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รหัสครุภัณฑ์            .................................................... 
ชื่อครุภัณฑ์              ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้สอน    
 1.1 ระบบควบคุมการปฏิบัติการส าหรับผู้สอน จ านวน 1 License 
 1.2 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด 

2. ระบบจัดการบริหารข้อสอบ จ านวน 1 ชุด 
3. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้เรียน    
 3.1 โปรแกรมชุดปฏิบัติการส าหรับผู้เรียน จ านวน 20 License 
 3.2 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้เรียน จ านวน 20 ชุด 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน  จ านวน 21 ชุด 
5. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนพร้อมเก้าอี้  จ านวน 1 ชุด 
6. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอี้  จ านวน 20 ชุด 
7. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi  Lumen จ านวน 1 เคร่ือง 
8. จอรับภาพขนาดแขวนมือดึงขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
9. ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน จ านวน 1 ชุด 

10. ล าโพงส าหรับห้องเรียน จ านวน 2 ตัว 
11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง 
12. ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack 6U) จ านวน 1 ตู ้
13. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย จ านวน 1 ระบบ 

 
 

 
 
 
ลงชื่อ ....................................  ลงชื่อ ....................................  ลงชื่อ ................................... 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
  



เอกสารแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และราคาครุภัณฑ์ 
ชื่อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการทางภาษา 
งบประมาณ  900,000 บาท 
 

ที่ รายการครุภัณฑ์เฉพาะ จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน (บาท) 
หมาย
เหตุ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้สอน 1 ระบบ       
 1.1 ระบบควบคุมการปฏิบัติการส าหรับผู้สอน 1 License 80,000 80,000   80,000  
 1.2 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 1 ชุด 3,500 3,500   3,500  

2 ระบบจัดการบริหารข้อสอบ 1 ชุด 35,000 35,000   35,000  
3 ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้เรียน         
 3.1 โปรแกรมชุดปฏิบัติการส าหรับผู้เรียน 20 License 5,500 5,500   11,000  
 3.2 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้เรียน 20 ชุด 3,500 3,500   70,000  

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 21 ชุด 20,000 20,000   420,000  
5 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 2,500 2,500   50,000  
6 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด 3,000 3,000   3,000  
7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 Ansi  Lumen 1 เครื่อง 18,000 18,000   18,000  
8 จอรับภาพขนาดแขวนมือดึงขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว 1 ชุด 3,000 3,000   3,000  
9 ชุดเครื่องเสียงส าหรับห้องเรียน 1 ชุด 7,500 7,500   75,000  

10 ล าโพงส าหรับห้องเรียน 2 ตัว 4,000 4,000   8,000  
11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง 6,000 6,000   6,000  
12 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack 6U) 1 ตู ้ 6,000 6,000   6,000  
13 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 1 ระบบ   80,000 80,000 80,000  

 รวมทั้งสิ้น       900,000  

 
   ลงช่ือ...................................    ลงช่ือ...................................       ลงช่ือ...................................  
          (นายวราวุฒิ    ไกยราช)          (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร)์                    (นายประจักษ์  นาราช) 
            ประธานกรรมการ                                  กรรมการ                                                           กรรมการและเลขานุการ 
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1 ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้สอน 
1.1 ระบบควบคุมการปฏิบัติการส าหรับผู้สอน 

