 

ISO14001 หรอืเทียบเทาหรือดีกวา 

1.15  ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑโดยตรง โดยมีเอกสารรับรอง

ที่ระบุหนวยงานและเลขที่ประกาศสอบราคา 
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2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร         จํานวน  41  ชุด 

เปนชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบ

สิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1       จํานวน  2  เคร่ือง 

1) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE802.11b, g, n, ac ไดเปนอยางนอย 

2) สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 

3) สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 

4) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

5 )  ส ามา รถทํ า ง าน ได ต ามมาตรฐาน  IEEE802 . 3af ห รื อ  IEEE 802.3at (Power over Ethernet)  

    หรอืดีกวา 

6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานโปรแกรม Web Browser ได 
 

4. เคร่ืองพมิพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา    จํานวน 1 เคร่ือง  

1) เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Print, Copy, Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x1200 dpi 

3) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) 

4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB 

5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 

6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

7) สามารถกําหนดจุดหมายปลายทางของการสแกนเอกสาร ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย

เดียวกันไดไมนอยกวา 5 จุดหมาย 

8) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) ไดไมนอยกวา 50 แผน 

9) สามารถถายสําเนาเอกสารได 

10) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

11) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

12) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

13) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง และสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายไรสายได 

14) มีถาดใสกระดาษมาตรฐานไดไมนอยกวา 250 แผน และถาดเอนกประสงคไมนอยกวา 100 แผน 

15) มีถาดรับกระดาษออกแบบคว่ําหนา และหงายหนา ไดไมนอยกวาแบบละ 100 แผน 

16) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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5. โตะคอมพวิเตอรสําหรับผูเรียน       จํานวน  40  ตัว 

1) เปนโตะทํางานแบบโลง ขนาด 80 x 60 x 75 เชนติเมตร 

2) เคลือบผิวดวยเมลามีน 

6. เกาอี้สําหรับผูเรียน        จํานวน  40  ตัว 

1) เปนเกาอี้สํานักงาน ขนาด 57 x 56 X 86 เซนติเมตร หรือดีกวา 

2) ขาเปนแบบลอ 5 แฉก 

3) สามารถปรบัสูง-ต่ําได 

7. โตะคอมพิวเตอรสําหรับผูสอน       จํานวน 1  ตัว 

1) เปนโตะทํางานแบบโลง ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร 

2) เคลือบผิวดวยเมลามีน 

8. เกาอี้สําหรับผูสอน        จํานวน  1  ตัว 

1) เปนเกาอี้สํานักงาน ขนาด 57 x 56 x 86 เซนติเมตร หรือดีกวา 

2) ขาเปนแบบลอ 5 แฉก 

3) สามารถปรบัสูง-ต่ําได 

9. ชุดจอภาพอินเตอรแอคทีฟ ขนาด 65 นิ้ว พรอมโปรแกรมการใชงาน  จํานวน 1 เครื่อง 

    ประกอบดวย จอภาพอินเตอรทีฟและโปรแกรมชวยสอน มีคุณลักษณะดังนี้ 
 

1) เปนจอแสดงภาพแบบ LCD ใชเทคโนโลยี Direct LED Backlight และภาพมีขนาดไมนอยกวา 65 นิ้ว 

2) มีความละเอียดของจอภาพ Native Resolution ไมนอยกวา 3,840 x 2,160 pixel( ระดับ 4K UHD 

3) มีคาความคมชัด Contrast ratio ไมนอยกวา 1,200: 1 และคาความสวาง ไมนอยกวา 350 nits 

4) มีอัตราสวนภาพแบบ Wide Screen 16:9 และแสดงสีหนาจอไดไมนอยกวา 1.07 พันลานสี (10 bit) 

5)  มีมุมมองการมองจอภาพที่กวาง และมี Angle View ในสวนแนวนอนและแนวตั้ง  

     ไมนอยกวา 178   องศา 

6) ระบบสัมผัสใชเทคโนโลยี Infrared รองรับกรสั่งงานดวยนิ้วมือ ปากกา และวัสดุทึบแสง ในการ 

