รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจาง
โครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การดําเนินการขยายจํานวนหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับจัดการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยสื่อการเรียนรูกลุม
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวน 24 โรงเรียน ประกอบดวยครุภัณฑในโครงการฯ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รวมจํานวน
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการบริหารจัดการ รวมจํานวน
คอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรในการสรางสื่อการสอน พรอมโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางสื่อการสอน
เครื่องพิมพไรสาย
เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ
อุปกรณเชื่อมโยงออนไลน
สถานีเครือขายไรสาย
ระบบจัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่ (จัดเก็บไดไมนอยกวา 45 เครื่อง/1 ระบบ)

1,080 เครื่อง
10 เครื่อง
24 เครื่อง
24 เครื่อง
24 เครื่อง
24 ชุด
24 เครื่อง
48 เครื่อง
24 ระบบ

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑที่จัดหาในโครงการ มีดังนี้
1) คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
 หนวยประมวลผลกลางแบบสองแกน รุน A5 ความเร็วไมนอยกวา 1 GHz หรือดีกวา
 จอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว (วัดเฉพาะสวนที่สามารถมองเห็นไดตามแนวแทยงมุม)
ชนิด LED-Backlit Multi-Touch display ความละเอียดไมนอยกวา 1,024x768 พิกเซล
 หนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 16 GB
 ระบบ เซ็นเซอร ตรวจจับแบบ Accelerometer Sensor และ Ambient Light Sensor
 มีสายเชื่อมตอสําหรับสงขอมูลที่สามารถเชื่อมตอ USB เวอรชั่น 2.0 ขึ้นไป หรือดีกวา
 รองรับการเชื่อมตอ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11a/b/g/n
 รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth 2.1 เปนอยางนอย
 มีกลองชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ตัว เปนกลองดานหนามีความละเอียดระดับ VGA
หรือดีกวา และกลองดานหลังมีความละเอียดระดับ HD หรือดีกวา (ถาย VIDEO ความละเอียดสูง 720p หรือ
มากกวา)
 มีอุปกรณประจุไฟฟา (Adaptor) ที่เปนยี่หอเดียวกับตัวเครื่องสามารถเชื่อมตอกับสายสงขอมูลที่มา
กับตัวเครื่องได
 รองรับการใช HTML Browser (Safari Web Browser)
 รองรับการเลนไฟลเพลงประเภท AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible,
AIFF และ WAV
 รองรับการเลนไฟลวิดีโอประเภท H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG4, Motion JPEG (M- JPEG),
AVI
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ซองกันกระแทกสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
- วัสดุทําจากหนังแทหรือวัสดุชนิด Polyurethane หรือเทียบเทา
- กันการกระแทกไดทั้งดานหนาและหลัง และตองเปนผลิตภัณฑชิ้นเดียวกัน
- รองรับคุณสมบัติ auto sleep/wake up ของคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่นําเสนอ
- สามารถตั้งคอมพิวเตอรแท็บเล็ตได 4 รูปแบบเปนอยางนอย

2) คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการบริหารจัดการ
 หนวยประมวลผลกลางแบบสองแกน รุน A6X ความเร็วไมนอยกวา 1 GHz หรือดีกวา
 จอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว (วัดเฉพาะสวนที่สามารถมองเห็นไดตามแนวแทยงมุม) ชนิด
LED-Backlit Multi-Touch display ความละเอียดไมนอยกวา 2,048x1,536 พิกเซล
 หนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 16 GB
 ระบบ เซ็นเซอร ตรวจจับแบบ Accelerometer Sensor และ Ambient Light Sensor