1.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 
          1.1.1.1  สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ  Windows 7 หรือใหม่กว่า 
          1.1.1.2  มีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้น าเข้าภายในประเทศ   
          1.1.1.3  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002, ISO 14001 
1.1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
          1.1.2.1  สามารถเพิ่มเครื่องผู้เรียนเข้ามาในโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง 
          1.1.2.2  สามารถแสดงข้อมูล Student Name, PC Number, Computer Name, IP Address และ Group ของ 
                        ผู้เรียนได้  
          1.1.2.3  สามารถแสดง Icon หรือ Application หรือ Program ที่นักเรียนก าลังใช้งานอยู่ (Application List) ณ  
                       ขณะนั้น บนจอของเคร่ืองผู้สอนได้ 
          1.1.2.4  สามารถแสดง Name, PC Name ของเคร่ืองผู้เรียนได้ 
          1.1.2.5  สามารถปรับขนาดหน้าจอของนักศึกษาที่แสดงบนเคร่ืองผู้สอนได้ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด 
          1.1.2.6  สามารถจัด Icon ของเคร่ืองผู้เรียน ตามลักษณะจริงภายในห้องได้ตามต้องการ โดยมีเคร่ืองมือ  Align  
                       Tools ที่ใช้ในการจัด Icon ของเคร่ืองผู้เรียน 
          1.1.2.7  ผู้สอนสามารถแก้ไข Name, PC Name และจัด Group ของเคร่ืองผู้เรียนได้ 
          1.1.2.8  ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการขอความช่วยเหลือ (Help) โปรแกรมสามารถแสดงสัญลักษณ์ของความ 
                       ช่วยเหลือโดยจะแสดงที่ Icon ของผู้เรียนคนนั้น ๆ บนจอของผู้สอน  
          1.1.2.9  ผู้เรียนสามารถส่งข้อความถึงครูผู้สอนได้ โดยผู้สอนสามารถดูได้จากเมนู (Text Chat) 
          1.1.2.10 ในกรณีผู้สอนส่งข้อความให้ผู้เรียน โปรแกรมสามารถแสดงข้อความที่จอของผู้เรียนได้  
          1.1.2.11 สามารถแบ่ง Group ของผู้เรียนได้ไม่น้อยกว่า 28 Group โดยแต่ละ Group สามารถเปลี่ยนชื่อและ 
                         เปลี่ยนสีของ Group ได้ไม่ซ้ ากันได้ 
          1.1.2.12 สามารถแสดงภาพหน้าจอเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้เรียนภายในห้องเรียนอัตโนมัติ  (Rotation Monitor )  
                        โดยสามารถก าหนดเวลาในการแสดงภาพหน้าจอของผู้เรียนแต่ละเคร่ือง ตั้ งแต่ 5-60 วินาที 

 
 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
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          1.1.2.13  ผู้สอนสามารถส่ง File งานที่ต้องการสอน โดยให้นักเรียนบันทึกไฟล์น าไปใช้ในการเรียนการสอน  
                         หรือน ากลับไปแก้ไข และผู้สอนสามารถ Transfer file จากเคร่ืองผู้เรียนที่ท าการแก้ไขแล้วได้ 
          1.1.2.14  มีฟังก์ชัน White board ให้ผู้สอนใช้ในการเขียนอธิบายเป็นข้อความและรูปภาพ   
          1.1.2.15  ผู้สอนสามารถควบคุมการ Log off, Restart, Power Off ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้ 
          1.1.2.16  สามารถควบคุมหน้าจอ Lock Screen, Mouse และ Keyboard เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้ 
          1.1.2.17  สามารถเพิ่มชื่อของผู้สอน โดยผู้สอนแต่ละคนสามารถ Save Class ส าหรับนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้ 
          1.1.2.18  สามารถสั่งเปิดโปรแกรมปฏิบัติการทางภาษาของเคร่ืองผู้เรียนได้  
          1.1.2.19  สามารถสนทนาผ่านข้อความอักษร ระหว่างครูกับนักเรียนได้(Chat) 
          1.1.2.20  ผู้สอนสามารถสั่งเปิดเว็บไซต์ที่หน้าจอของผู้เรียนได้ 
          1.1.2.21  สามารถเปิดวีดีโอให้ผู้เรียนดูได้ 
          1.1.2.22  ผู้สอนสามารถสนทนาแบบเสียงกับเคร่ืองของผู้เรียนในระบบได้ 
          1.1.2.23  สามารถน าหน้าจอของเคร่ืองผู้สอนส่งให้เคร่ืองผู้เรียนได้  
          1.1.2.24  สามารถน าหน้าจอของผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง แล้วกระจายไปยังเคร่ืองของนักเรียนคนอื่นในระบบได้  
          1.1.2.25  สามารถบันทึกหน้าจอการสอนได้ 
          1.1.2.26  มี Hard Lock (USB Dongle) ลิขสิทธิ์ที่เปิดล็อกในขณะเปิดโปรแกรม 
1.1.3 รายละเอียดอื่น ๆ 
          1.1.3.1   มีคู่มือการใช้งาน 