เขียนหรอืการส่ังงานแทนเมาสบนหนาจอ 

7) ระบบสัมผัสมีความไวในการตอบสนอง Response time ไมเกิน 10 ms. และรองรับจุดสัมผัสขนาดเล็ก 

  สงูสุด (Minimum Object size) ไดถึง 3 มม. หรือดีกวา 

8) สามารถรองรับการเขียนใชงานบนหนาจอพรอมกันไดสูงสุดไมนอยกวา 10 จุดบนระบบ Windows  

     (ขึ้นอยูกับการรองรับของโปรแกรม โดยที่คุณสมบัติหนาจอรองรับจุดสัมผัสพรอมกันไดสูงสุดไมนอย 

     กวา 20 จุด 

9) สามารถรองรับการทํางานรวมกับระบบ Android และรองรับการทํางานกับคอมพิวเตอรระบบ  

Windows , Mac, , Chrome , Android และ Linux ไดเปนอยางนอย 
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10) วัสดุหนาจอเปนกระจกแบบ Toughened/Tempered Glass, Level 7 Mohs, Anti-Glare เปน 

อยางนอย 

11) มีการเชื่อมตอการทํางานระบบกับเครื่องคอมพิวเตอรภายนอกผานสาย USB และเปนแบบไมตอง 

 ติดตั้ง Drive หรือ Driver-Free สําหรับการใชงานระบบสัมผัสบนหนาจอภาพฯ 

12) มีชองสัญญาณในสวนของตัวเคร่ือง อยางนอยดังน้ี 

a. Input/output : VGA in x1, HDMI in x3, HDMI out x1, Audio in x1 , Audio or 

Headphone or Optical out x1 หรือดีกวา 

b. USB: USB 3.0 x2, USB 2.0 x2, USB Type-B for Touch Control x2 หรือดีกวา 

c. Others: RS-232 x1, LAN RJ-45 x1 หรอืดีกวา 

13) มีระบบเสียง Sound Channel 2.0 พรอมลําโพง Built-in Stereo ขนาด 12W x2 เปนอยางนอย 

14) ใชกําลังไฟฟาแบบ 100V-240 VAC 60/50 Hz 

15) มีระบบ Built-in Android เปนอุปกรณมาตรฐาน เปนแบบเวอรชั่น 8.0 หรือสูงกวา สามารถใชงาน 

 หนาจอระบบสัมผัสไดโดยไมตองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และคุณลักษณะอยางนอยดังนี้ 

a. มีหนวยประมวลผลแบบ ARM Cortex A73 เปนอยางนอย 

b. มีหนวยแสดงภาพ GPU ที่สามารถแสดงภาพไดสูงสุดถึงระดับ Support 4K Resolution 

C. มีหนวยความจํา RAM ไมนอยกวา 4 GB 

d. มีหนวยเก็บขอมูล ROM ไมนอยกวา 32 GB 

e. มีโปรแกรมใชงานพ้ืนฐาน สําหรับระบบU Interactive, Whiteboard, Chrome Browser,  

Office , PDF ,  Video Player  เปนอยางนอย 

16) รองรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรแบบ Internal PC Plug-in ที่ดานในของเครื่อง 

17) จอภาพอินเตอรแอคทีฟที่เสนอ จะตองที่ออกแบบและติดตั้งระบบสัมผัสเสร็จสมบูรณออกมาจาก 

โรงงานผูผลิตโดยเปน Original Model ไมใชเปนการนํา LED TV หรอื Smart LED TV ทั่วไปมาดัดแปลง 

18) มีโปรแกรมชวยสอนการ สามารถใชงานกับคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ และมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

a. สามารใชงานเขียนเพ่ิมเติม หรือไฮไลทขอความบนทุกโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร 

b. มีคุณสมบัติแสดงหนาไวทบอรดและแสดงแบบ Menu bar หรือ Tool bar ที่ใชงานลักษณะเขียน 