 มีสายเชื่อมตอสําหรับสงขอมูลที่สามารถเชื่อมตอ USB เวอรชั่น 2.0 ขึ้นไป หรือดีกวา
 รองรับการเชื่อมตอ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11a/b/g/n
 รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth 4.0 เปนอยางนอย
 มีกลองชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ตัว เปนกลองดานหนามีความละเอียดไมต่ํากวา 1.2
ลานพิกเซลเมื่อถายภาพนิ่ง (720p สําหรับการถาย VIDEO) และกลองดานหลังมีความละเอียดไมต่ํากวา 5
ลานพิกเซลเมื่อถายภาพนิ่ง (1080p สําหรับการถาย VIDEO)
 มีอุปกรณประจุไฟฟา (Adaptor) ที่เปนยี่หอเดียวกับตัวเครื่องสามารถเชื่อมตอกับสายสงขอมูลที่มา
กับตัวเครื่องได
 รองรับการใช HTML Browser (Safari Web Browser)
 รองรับการเลนไฟลเพลงประเภท AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Audible,
AIFF และ WAV
 รองรับการเลนไฟลวิดีโอประเภท H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG4, Motion JPEG (M- JPEG),
AVI
 ซองกันกระแทกสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
- วัสดุทําจากหนังแทหรือวัสดุชนิด Polyurethane หรือเทียบเทา
- กันการกระแทกไดทั้งดานหนาและหลัง และตองเปนผลิตภัณฑชิ้นเดียวกัน
- รองรับคุณสมบัติ auto sleep/wake up ของคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่นําเสนอ
- สามารถตั้งคอมพิวเตอรแท็บเล็ตได 4 รูปแบบเปนอยางนอย
3) คอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน
 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวาสี่แกนประมวลผล ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.7 GHz Intel Core i5 หรือดีกวา
 จอภาพสีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ชนิด LED-backlit display หรือดีกวา
 หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดรวมไมนอยกวา 8 GB
 หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด Serial ATA ความจุรวมไมนอยกวา 1TB
 มีอินเตอรเฟสเชื่อมตอกับอุปกรณตาง ๆ ดังนี้
2

Card Reader ชนิดติดตั้งภายใน
- Ethernet รองรับการเชื่อมตอแบบ RJ45
- USB 3 จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
- Thunderbolt จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
- Audio port รองรับการเชื่อมตอดวยอินเตอรเฟสแบบ 3.5 mm stereo minijack จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 มาตรฐานการสื่อสาร
- รองรับการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n
- รองรับการเชื่อมตอกับเครือขาย Bluetooth 4.0 หรือดีกวา
- รองรับการเชื่อมตอ Ethernet ดวยมาตรฐาน 1000BASE-T Gigabit Ethernet
 กราฟกและวิดีโอ
- หนวยประมวลผลทางดานกราฟกมีหนวยความจําชนิด GDDR5 ขนาด 512MB รุน NVIDIA
GeForce GT 640M หรือดีกวา
- มี Web Camera แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
 อุปกรณแปนพิมพและอุปกรณควบคุม ยี่หอเดียวกับตัวเครื่อง
- แปนพิมพชนิดเชื่อมตอดวย USB Port มีตัวอักษรไทยและอังกฤษบนแปนอยางถาวร
- มี Touchpad หรือเมาสไรสายรองรับการใชงานแบบ Multi-Touch หรือเมาสแบบมีสาย
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) OS X Server
 ติดตั้งซอฟทแวรระบบตามรายการดังตอไปนี้
- ระบบบริหารจัดการการสนทนาผานระบบเครือขาย (Messages Server)
- ระบบบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรูแบบออนไลน (Wiki Server)
- ระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server)
- ระบบบริหารจัดการปฏิทินและนัดหมาย (Calendar Server)
- ระบบบริหารจัดการการใชแฟมเอกสารรวมกัน (File Sharing)
- ระบบบริการจัดการรายชื่อผูติดตอ (Address Book Server)
- ระบบบริหารจัดการเว็บไซต (Web Server)
- ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึงขอมูล
- ระบบควบคุมและตรวจสอบคอมพิวเตอรแท็บเล็ตผานทางคอมพิวเตอรฯ
-

4) คอมพิวเตอรในการสรางสื่อการสอน พรอมโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางสื่อการสอน
 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยประมวลผลกลาง ไมนอยกวาสองแกนประมวลผล ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz Intel Core i5 หรือดีกวา
 จอภาพสีขนาดไมนอยกวา 13 นิ้ว ชนิด LED-backlit glossy widescreen display หรือดีกวา
 หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดรวมไมนอยกวา 4 GB
 หนวยความจําสํารอง (Storage) ชนิด FLASH ความจุรวมไมนอยกวา 128 GB
 อินเตอรเฟสเชื่อมตอกับอุปกรณตาง ๆ ดังนี้
- Card Reader ชนิดติดตั้งภายใน
- USB 3 จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง
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Thunderbolt จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- Audio port รองรับการเชื่อมตอดวยอินเตอรเฟสแบบ 3.5 mm stereo mini jack จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
 อุปกรณแปนพิมพและอุปกรณควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in)
- แปนพิมพสนับสนุนการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีตัวอักษรไทยและอังกฤษบน
แปนอยางถาวร
 มี Touchpad รองรับการใชงานแบบ Multi-Touch
 กราฟกและวิดีโอ
- Intel HD Graphics 4000 หรือดีกวา
- มี Web Camera แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
 มาตรฐานการสื่อสาร
- รองรับการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n เปนอยางนอย
- รองรับการเชื่อมตอกับเครือขาย Bluetooth 4.0 หรือดีกวา
 แบตเตอรี่และอุปกรณประจุไฟฟา (Adaptor)
- แบตเตอรี่ชนิดติดตั้งภายใน สามารถจายกระแสไฟฟาได 50 watt-hour หรือดีกวา และเปน
แบตเตอรี่ประเภท lithium-polymer
- อุปกรณประจุไฟฟา (Adaptor) มีคากําลังไฟฟาไมนอยกวา 45 W
 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (Operating System) OS X
 สามารถสรางสื่อการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน (interactive) ไดโดยที่สื่อการสอนนั้น
จะตองสามารถเปดใชงานไดบนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
-

5) เครื่องพิมพไรสาย
 คุณลักษณะทั่วไป
- เปนเครื่องพิมพกระดาษขนาด A4 ชนิด Inkjet สีและขาวดํา แบบ Multifunction (Print –
Copy – Scan - Duplex)
- มีจํานวนหัวพนหมึกไมนอยกวา 5,120 หัว
- มีหนาจอแสดงผลตัวอักษรและกราฟฟริกแบบ TFT Color LCD ขนาด 3 นิ้ว
- ขนาดหยดหมึกนอยกวา 1 pl และเปนระบบตลับหมึกแยกสี 5 ตลับ
- สามารถพิมพบนแผน CD/DVD ไดโดยตรง
- รองรับการพิมพกระดาษขนาด A4, A5, B5, LTR, LGL และ Envelope
- มีถาดปอนกระดาษชนิด Cassette ไมนอยกวา 125 แผน
- มีชองเชื่อมตอ Multimedia card แบบ Built-in ที่สามารถอานขอมูลจาก Flash Drive ,
SD Card เปนอยางนอย
- สามารถเปดถาดรับสําเนาอัตโนมัติเมื่อสั่งงาน (Self Opening paper output tray)
- ขนาดของตัวเครื่องไมเกิน 455 X 368 X 148 ลบ.มม. (กวาง X ลึก X สูง)
- ตัวเครื่องน้ําหนักไมเกิน 8.3 กิโลกรัม
- มีคูมือการใชงาน Driver และ software รองรับการใชงานบน Windows และ Mac OS X
- รับประกันตัวเครื่องพิมพ 1 ป ไมรวมชุดหมึกพิมพ
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มีศูนยบริการของผลิตภัณฑในประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานในกลุม ISO 9000 และ ISO 14000
 คุณลักษณะการพิมพ
- ความละเอียดงานพิมพไมนอยกวา 9,600 x 2,400 dpi
- สามารถพิมพสําเนาหนาหลังอัตโนมัติ
 คุณลักษณะการ COPY
- สามารถสั่งทําสําเนาเอกสารไดไมนอยกวา 99 ชุดในแตละครั้ง
- มีความเร็วในการสําเนาไมนอยกวา 7.1 ipm
 คุณลักษณะการ Scan