1.2  ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้สอน 
1.2.1 รายละเอียดท่ัวไป 
          1.2.1.1   เป็นหูฟังชนิดปิดใบหูทั้งหมดพร้อมไมโครโฟน  
1.2.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
          1.2.2.1   ไมโครโฟนมีรูปแบบการรับเสียงแบบ Unidirectional 
          1.2.2.2   การตอบสนองความถี่ของหูฟัง 10-28,000 Hz หรือดีกว่า 
          1.2.2.3   การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน 75 – 16,000 Hz หรือดีกว่า 
          1.2.2.4   ความต้านทานของหูฟังไม่น้อยกว่า 320 Ohm หรือดีกว่า 
          1.2.2.5   ความต้านทานของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2K Ohm. 
          1.2.2.6   มีสายเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Mini Jac 

 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
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1.2.3 รายละเอียดอื่น ๆ 
          1.2.3.1  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

2  ระบบจัดการบริหารข้อสอบ 
2.1  รายละเอียดท่ัวไป 

2.1.1 เป็นระบบจัดการบริหารข้อสอบ ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบเพื่อให้ผู้เรียนท าการทดสอบได้  
2.1.2 เป็นระบบจัดการบริหารข้อสอบที่มีฟังก์ชั่นอยู่ในระบบควบคุมปฏิบัติการส าหรับผู้สอน  

2.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
2.2.1 สามารถเลือกสร้างข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ 
2.2.2 สามารถตั้งชื่อของข้อสอบได้ 
2.2.3 สามารถสร้างแนวข้อสอบแบบ Multi choice ได้ 
2.2.4 สามารถเลือกตัวเลือกของค าตอบในการสร้างข้อสอบแบบ Multi choice ได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัวเลือก 
2.2.5 สามารถก าหนดคะแนนของข้อสอบ Multi choice ในแต่ละข้อได้ 
2.2.6 สามารถน าเข้าไฟล์ข้อสอบที่เตรียมไว้ได้ 
2.2.7 สามารถแสดงข้อสอบก่อนส่งให้นักเรียนท าแบบทดสอบได้ 
2.2.8 สามารถก าหนดเวลาในการท าข้อสอบได้ 
2.2.9 สามารถแสดงเวลาที่ใช้ในการท าข้อสอบได้ 
2.2.10 สามารถแก้ไขข้อสอบได้ 
2.2.11 สามารถแสดงคะแนน ในการท าข้อสอบของผู้เรียนได้ 

2.3  รายละเอียดอื่นๆ 
2.3.1 มีคู่มือการใช้งาน 

3  ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ส าหรับผู้เรียน 
3.1  รายละเอียดอื่นๆ 

3.1.1 รายละเอียดท่ัวไป 
          3.1.1.1 สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือไม่กว่า 
          3.1.1.2  มีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้น าเข้าภายในประเทศ 

 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 

     ประธานกรรมการ        กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
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3.1.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
          3.1.2.1  สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเคร่ืองผู้สอนได้ 
          3.1.2.2  สามารถส่งข้อความไปยังเคร่ืองผู้สอนได้ 
3.1.3 รายละเอียดทางเทคนิค 
          3.1.3.1  มีคู่มือการใช้งาน 

3.2  ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับผู้เรียน 
3.2.1 รายละเอียดท่ัวไป 
          3.2.1.1  เป็นหูฟังชนิดปิดใบหูทั้งหมดพร้อมไมโครโฟน  
3.2.2 รายละเอียดทางเทคนิค 
          3.2.2.1   ไมโครโฟนมีรูปแบบการรับเสียงแบบ Unidirectional 
          3.2.2.2   การตอบสนองความถี่ของหูฟัง 10-28,000 Hz หรือดีกว่า 
          3.2.2.3   การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน 75 – 16,000 Hz หรือดีกว่า 
          3.2.2.4   ความต้านทานของหูฟังไม่น้อยกว่า 320 Ohm หรือดีกว่า 
          3.2.2.5   ความต้านทานของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2K Ohm. 
          3.2.2.6   มีสายเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ Mini Jack  
3.1.3 รายละเอียดอื่นๆ 
          3.1.3.1  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 