บนแผนใสบนโปรแกรมอ่ืนได 

c. รองรับการเขียนบนหนาไวทบอรดและแบบหนาแผนใสบนโปรแกรมอ่ืนพรอมกันไดไมนอยกวา 5  

จุด(ในระบบ Windows) 

d. มีฟงกชั่นเลือกการใชงานระหวางเมาสและปากกา, ปากกาไฮไลท, การวาดรูปทรง, ปรับเปลี่ยนสี 

และขนาด, ยางลบ, เลือกหนาพ้ืนหลัง เปนอยางนอย 

e. มีคําสั่งในการเลือก on-screen keyboard 

f. มีคําสั่ง shortcut การเลื่อนขึ้น-ลงหรือเปลี่ยนหนาจอในขณะใชงานบนโปแกรมอื่นได เชน 

 Browser, Word, Pdf หรือ PowerPoint ได 

g. มีคําสั่ง undo/redo ในการเขียนหรือเพ่ิมเติมขอความได 

h. มีคําสั่งพิมพ print หนาจอ 
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i. มีคําสั่งในการบันทึกภาพหนาจอในรูปแบบของ jpeg และ png เปนอยางนอย 

j. สามารถปรับตําแหนงการวางของเมนูได เชน ซาย ขวา ลาง 

k. เมนมูฟีงกชั่นในการปรับตําแหนงซาย-ขวาแบบอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับตําแหนงการเขียนบนกระดาน 

l. ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอรและสามารถใชงานรวมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac ได (Mac รองรับ 

Single-touch) 
 

19) สินคาที่เสนอมีการรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป พรอมการใหบริการแบบ Onsite Service ไม

นอยกวา 1 ป และรับประกันวามีการสํารองอะไหลไมนอยกวา 3 ป โดยมีเอกสารรับรอง 

20) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย จากเจาของผลิตภัณฑ หรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑ

หรือบริษัทตัวแทนของเจาของผลิตภัณฑ หรือบริษัทตัวแทนจําหนายในประเทศไทย โดยระบุถึงชื่อโครงการฯในการ

เสนอราคาคร้ังนี้ 

10. ระบบจัดการเรียนการสอนแบบไรสาย Active Learning   จํานวน     1     ชุด 

1)  เปนโปรแกรมระบบจัดการเรียนการสอนแบบไรสาย Active Learningที่มีลิขสิทธ์ิการใชงานที่ถูกตองตาม

กฎหมาย ติดดั่งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูสอน ออกแบบมาเฉพาะใชงานกับจอภาพ

อินเตอรแอคทีฟ หรอืระบบสัมผัสโดยเฉพาะ 

2)  มีคุณสมบัติในการชวยในการเรียนการสอน สามารถสรางสื่อการสอนหรือบทเรียนได สามารถนําเสนอ

เนื้อหาในรูปแบบ Interactive สนับสนุนการมีสวนรวมและการทํากิจกรรมการเรียนการสอน(Collaboration) และ

สนับสนุนการประเมินผลผูเรียน (Real-time Assessment) ในรูปแบบหองเรียน Active Learningรวมกับเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณนักเรียนผานเครือขายไรสายได 

3)  โปรแกรมฯ ถูกออกแบบใหใชงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรที่เสนอไดเปนอยางดี และสามารถติดตั้งลงบน

เคร่ืองคอมพิวเตอรในระบบ Microsoft Windows 7, 8, 10, ระบบ Mac (รองรับ Single-touch ใน Mac)และระบบ 

Linux ไดเปนอยางนอย และมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

a. สามารถการนําเสนองาน บทเรียน ในรปูแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

b. มีอุปกรณ Tool ในการออกแบบสรางสื่อการเรียนการสอน บทเรียน และแบบทดสอบ สําหรับ

การใชงานในระบบอินเตอรแอคทีฟโดยเฉพาะ 

c. มีฟงกชั่นปากกา หรือพูกัน หรือไฮไลท สําหรับเขียน สามารถปรบัขนาดของเสนปากกา 

d. มีฟงกชั่นยางลบ เพื่อลบการเขียนหรือการวาดจากปากกาตางๆ 

e. สามารถใสรูปภาพ ปรับแตง การเคลื่อนยายรูปภาพ และยอ-ขยายรูปภาพ 

f. สามารถเปลี่ยนพ้ืนหลัง โดยเลือกจากรูปภาพ รูปภาพพ้ืนหลัง (template) หรือเลือกจากพื้นสี