- สามารถสแกนเอกสารสี และขาวดําได ที่ใชเทคโนโลยีในการสรางภาพแบบ CIS
- สามารถ Scan เอกสารแบบ Flatbed ได
- ความละเอียดในการ Scan ไมนอยกวา 2,400 x 4,800 dpi
- ความละเอียดในการสแกนเอกสารสีสูงสุดไมนอยกวา 48 bit (Bit Depth)
- สามารถปรับความละเอียดในการสแกนเอกสารไดตั้งแต 25 – 19,200 dpi
- มีความเร็วในการสแกนเอกสารสีที่ความละเอียด 300 dpi (A4) ไมเกิน 15 วินาที
 คุณสมบัติการเชื่อมตอ และเครือขาย
- มี Interface แบบ USB 2.0 และ Wi-Fi เปนอยางนอย
- รองรับการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตที่เสนอผานเครือขายไรสาย
-

6) เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ
 เปนเครื่องฉายสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร ชนิด LCD Panels x 3 ขนาด 0.55” ระบบ
TFT active matrix
 มีความสวางไมนอยกวา 2200 Lumens
 มีความละเอียดอยางนอย 1,024 x 768 (XGA) และรองรับสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080i
(HD) หรือดีกวา
 อัตราการซูมขยายภาพของเลนส (Optical) ไมนอยกวา 1.2 เทา และ Digital Zoom 0.5x-4x
F2.0 –F2.15;f=18.38 - 22.06 หรือดีกวาอัตราความคมชัด (contrast ratio) ไมนอยกวา 2000:1
 รับสัญญาณภาพไดทุกระบบทั้ง NTSC / PAL/ SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N
 สามารถฉายภาพไดโดยมีขนาดภาพไมนอยกวา 40-300 นิ้ว ที่ระยะฉายตั้งแต 1.3 – 11.8 เมตร
 ระดับเสียงรบกวนของเครื่องที่ขณะเปดใชงานดังไมเกิน 29 dBA ในโหมดประหยัดพลังงาน
(Eco Mode)
 ชนิดหลอดภาพ Lamp แบบ 215 W. UHP
 มีชองเชื่อมตอคอมพิวเตอร RGB IN , HDMI IN , ชอง Control Port RS-232C (Dsub 9pin) และ
ชอง RJ-45(1000BASE-T)
 มีชองสัญญาณภาพ Video in (RCA) เสียงเขา Audio in (RCAx L/R) , Mini Jack (Stereo
Audio/MIC Input) พรอมทั้งมีชองสัญญาณเสียงออก Mini Jack Audio Out
 มีรีโมทไรสาย ที่สามารถควบคุมการทํางานเครื่องโปรเจคเตอร
 มีลําโพงในตัวขนาด 10 วัตต
 มีอุปกรณ Filter 3 ชั้น โดยทําจากวัสดุ Metallic mesh, Urethane และ Punching Metal
5

อายุการใชงานของหลอดภาพ 6,000 ชั่วโมง (Eco Mode)
 มีการรับประกันตัวเครื่อง 2 ป หลอดภาพ 1 ป หรือ 1,000 ชม.
 รองรับการใชงานผานเครือขายไรสายกับระบบการนําเสนอภาพและเสียงจากอุปกรณคอมพิวเตอร
และคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
 บริษัทเจาของผลิตภัณฑตองไดรับมาตรฐาน ISO:9001 และ ISO:14001
 ตองมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหลและการบริการหลังการขายอยางนอย 5 ป จากผูผลิตหรือ
สาขาผูผลิต
 มีจอรับภาพขนาดไมต่ํากวา 70x70 นิ้ว


7) อุปกรณเชื่อมโยงออนไลน สําหรับการเชื่อมตอ Video Streaming ที่ความละเอียด 1080p
(Full HD) จากคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
 เปนระบบการเชื่อมตอ Video Streaming ที่ความละเอียด 1080p (Full HD) จากคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต ไปยังเครื่องโปรเจคเตอร
 พอรทเชื่อมตอแบบ HDMI
 พอรทเชื่อมตอแบบ RJ45
 รองรับการเชื่อมตอแบบ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
 ตองมียี่หอเดียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ต, เครื่องไมโครคอมพิวเตอรฯ และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่เสนอ
8) สถานีเครือขายไรสาย สําหรับกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Wi-Fi Router)
 รองรับการเชื่อมตอภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n หรือดีกวา
 รองรับการเชื่อมตอภายใตความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ในเวลาเดียวกัน
 รองรับการเชื่อมตอ Ethernet ดวยมาตรฐาน 1000BASE-T Gigabit Ethernet จํานวนไมนอยกวา
4 ชอง