4.1  รายละเอียดท่ัวไป 
4.1.1  ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น   
            FCC พร้อมเอกสารรับรอง 
4.1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ  เช่น UL พร้อม 
          เอกสารรับรอง 
4.1.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series พร้อมเอกสารรับรอง 

 
 

ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
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4.1.4   ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  EPEAT Gold Rating ที่อยู่ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อม 
            เอกสารรับรองและสามารถตรวจสอบได้จาก www.epeat.net 
4.1.5   ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากพิษสารเคมีบนตัวอุปกรณ์ต่อนักเรียน หรือผู้ใช้แบบ  Green Guard  
            Certified หรือเทียบเท่า 
4.1.6   บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ  Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Drivers  
            และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคา 
            นี้ด้วย 
4.1.7   บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต  
           ที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคา  

4.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
4.2.1   มีหน่วยประมวลผลกลาง(Processor) ชนิด Intel Core i3 Gen 4 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz หรือดีกว่า มี 
           หน่วยความจ าชนิดแคช ระดับ 3 (L3 Cache) ไม่น้อยกว่า 3 MB 
4.2.2  แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกูล H81 Express Chipset หรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติดีกว่าและ 
          แผงวงจรหลักต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเคร่ืองที่เสนอ  
4.2.3  มีหน่วยความจ าหลัก (Memory) ชนิด DDR3 FSB 1600MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถเพิ่มขยายรวม 
          ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 GB 
4.2.4  มีหน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ชนิด SATA III มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย มีความเร็ว 
          รอบไม่ต่ ากว่า 7200 รอบต่อนาที 
4.2.5 ระบบ Bios ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ และต้องสามารถแสดง   
          หมายเลขเคร่ือง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับตัวเคร่ืองได้ 
4.2.6  มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด Integrated Intel Graphics Media Accelerator HD ซึ่งใช้เทคโนโลยี Intel’s  
          Dynamic Video Memory Technology (DVMT) และมีหน่วยความจ า (Video Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  
          512 MB (สามารถใช้ร่วมกับหน่วยความจ าหลักได้) 
4.2.7  มี DVD/RW ที่สามารถเขียน DVD+RW และ DVD-RAM ติดตั้งมาพร้อมกับเคร่ือง ชนิดติดต้ังภายใน 
4.2.8  มี Slot ส าหรับ Mini PCI Express Slot จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Slots 
4.2.9  มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน RJ-45 
4.2.10 มีการท างานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน IEEE 802.11 b/g/n หรือดีกว่า 