ได 

g. สามารถสรางรูปทรงเลขาคณิต ลักษณะเสนเสน แบบอัตโนมัติ โดยสามารถปรับขนาดและใสสี

เพ่ิมเตมิได 

h. สามารถเลือกใชสีสําหรบัปากกาหรือการใสสี ไดจากตารางสีพ้ืนฐาน จากการผสมสีเอง 

(Custom) และจากการดูดสี (Color Picker) จากรูปภาพจากภายนอกได 
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i. สามารถใชงานหลายคนพรอมกันแบบ Multi-users บนหนาจอนําเสนอได 

j. สามารถซูมหรือขยายหนาจอ Worksheet หรือ Workspace ในการนําเสนอได 

k. มีสวนของหนาตาง Page Navigator หรือ Page View ที่แสดงสามารถจํานวนหนาที่เปดใชงาน 

เพ่ิมหนา สลับลําดับหนา คัดลอกและวาง เลือกพื้นหลัง การเปลี่ยนหนา เพื่อความสะดวกในการใชงาน  

l. สามารถเปดหลายไฟลหรือบทเรียนไดพรอมกัน แยกการทํางานอยางอิสระ โดยจะแสดงเปนแต

ละหนาตางบนหนา Windows คลายกับการใชงานโปรแกรม Power Point Office    

m. สามารถบันทึกภาพวีดีโอ (Screen Recorder) การเรียนการสอนพรอมเสียงบนหนาจอได และ

รวมถึงสามารถบันทึกภาพวีดีโอการใชงานบน windows ทั่วไปได โดยบันทึกไฟลเปน avi. ไดเปนอยางนอย และ

สามารถสงตอเพ่ือเปดที่เคร่ืองคอมพิวเตอรอื่นได  

n. รองรับการนําเขาหรือเปดไฟลงานหรือเอกสารไดหลากหลาย ท่ีมีนามสกุลอยางนอยดังนี้ .doc, 

.docx, .ppt, .pptx, .pdf, .iwb, .flipchart, .notebook และ .ink 

4) มีคลังไฟลรูปภาพ รูปภาพพื้นหลัง (template) สื่อการสอน ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถนํามาใชในการเรียน

การสอน และสรางบทเรียนได 

5) มีฟงกชั่นในการบันทึกภาพนิ่งหนาจอ Screen Capture และทําการเก็บหนาจอภาพน้ันลงในคลัง 

ไฟลรูปภาพแบบอัตโนมัติ เมือมีการเขียนเพ่ิมเติมขอความ หรือ Screen Annotation รวมบนหนาโปรแกรมอื่นๆ 

6) มีฟงกชั่นในการสรางกิจกรรมสื่อการสอนอัตโนมัติในรูปแบบอินเตอรแอคทีฟ อยางนอยตังนี้ 1) มี 

หัวขอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ดนตรีหรือศิลปะ ใหเลือกเปนอยางนอย 2)

สามารถเลือกตามช วงระดับชั้ นและรูปแบบกิจกรรมได  เชน  การแบ งกลุม  การจับ คู  เปนอย า งน อย  

3) สามารถเลือกใหทําการเปลี่ยนตัวเลือกของคําตอบได 4) สามารถเลือกใหเฉลยผลลัพธของคําตอบไดอัตโนมัติ 

7) ผูสอนสามารถดาวนโหลดสื่อการสอนเพ่ิมเติม ที่อกแบบมาใหเปดใชงานกับซอฟตแวรโดยเฉพาะบนหนา

website จากกลุมผูใชงาน สามารถปดบัญชีผูใชงาน (ผูสอน) ไดแบบไมจํากัดจํานวนและสามารถสมัครสมาชิกไดไม

เสียคาใชเพ่ิมเติม 

8) สื่อการสอนที่ดาวนโหลดมาเพิ่มเตมิ ผูสอนามารถโดยสามารถเลือกนํามาใชงาน ปรบัแกไข และ 

เปลี่ยนแปลงไดอยางอิสระ เพ่ือใชในการเรียนการสอนภายในหองเรียนไดผานโปรแกรมฯ 

9) มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่รองรับการเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณไรสายอื่น เชน 

iPad , Tablet , Smart phone, Notebook, Computer  ผาน Mobile App และผาน Web browser ไดแบบไม

จํากัดจํานวนอุปกรณ โดยเชื่อมตอบนเครือขาย W-Fi วงเดียวกัน สําหรับ Mobile App สามารถดาวนโหลดไดโดยตรง

และไมมีคาใชจายผาน App Store และ Play Store เปนอยางนอย 

10) ในการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร/อุปกรณไรสายนั้น ผูสอนสามารถแชรหนาสื่อการเรียนการ 

สอนกิจกรรม หรือเนื้อหาที่ใชสอนอยูที่หนาจอหลัก ไปยังอุปกรณไรสายของนักเรียนได โดยที่อุปกรณแตละเครื่อง

สามารถทํากิจกรรมการมีสวนรวมในหองเรียน (collaboration) ไดอยางอิสระ และสามารถทํากิจกรรมการ

ประเมินผลผูเรียน (real-time assessment มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
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a. มีฟงกชั่นการจัดการหองเรียนและการสรางหองเรียน เปนอยางนอย 

b. ผูสอนสามารถสรางขอมูลหองเรียนหรือชั้นเรียนไดไมจํากัด รองรับในกรณีท่ีมีผูสอนหลายคน

หรอืหลายหองเรียนเขามาใชงาน โดยสามารถกําหนดและระบุชื่อหองเรียน ชื่อนักเรียน และเลขประจําตัวนักเรียน ได

เปนอยางนอย 

c. นักเรียนสามารถเขาหองเรียนไดโดยผาน QR code หรือ Web ID เปนอยางนอย ผานอุปกรณ

ไรสายที่นักเรียนใช และสามารถเลือกเช็คชื่อไดจากขั้นตอนการเขาหองเรียน 

d. นักเรียนสามารถ การเขียน การเพ่ิมเติม การเคลื่อนยาย ฯลฯ ไดอยางอิสระ ขึ้นอยูกับการ

ออกแบบสื่อการเรียนการสอน หรือจุดประสงคในการเรียนของผูสอน 

e. สามารถแสดงหนาจออุปกรณไรสายของนักเรียนที่มีการเชื่อมตออยูไปยังหนาจอหลักของผูสอน

ไดพรอมกันหลายเครื่อง 

f. ผูสอนสามารถเลือกที่จะแสดงหนาจอใดของนักเรียนเครื่องใดเครื่องหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

หรอืบางหนาจอที่ตองการ ข้ึนมาแสดงที่หนาจอหลักได 

g. ผูสอนสามารถควบคมุหนาจอยอยของนักเรียน (ที่แสดงพรอมกันหลายเครื่อง) ผานหนาจอหลัก

ได 

h. มีฟงกช่ันรองรับการทําแบบทดสอบ หรือการประเมินผล (Assessment) ผานอุปกรณของ

นักเรียนพรอมการบันทึกขอมูลคะแนนของนักเรียนแตละคนแบบอัตโนมัติ 

i. ผูสอนสามารถเรียนดูรายงานผลของแตละหองเรียนหรือของนักเรียนได และสามารถสงออก

ขอมลู Export ชั้นเรียนหรอืคะแนนของนักเรียนในรูปแบบไฟล CSV หรอื txt ไดเปนอยางนอย 

11) มีการจัดการอบรมการใชงาน ระบบจัดการเรียนการสอนแบบไรสาย Active Learning  

ไมนอยกวา 1 คร้ัง 

12) ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑ หรือสาขาของเจาของผลิตภัณฑ 