 
 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
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4.2.11   มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB รวมกันอย่างน้อย 6 Ports โดยเป็น USB 3.0 ไม่น้อย 
             กว่า 2 Ports 
4.2.12   มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกแบบ VGA หรือ Display Port ที่สามารถแสดงผลแบบ Dual Display  
             ได้ไม่น้อยกว่า 1 port 
4.2.13   มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้วแบบ TFT Color ชนิด LED หรือดีกว่า 
4.2.14  มี 7 in 1 Media Card Reader แบบ Build-in หรือดีกว่า 
4.2.15  มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อม Speaker ขนาดไม่ต่ ากว่า  2 Watt จ านวนไม่น้อยกว่า 2  
             ตัว แบบ Build-in พร้อมทั้งช่องเชื่อมต่อ microphone, headphone อย่างละ 1 port 
4.2.16 ม ีHardware ท าหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน  TPM 1.2 (Trusted Platform  
            Module) หรือดีกว่าติดต้ัง (Build-in) บนแผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4.2.17  Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง จ านวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 104 keys โดยมีตัวอักษรทั้ง 
            ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
4.2.18  Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง ทั้งนี้จะต้องมี  
           Mouse Pad ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Optical Mouse ที่เสนอให้ด้วย 
4.2.19  ตัวเคร่ือง Keyboard และ Mouse ต้องมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเคร่ืองหมายการค้านั้น ไว้  
            บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
4.2.20 ตัวเคร่ือง (Case) และจอภาพต้องเป็นชิ้นเดียวกันแบบ AIO ที่ผลิตตามมาตรฐาน VESA Mount และมีขนาดของ 
           แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ไม่น้อยกว่า 450 Watt แบบ autosensing 85% 
4.2.21 มีซอฟต์แวร์ในการท า Backup & Restore ซึ่งพัฒนาโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเป็นเคร่ืองหมายการค้าเดียวกัน  
           กับเคร่ืองที่เสนอ ที่มีความสามารถอย่างน้อยดังนี้ 
           4.2.21.1  สามารถท า image  ของระบบปฏิบัติการ (OS) และข้อมูลได้ โดยสามารถเก็บส าเนาอยู่ในรูปของ file  
                          image และสามารถท าส าเนาเก็บไว้ที่ Hard drive, Network Drive, Secondary Hard Drive, Optical  
                          Drive, Flash Drive or Tape Media ได้ 
           4.2.21.2 สามารถส ารองข้อมูล (Backup) แบบก าหนดเวลาได้ 
           4.2.21.3  สามารถเลือกกู้ข้อมูล (Recovery) จากการส ารองข้อมูล คร้ังล่าสุดจากพื้นที่ส ารองข้อมูลแบบย้อนหลัง 
                          ได้ไม่น้อยกว่า 32 version และสามารถท าการซ่อน หรือป้องกันการลบไฟล์ข้อมูลส ารองได้ 
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           4.2.21.4  สามารถท า System Recovery ได้ในกรณี Operating System ไม่สามารถท างานได้ (One Key  
                          Recovery) 

      4.2.22   มโีปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ และโปรแกรมต่างๆ ของระบบปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ (Centralize Manage)    
                   ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเคร่ืองหมายการค้าเดียวกับตัวเคร่ืองที่เสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
                   4.2.22.1 สามารถแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (System Information) เช่น รายละเอียดของ CPU, Memory,  
                                 BIOS version 
                   4.2.22.2  สามารถตรวจสอบการท างาน (Diagnostic) ของอุปกรณ์ภายในเคร่ืองได้ 
                   4.2.22.3  สามารถเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นทั้ง Hardware และ Software โดยแจ้งเป็นรายละเอียดของ 
                                   เหตุการณ์ ได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 30 วัน 
4.3 รายละเอียดอื่นๆ 
       4.3.1  มีการรับประกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก 
                 ชิ้นส่วน 
 

5  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 
5.1 รายละเอียดท่ัวไป 
      5.1.1  เป็นโต๊ะส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน  
5.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
        5.2.1  มีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง   60  x 80 x 75 เซนติเมตร 
        5.2.2  โครงสร้างท าด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ล  หรือไม้จริง  มีความแข็งแรงทนทาน  
5.3  รายละเอียดอื่นๆ 
        5.3.1  รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

6 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน 
6.1 รายละเอียดท่ัวไป 
       6.1.1  เป็นโต๊ะส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน  
       6.1.2  มีขนาด  กว้าง x ยาว x สูง   60  x 120 x 75 เซนติเมตร 
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            6.1.3  โครงสร้างท าด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ล  หรือไม้จริง  มีความแข็งแรงทนทาน     
    6.3  รายละเอียดอื่นๆ 
            6.3.1 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI  Lumens 
    7.1  รายละเอียดท่ัวไป 
            7.1.1  เป็นเคร่ืองฉายจากเคร่ืองเล่นวีดีโอและคอมพิวเตอร์  
            7.1.2  เป็นสินค้าใหม่  ไม่เคยผ่านการน าไปสาธิต  จัดแสดงนิทรรศการ หรือน าไปใช้งานมาก่อน  
      7.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
            7.2.1  ความสว่าง (Brightness)  ไม่น้อยกว่า 3,000  Ansi  Lumen 
            7.2.2  ความละเอียดในการแสดงภาพ 1024 x 768 หรือดีกว่า 
            7.2.3  อัตราความชัด  (Contrast  ratio) ไม่น้อยกว่า 13,000 : 1 
            7.2.4  สามารถแก้ความผิดเพี้ยนของภาพ (Keystone)  
            7.2.5  มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อยดังนี้ 
                          7.2.5.1  สัญญาณเข้า PC หรือ Video  x1 
                          7.2.5.2  สัญญาณออก PC หรือ Video  x1 
            7.2.6  มีแผงควบคุมการท างานของเคร่ืองบนตัวเคร่ืองโปรเจคเตอร์  
            7.2.7  มีรีโมทคอนโทลสามารถใช้ในการควบคุมเคร่ืองจากระยะไกล 
      7.3  รายละเอียดอื่นๆ 
            7.3.1  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเคร่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี  หลอดภาพมีการรับประกันไม่น้อยกว่า                              