หรือบริษัทผูผลิตโปรแกรมระบบ หรือบริษัทตัวแทนของเจาของผลิตภัณฑ หรือบริษัทตัวแทนจําหนาย

ในประเทศไทย โดยระบุถึงชื่อโครงการฯ ในการเสนอราคาครั้งน้ี 

11. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA      จํานวน  20  เคร่ือง 

1)  มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800VA (480 Watts) 

2)  สามารถสํารองไฟฟา ไดไมนอยกวา 15 นาที 

3)  ควบคุมการทํางานดวยเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเชอร 

4)  มีระบบปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ Stabilizer 

5)  มีระบบปดตัวเองเม่ือแบตเตอรี่ต่ํา และเปดตัวเองเมื่อไฟฟามา Auto-restart 

6)  มีปลั๊กเปนแบบ Universal จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง 
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12. เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1KVA      จํานวน  2  เคร่ือง 

1) มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA (600 Watts) 

2) สามารถสํารองไฟฟา ไดไมนอยกวา 15 นาที 

3) ควบคุมการทํางานดวยเทคโนโลยีไมโครโปรเซสเชอร 

4) มีระบบปรบัแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ Stabilizer 

5) มีระบบบิดตัวเองเม่ือแบตเตอร่ีต่ํา และเปดตัวเองเมื่อไฟฟามา Auto-restart 

6) มีปลั๊กเปนแบบ Universal จํานวนไมนอยกวา 6 ชอง 

13. ชุดกระดานหองเรียนแบบถนอมสายตา พรอมชุดเคร่ืองเขียนแบบไรสารพิษ จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย กระดานหองเรียนแบบถนอมสายตา จํานวน 2 แผน และชุดเคร่ืองเขียนแบบไรสารพิษ จํานวน 

1ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) กระดานทําจากแผนไมอัดดวยความหนาแนนสูง ขัดผิวหนาเรียบทั้ง 2 ดาน มีความหนาไมนอยกวา 6 มม. 

และมีขนาดไมนอยกวา 2.44 เมตร x 1.22 เมตร เปนแบบไรรอยตอจํานวน 2 แผน 

2) พ้ืนผิวกระดานทําดวย PVC หรือ PET สังเคราะห ท่ีออกแบบมาสําหรับพื้นผิวกระดานโดยเฉพาะลดแสง

สะทอน Light spot และลดจุดสะทอนแสงจากหลอดไฟ หรือแสงแดด 

3) กระดานมีกรอบเฟรมที่ทําดวยอลูมิเนียม สีขาวทั้ง 4 ดาน มีความแข็งแรง ทนทาน 

4) ขนาดของกระดานรวมกรอบ มีขนาดความกวาง-ความสูงไมนอยกวา 2.48 เมตร x 1.26 เมตร 

5) ดานหลังตัวกระดานบิดดวยวัสดุสังเคราะห หรอื PVC กันน้ํา เพ่ือปองกันความชื้นจากตัวกําแพง หรือผนัง 

6) รองรับการเขียนดวยปากากชอลกน้ํา และปากกา Whiteboard ทั่วไปในทองตลาด 

7) การติดตั้งชุดกระดานฯ ท้ัง 2 แผน อยูบริเวณดานซาย-ขวาชอง ชุดกระดานฯ (รายการที่ 1) บนพ้ืนที่วาง

หนาหองเรียน โดยมีการเสรมิหรือปรับโครงสราง/พ้ืนหลังเพื่อความปองกันการออนตัวของกระดาน 

8) มีชุดเครื่องเขียนแบบไรสารพิษ Non-Toxic ปลอดภัยตอสุขภาพผูใชงานและนักเรียน น้ําหมึกที่ใชเปน

แบบไรสารพิษ ปราศจากสารระเหย ไมกอใหเกิดฝุนผงฟุงกระจายขนาดเล็กจากการลบ (PM2.5) และมีสวนประกอบ

สําคัญคือ เอทิลแอลกอฮอลที่ไมเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ 