1000 ช.ม. หรือ 1 ปี อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 
 

8 จอรับภาพชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว 
      8.1  รายละเอียดท่ัวไป 
            8.1.1  เป็นจอรับภาพชนิดแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว  ปรับระดับขึ้น – ลงได้ ส าหรับใช้กับ   
                      เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ  เคร่ืองสไลด์  เคร่ืองวีดีโอ  หรือเคร่ืองโปรเจคเตอร์  

 

ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
          ประธานกรรมการ                      กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
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รหัสครุภัณฑ์            .................................................... 
ชื่อครุภัณฑ์              ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
8.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
        8.2.1  จอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว 
        8.2.2  ควบคุมการขึ้นลงของจอภาพและม้วนเก็บด้วยมือดึง      
        8.2.3  เน้ือจอสีขาวท าจาก Fiber  Glass ด้านหลังเคลือบสีด า  มีขอบสีด าโดยรอบ 
8.3  รายละเอียดอื่นๆ 
        8.3.1  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

9  ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน 
9.1  รายละเอียดท่ัวไป 
       9.1.1  เป็นชุดเคร่ืองเสียงขยายเสียงภายในห้องเรียน 
9.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
        9.2.1  เป็นเคร่ืองขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงก าลังขยายไม่น้อยกว่า 30  วัตต์ 
        9.2.2  สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องและ AUX ได้ไม่น้องกว่า 2 ช่อง 
        9.2.3  มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง 
        9.2.4  สามารถปรับสียงทุ่ม + 10 dB ที่ 100 Hz และเสียงแหลมที่ + 10 dB ที่ 10 kHz  
        9.2.5  ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 50-20,000Hz (+ 3dB) 
        9.2.6  สามารถต่อบันทึกเทปได้ Record : 0dB,600 ohms, Unbalanced 
        9.2.7  ช่องต่อกับล าโพงใช้ได้ทั้งแบบ High impedance  100V,70V และแบบ Low impedance 4 ohms  
        9.2.8  อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน Over 60 dB 
        9.2.9  มีค่าความเพี้ยน (Distortion) Under 1 % ที่ 1 kHz 
        9.2.10  มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ช่อง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอ่ืนเมื่อระบบท างาน 
        9.2.11  ช่อง Mic 1 สามารถเลือกใช้ Phantom Power  ส าหรับใช้กับไมโครโฟนชนิด Condenser ได้ 
        9.2.12  มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานอยู่ที่หน้าเคร่ือง 
        9.2.13  สามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟ AC และ DC  
 

 

ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
        ประธานกรรมการ                      กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
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รหัสครุภัณฑ์            .................................................... 
ชื่อครุภัณฑ์              ชุดปฏิบัติการทางภาษา 
9.3  รายละเอียดอื่นๆ 
        9.3.1 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        9.3.2  มีไมโครโฟนมีสาย 1 ตัว                  
 