9) โดยใน 1 ชุดเครื่องเขียนฯ ประกอบดวยปากกาชอลกน้ํา จํานวน 3 ดาม, น้ําหมึกเติม จํานวน 3 ชวด, 

แปลงลบกระดาน  จํานวน 1 อัน เปนอยางนอย 

10) ปากกาชอลกน้ําแบบไรสารพิษ สามารถเติมนํ้าหมึกและเปลี่ยนหัวปากกาได และมีขนาดหัว 

หัวปากกาไมนอยกวา 0.6 ซม. เสนหนา เห็นชัดเจน 

11) ขวดนํ้าหมึกเติม มีขนาดไมนอยกวา 100 มล. และมีไมนอยกวา 3 ส ีไดแก สีน้ําเงิน สีแดง สีดํา 

12) มีแปรงลบกระดานที่ทาํจากฟองน้ํา ขนาดใหญ สามารถลางทําความสะอาดได 
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14. ชุดเครื่องเสียงหองเรียนดิจิตอลพรอมไมคไรสาย    จํานวน  1  ระบบ 

ประกอบดวยลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนแบบไรสาย เปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก.1195-2536 เฉพาะดานความปลอดภัย หรือ ไดรับการยกเวนจากทาง สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(สมอ.)พรอมแสดงเอกสารรับรอง 
 

ลําโพงพรอมเครื่องขยายเสียง 

1) เปนชุดลําโพง Stereo พรอมเครื่องขยายเสียงดิจิตอลแบบติดต้ังภายใน 

2) มีกําลังวัตต ไมต่ํากวา 30 Watts RMS 

3) มีชุดรบัสัญญาณเสียง Receiver จากไมโครโฟน โดยใชเทคโนโลยีไรสาย 2.4 GHz. 

4) มีระบบ One-to-One Matching ปองกันการรบกวนของสัญญาณ 

5) มีระบบ Auto Power Off เมื่อไมไดใชงาน 

6) ตูลําโพงประกอบดวยลําโพงจํานวน 1 คูประกบกันในรูปทรงกลม ออกแบบใหสามารถติดตั้งโดยขาแขวน

จากเพดานบริเวณกลางหองเรียนได และสามารถกระจายเสียงไดรอบทิศทาง 

7) รองรับการตอพวงกับอุปกรณ Mixer สําหรับชุดอุปกรณไมโครโฟนไรสาย หรอื Input อ่ืนไดในอนาคต 

8) ลําโพงทําจากวัสดุสังเคราะหพลาสติก มีความทนทานตอสภาพแวดลอม มีนํ้าหนักรวมไมเกิน 2 กิโลกรัม 

ไมโครโฟนแบบไรสาย 

9) ไมโครโฟนแบบไรสาย แบบ Built-in Mic และมีสายไมคแบบหนีบเสื้อ จํานวน 1 ชุด 

10) มีชองรับเสียง มีสวิตซเปด ปด และควบคุมเสียงในตัว 

11) มีระบบ Auto Frequency Matching จับคูสัญญาณอัตโนมัติเม่ือเปดอุปกรณและพรอมใชงาน 

12) มีระบบ Pause หรือ Mute ปดการใชงานชั่วคราวได 

13) มีระยะการใชงานของไมโครโฟนถึงชุด Receiver ไมนอยกวา 12 เมตรในที่โลง 

14) แบตเตอรี่เปนแบบ Lithium และสามารถใชงานไดยาวนานถึง 8 ชม. 