10 ล าโพงส าหรับห้องเรียน 
10.1  รายละเอียดท่ัวไป 
         10.1.1 เป็นล าโพงส าหรับใช้ในห้องเรียน 
10.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
         10.2.1  เป็นล าโพงชนิด 2 ทาง Bass  reflex  ตัวกล่องล าโพงท าจากเรซิน 
         10.2.2  ล าโพงทนก าลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
         10.2.3  สามารถต่อล าโพงได้ 3 รูปแบบ  100V,70V และ 8 โอห์ม 
         10.2.4  ความดังของล าโพงที่ 1 วัตต์ / 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 90 dB 
         10.2.5  ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 80 Hz  ถึง  20,000Hz 
         10.2.6  ขนาดของล าโพงเสียงแหลมชนิด Dome  
         10.2.7  ขนาดของล าโพงมีเสียงทุ้มไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตรชนิด Cone type 
         10.2.8  มีขาแขวนรูปตัว U เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแถมมาด้วย 
         10.2.9  สามารถติดต้ังได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
10.3  รายละเอียดอื่นๆ 
         10.3.1  สามารถยึดติดกับผนังได้                               
         10.3.2  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
          

11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
11.1  รายละเอียดท่ัวไป 
         11.1.1  เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  มีขนาดไม่น้อยกว่า 48 ช่อง 
11.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
         11.2.1  มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า  Layer 2  
 
 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ .....................................     ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
          ประธานกรรมการ                   กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ 
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ชื่อครุภัณฑ์              ชุดปฏิบัติการทางภาษา 
         11.2.2  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 48 ช่อง 
         11.2.3  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
         11.2.4  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
         11.2.5  สามารถติดต้ังในตู้  Rack ที่เป็นมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ส าหรับติดต้ัง Switch ได้ 
11.3  รายละเอียดอื่นๆ 
         11.3.1  รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 

12  ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack 6U) 
12.1  รายละเอียดท่ัวไป 
          12.1.1  เป็นตู้ RACK  ที่มีความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 6U 
12.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
         12.2.1  มีความลึกไม่น้อยกว่า 60  เซนติเมตร 
         12.2.2  ตู้ RACK  มีสีด า หรือสีขาว 
         12.2.3  มีพัดลมระบายความร้อนภายในตู้อย่างน้อย 1 ตัว 
         12.2.4  มีปลั๊กไฟชนิดมีกราวด์  อย่างน้อย 4 Outlet 
         12.2.5  มีถาด Fix  ส าหรับใส่อุปกรณ์  อย่างน้อย 1 ถาด 
12.3  รายละเอียดอื่นๆ 
         12.3.1  รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
           

13 ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 
13.1  รายละเอียดท่ัวไป 
         13.1.1  ติดตั้งระบบปลั๊กไฟ  พร้อมระบบสายสัญญาณของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อการใช้

งานของอุปกรณ์  หรือมีความเหมาะสม  ต่อสภาพแวดล้อมของบริเวณจุดติดตั้ง  
13.2  รายละเอียดทางเทคนิค 
         13.2.1  ติดตั้งระบบสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
        13.2.2  สายเชื่อต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเป็นชนิด  UTP  Category 5 e 

 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
            ประธานกรรมการ        กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ 
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ชื่อครุภัณฑ์              ชุดปฏิบัติการทางภาษา 
            13.2.3  Connector  เป็นชนิด RJ-45  Modular  Jack  โดยต่อปลายเข้ากับอุปกรณ์กระจายสัญญาณและเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 
            13.2.4  มีระบบความคุมการจ่ายก าลังไฟฟ้า 
            13.2.5  ติดตั้งตัวน าสายไฟฟ้า  ไปยังต าแหน่งที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง การเดินสายจัดเก็บภายใน

รางร้อยสายที่มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่อการใช้งาน 
      13.3  รายละเอียดอื่นๆ 
            13.3.1  ผู้เสนอราคาจะด าเนินรายการติดตั้งระบบให้ใช้งานได้และปลอดภัย  ต่อการใช้งาน  
 

 
 
ลงชื่อ ................................  ลงชื่อ ........................................  ลงชื่อ ................................. 
       (นายวราวุฒิ    ไกยราช)        (นางศรีภรัชต์  รัศมีวงจันทร์)          (นายประจักษ์  นาราช) 
     ประธานกรรมการ                  กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ 