15) สามารถตอเขาหรือนําเขาเสียงจากสื่อหรืออุปกรณอ่ืนได เชน มือถือ หรือ แท็ปเล็ต 

16) มีชอง Mic in สามารถตอไมโครโฟนแบบสาย หรือแบบ Headset แบบ 3.5mm ได 

17) ชุดไมโครโฟนและชุดรับสัญญาณ สามารถแยกสลับชุดการใชงานระหวางหองเรียนได 

สินคาที่เสนอมีการรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป และรับประกันวามีการสํารองอะไหลไมนอยกวา 

3 ป โดยมีเอกสารรบัรอง 
 

15. คอมพวิเตอรแท็ปเล็ต    แบบที่ 2      จํานวน     1    เคร่ือง 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

2) มีหนวยความจาหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2 GB 

3) มีหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 32 GB 

4) มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel 

5) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
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6) มีอปุกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดกีวา แบบติดต้ังภายในตัวเคร่ือง (built-in) 

7) มีอปุกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอปุกรณคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต 

8) มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel 

9) มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 

เงื่อนไขการติดตั้งอปุกรณและระบบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, งานบริการหลังการขายแบบ  

Onsite Service 

    ประกอบดวย งานอุปกรณสําหรับติดต้ังชุดจอภาพอินเตอรแอคทีฟ,เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองสํารองไฟฟา, 

ชุดเคร่ืองเสียงหองเรียนฯ, ชุดกระดานถนอมสายตาฯ, ระบบไฟฟา, ระบบภาพ, ระบบเสียง พรอมวัสดุอุปกรณ 

เปนไปตามาตรฐานในทองตลาด 

1) ชุดอุปกรณยดึจอภาพอินเตอรแอคทีฟ ขนาด 65 นิ้ว แบบติดผนัง Wall Mount จํานวน 1 ชุด 

2) ชุดอุปกรณยดึอุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 2 ชุด 

3) ชุดอุปกรณในการยึดติดต้ังชุดกระตานถนอมสายตาฯ จํานวน 2 ชุด 

4) ชุดอุปกรณในการยึดติดต้ังเคร่ืองเสยีง Ceiling Mount จํานวน 1 ชุด 

5) ระบบไฟฟา มีสวิตซคัทเอาท เตารับ สายไฟ ระบบจายไฟใหกับอุปกรณตางๆ การเดินเชื่อมสายดิน มีชอง

ปลั๊ก 3 ตา จํานวนไมนอยกวา 4 เตารับ และทําการเชื่อมตอกับระบบไฟภายในหองเรียน (ไมรวมระบบ

เมนไฟฟาหลักเขาสูหองเรียน) 

6) ระบบเสียง มีเดินสายไฟ สายสัญญาณ เชื่อมตอระหวางชดุลําโพงเคร่ืองขยายเสียง 

7) ระบบภาพ มีชุดสายสัญญาณแบบ HDMI และ VGA ที่มีความยาวรวมไมนอยกวา 15 เมตร พรอมกลอง

จุดเชื่อมตอสัญญาณ เพื่อใชในการเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอร 

8) งานเดินสายทั้งหมด มีการเก็บสายโดยรอยสายเขาทอหรือรางหรือฝง ที่ทําจากวัสดุสังเคราะห มีรูปแบบ

มาตรฐาน มีความทนทานตอสภาพการใชงานใหหองเรียน 

9) การดําเนินการพรอมการติดต้ังอุปกรณทั้งหมด และทดสอบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

10) มีการใหบริการหลังการขายแบบ Onsite Service เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

11) มีระบบการใหบริการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาเมื่อไดรับการแจงจากโรงเรียน ทางออนไลน ทางไลน 

ทางโทรศัพท และแบบ Onsite Service ณ สถานที่ติดตั้ง โดยขึ้นอยูกับลกัษณะของปญหาที่ไดรบัแจง 

12) การอบรมการใชงานหองเรียนและขอแนะนาํในการใชงาน แบบ Onsite สําหรับครูและผูใชงาน 

13) การอัพเดทโปรแกรมไดรเวอร หรอืโปรแกรมแอพพลิเคชั่นใชงานของอุปกรณฯ (ถามี) 

14) ผูเสนอราคาตองย่ืนเอกสารรูปแบบแสดงการติดต้ังอุปกรณทั้งหมด มาพรอมเอกสารเสนอราคา โดย

รูปแบบการติดตั้งอาจปรบัเปลี่ยนในภายหลังตามสภาพของสถานที่นั้นๆ 
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