 ตองมียี่หอเดียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ต, เครื่องไมโครคอมพิวเตอรฯ และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายที่เสนอ
 รองรับการเชื่อมตอหนวยความจําสํารองภายนอก (Hard disk) หรือ Printer ผาน USB 2.0
 สามารถนําไปใชงานกับระบบ LAN ที่มีอยูแลว
- รองรับการสรางเครือขาย LAN แบบไรสาย
- รองรับการขยายเครือขาย LAN แบบไรสายที่มีอยูแลว
9) ระบบจัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่
 สามารถจัดเก็บคอมพิวเตอรแท็บเล็ตไวภายในไดไมนอยกวา 45 เครื่อง และมีกุญแจหรืออุปกรณ
ล็อคตู
 ตูผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทานตอแรงกระแทก ทําดวยวัสดุทนไฟ
 ออกแบบสําหรับใชเคลื่อนยายเครื่องไดอยางสะดวก และไมเกิดความเสียหาย ขณะเคลื่อนยาย
 มีฝาเปด ปด ไดทั้งดานหนา และดานหลัง
 ผนังตู มีชองระบายอากาศที่อากาศถายเทไดสะดวก
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มีลอสามารถหมุนได 360 องศา มียางหุมลอ สามารถล็อคลอได มีที่สําหรับใชลากหรือเข็น
 มีระบบปองกันการลื่นไหลของคอมพิวเตอรแท็บเล็ต และมีวัสดุดูดซับแรงกระแทก บุภายในตู
 มีรางปลั๊กสําหรับเสียบ Adapter ไมนอยกวา 45 เตารับ แบบ 3 ขา (Duplex Universal type)
แบบปองกันไฟกระชากติดตั้งอยูภายใน (Built-in) และสามารถชารจไดทุกเครื่องพรอมกัน
 มีสายไฟชนิด VCT 3 แกน ขนาดไมนอยกวา 1.5 ตร.มม. ความยาวสาย AC ไมนอยกวา 5 เมตร
ตามมาตรฐาน มอก.11-2531 สามารถมวนเก็บไดเรียบรอย
 มีระบบตั้งเวลาการชารจได 0-24 ชั่วโมง สามารถจายกระแสไฟฟาไดรวมไมต่ํากวา 10 A ติดตั้งถาวร
ที่ตู
 มีชองสําหรับเก็บอุปกรณ เชน กระเปา ปลั๊ก ภาคจายไฟคอมพิวเตอรแท็บเล็ต
 บริษัทที่ผลิตตองไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001
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2. ขอบเขตการดําเนินการดําเนินการ
2.1 ผูรับจางตองดําเนินการขยายจํานวนหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับจัดการเรียนการ
สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดวยสื่อ
การเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 24 โรงเรียน โดยที่ปรึกษาโครงการเปนผูจัดหาคณะทํางานในการบริหารโครงการ
และประสานงานดังตอไปนี้
2.1.1 ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาเจาหนาที่ประสานงานประจําที่ สพฐ. อยางนอย 2 คน
2.1.2 มีศูนยติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษา และแกปญหาของการใชหองเรียนแท็บเล็ตที่
สามารถติดตอไดตลอดเวลาทําการ พรอมหมายเลขโทรศัพท
2.2 ผูรับจางตองจัดใหมีผูประสานงานในการจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซตเพื่อเปนศูนยกลางของ
โครงการฯ เพื่อใหเปนชุมชนแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนขอมูลรวมกันผานชุมชนออนไลน เปน
แหลงแนะนํา รวบรวม Content Applications Tool Applications หรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวย
อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน หรือการเรียนรูเพิ่มเติม มีระบบในการสอบถามหรือรับแจงปญหา
การใชงานและตอบคําถาม ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูดูแลระบบและผูใชปลายทางที่อยูตามโรงเรียนตาง
ๆ อยางนอยประกอบดวยหัวขอดังนี้
2.2.1 แนะนํา รวบรวม Content Applications, Tool Applications หรือสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ มีรายละเอียดยอ ๆ ของ Applications การใชงานฟรีหรือมีคาใชจาย
2.2.2 ติดตอสอบถามและสอบถามปญหาการใชงาน
2.2.3 รวบรวมคําถามและคําตอบ (FAQ) ปญหาการใชงาน หรือเทคนิคการใชงาน การดูแล
รักษา อุปกรณดานไอทีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.4 กิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม
2.2.5 อัลบั้มรูปภาพเกี่ยวกับ การอบรม การประชุมสัมมนา กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.6 วิดีโอ เชน วิดีโอการอบรม การประชุมสัมมนา กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.7 ตัวอยางแผนจัดการเรียนรู
2.3 ผูรับจางตองประสานงานและทําการสํารวจ รวบรวม และศึกษาขอมูลดังตอไปนี้
2.3.1 สภาพโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
2.3.2 ความพรอมของบุคลากร ของผูบริหาร ครู นักเรียน
2.3.3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.3.4 หองเรียนเพื่อทําผังหองพรอมตําแหนงการวางอุปกรณ
2.3.5 ระบบไฟฟา ตูจายไฟเพื่อเปนขอมูลการวางอุปกรณของโครงการ
2.3.6 ความรู ความสามารถ และทักษะดานการใชเทคโนโลยีของผูบริหารและครู เพื่อเตรียม
ขอมูลสําหรับฝกอบรม

8

2.4 ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ สําหรับโครงการฯ ดังนี้
2.4.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณในหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต สําหรับจัดการเรียนการ
สอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 24 โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด แตละชุดประกอบดวย
2.4.1.1 คอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน จํานวน 1 หองเรียน แตไมเกิน
45 เครื่องตอโรงเรียน สําหรับครูและนักเรียน (ในกรณีที่มีนักเรียนนอยกวา 40 คน ทาง สพฐ. ขอสงวนการ
จัดสรรใหเทากับจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง หรือตามบัญชีจัดสรรของ สพฐ. สวนที่เหลือจะสงวนไวสํารองที่
สวนกลาง)
2.4.1.2 คอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 เครื่อง พรอม
ติดตั้งระบบควบคุมและตรวจสอบคอมพิวเตอรแท็บเล็ตผานทางคอมพิวเตอรฯ เพื่อใหโรงเรียนสามารถควบคุม
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตได
2.4.1.3 คอมพิวเตอรในการสรางสื่อการสอน พรอมโปรแกรมประยุกตสําหรับสราง
สื่อการสอน จํานวน 1 เครื่อง
2.4.1.4 เครื่องพิมพไรสาย จํานวน 1 เครื่อง
2.4.1.5 เครื่องโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ จํานวน 1 ชุด
2.4.1.6 อุปกรณเชื่อมโยงออนไลน จํานวน 1 เครื่อง
2.4.1.7 สถานีเครือขายไรสาย จํานวน 2 เครื่อง
2.4.1.8 ระบบจัดเก็บแท็บเล็ตสําหรับนักเรียนแบบเคลื่อนที่ 1 ระบบ
(จัดเก็บไดไมนอยกวา 45 เครื่อง)
2.4.1.9 อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนที่ทําใหหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสามารถใชใน
การจัดการเรียนการสอนผานทางระบบเครือขายแบบไรสายได
2.4.2 จัดหาคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อบริหารจัดการ สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการฯ/ผูประสานงานโครงการ จํานวน 10 เครื่อง
2.4.3 การรับประกัน ผูรับจางรับประกันครุภัณฑทุกรายการ เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแต
วันตรวจรับงวดสุดทายเสร็จสมบูรณแลว โดยการรับประกันดูแลใหทํางานไดตามปกติรวมทั้งฮารดแวรและ
ซอฟตแวร ผูรับจาง ใหบริการ ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service) การรับประกันซอม/เปลี่ยนฟรี โดยไมคิด
คาใชจาย ทั้งคาแรง คาอะไหล คาเดินทาง ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติ
2.5 ผูรับจางตองจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ Applications ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ประกอบดวย
2.5.1 จัดหาบัญชีสวนกลางและบัญชีประจําภาคเพื่อใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสและ
Applications ที่สามารถจัดซื้อ และอัพเดต Applications ได จํานวนไมนอยกวา 5 บัญชี ทั้งนี้ Applications
ตาง ๆ ตองผานการพิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบจากคณะกรรมการของ สพฐ.
2.5.1.1 ประเภทและจํานวนของ Applications ที่ติดตั้งภายในบัญชีดังกลาว มี
ดังตอไปนี้
 Tool Applications ในการสรางสื่อสําหรับครู ไมนอยกวา 10
Applications
 Tool Applications สําหรับนักเรียน ไมนอยกวา 20 Applications
 Content Applications ไมนอยกวา 10 Applications/สาระ/ระดับชั้น
 Edutainment Applications ไมนอยกวา 10 Applications
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2.5.1.2 บัญชีตามขอ 5.1 มีวงเงินไมนอยกวา 5,000 บาท ตอ 1 บัญชี
2.5.2 จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกสและ Applications การเรียนการสอน ตามขอ 5.1 เพื่อใหครู
สามารถนําไปประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผานทางระบบเครือขายแบบ
ไรสาย
2.6 ผูรับจางตองรวมกับ มทร.พระนคร ในการพัฒนาหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอนผานระบบ
เครื อข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ตามหลั กสู ต รแกนกลาง พุ ท ธศั ก ราช 2551 ในกลุ มสาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูตามหลักการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตามหลักการพัฒนาผูเรียน 5 ขั้น
ของการพัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล (Five Steps for student Development) ที่พัฒนาขึ้นโดย สพฐ.
และหลักการพัฒนาการเรียนรูอื่น ๆ ที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูตามหลักการดังกลาว โดยจัดทําเปน 2
หลักสูตร ดังนี้
2.6.1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรสําหรับครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
2.6.2 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรสําหรับครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
2.7 ผูรับจางตองรวมกับ มทร.พระนคร ในการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ตามขอ 6 สําหรับ
ครูผูสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวนไมนอยกวา 1 หนวยการเรียนรู ตอ 1
กลุ มสาระการเรีย นรู ซึ่งประกอบด วย แผนจั ดการเรีย นรู คูมือการใชแผนการจัด การเรี ยนรู และเอกสาร
ประกอบการสอนอื่น ๆ ไดแก การใช Applications ใบกิจกรรม ใบความรู ฯลฯ เปนตน
2.8 ผูรับจางตองรวมกับ มทร.พระนคร ในการจัดประชุมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร โดยสถานที่
ประชุมสัมมนาและฝกอบรมบุคลากรของโรงเรียน ดําเนินการที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พรอมรถรับสง ประกอบดวยหลักสูตรดังตอไปนี้
2.8.1 หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
จัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับผูบริหารโรงเรียน ระยะเวลา 1-2 วัน
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูบริหารจากโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯและผูที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหาการอบรม
ประกอบดวย
 โรงเรียนในยุค 3.0 และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
 โครงสรางลักษณะโดยรวมของการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีแท็บเล็ต
 การใชงานแท็บเล็ตพื้นฐาน
 การใชงาน Applications เบื้องตนที่มากับระบบปฏิบัติการในแท็บเล็ต
 แนวทางและแนะนําการคัดเลือก Applications และการนํา Applications มาใช
งานจริงในหองเรียน
 ประโยชนของการใชเทคโนโลยีแท็บเล็ตในสถานศึกษาตอองคกร
 ตัวอยางกรณีศึกษาผลกระทบตอภาพลักษณและผลที่ไดรับจากการใชงานจริง
 แนวทางการประยุกตใชขอมูลที่เก็บจากการวัดผลการเรียนการสอนในหองเรียนเพื่อ
กําหนดนโยบายในสถานศึกษา
 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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2.8.2 หลักสูตรสําหรับครูผูสอน
2.8.2.1 ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิค และเนื้อหา จากภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย, ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนจากทีมที่ปรึกษา
โครงการ และผูแทน/ผูเชี่ยวชาญ จาก สพฐ. จํานวน 15 - 20 คน จํานวน 3 วัน ประกอบดวยเนื้อหา
1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามขอ 6
๒) รวมพิจารณาคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส
๓) จัดหาเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู ตามขอ 6
๔) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู / คูมือครู โดยบูรณาการหองเรียน
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตกับการเรียนการสอน
๕) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.8.2.2 ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 ผูเขารวมอบรมสัมมนาประกอบดวย ครูผูสอนใน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนละ 3 คน และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 3 วัน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
1) การนําหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย ตามขอ 6
ไปประยุกตใชในการเรียนการสอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2) การใชงานคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเบื้องตน
 การใชเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตขั้นพื้นฐาน
 การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับครูผูสอน
 การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับนักเรียน
 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอแนวทางการใชโปรแกรมประยุกตใน
หองเรียน
3) การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และเลือกใชโปรแกรม
ประยุกตในหองเรียน
4) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.8.2.3 ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย ผูดูแลระบบของแต
ละโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผูสอนในกลุมสาระ การเรียนรูคณิตศาสตร หรือ วิทยาศาสตร หรือ
ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 2
คน และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 2 วัน ดังนี้
เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือที่ติดตั้งภายในเครื่อง
 ตัวอยางความสําเร็จของการใชเนื้อหาการเรียนการสอนที่สรางมาจาก
Applications สําเร็จรูป
 การแปลงไฟลเอกสารที่มีอยูแลวนําเขามาใชในแท็บเล็ต
 การสรางเนื้อหาการเรียนการสอนดวย Applications สําเร็จรูปขั้นสูง
 การนําเนื้อหาที่สรางไวมาประยุกตใชในหองเรียน
 การบริหารจัดการเนื้อหาภายในหองเรียน
 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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2.8.3 หลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบ ผูเขารวมอบรมสัมมนาประกอบดวย ครูผูดูแลระบบ
โรงเรียนละ 1 คน และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 3 วัน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบดวย
 การติดตั้งบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริหารจัดการเรียนการสอน
 การติดตั้งบริหารจัดการระบบเครือขาย
 การติดตั้งระบบภายในสถานศึกษา การดูแลรักษา
 การสรางบัญชีผูใชงาน เพื่อใชในการบริหารจัดการ Applications
 ปญหาที่มักพบเจอและการแกไขปญหาเฉพาะหนา
 วิธีการบริหารและการควบคุมหองเรียน
 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.9. ผูรับจางตองรวมกับ มทร.พระนคร ในการทดลองใชหลักสูตรตนแบบฯ และติดตาม
ประเมินผล
2.9.1 การใชหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตาม
หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.9.2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหาร ครูผูสอน ศึกษานิเทศกของ สพป./สพม.
และผูที่เกี่ยวของ 100 - 120 คน จํานวน 2 วัน
2.9.3 ติดตาม ประเมินผลและใหคําปรึกษาการใชหลักสูตรตนแบบฯ ในโรงเรียน ทุกโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการฯ อยางนอย 2 ครั้ง โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฯ ในสวนกลางและผูแทนของ สพฐ.
2.9.4 สรุปผลการดําเนินงานของโครงการฯ และนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับการนํา
หลักสูตรตนแบบไปใชในหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ต โดยจัดทําเอกสารในรูปแบบงานวิจัยที่ประกอบดวย
หัวขอ
2.9.4.1 รายงานบทสรุปสําหรับผูบริหารเกี่ยวกับการประเมินการใชหลักสูตรตนแบบ
การเรียนการสอนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
2.9.4.2 รายงานการประเมินโครงการฯ ฉบับสมบูรณ 5 บท เพื่อเสนอผูบริหาร
หนวยงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ
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3. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา
3.1 ผูประสงคเสนอราคาหากเปนบริษัทที่มิใชผูผลิตหรือสาขาผูผลิต จะตองเปนบริษัทที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตหรือสาขาของผูผลิตในประเทศไทย ในการเขารวมการเสนอราคา
โดยแนบเอกสารแตงตั้งระบุเลขที่การจัดซื้อจัดจางในเอกสารเสนอราคา
3.2 ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และ
อบรม ทุกกิจกรรม ยกเวนสถานที่ฝกอบรมและประชุมสัมมนา ดําเนินการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร โดยมหาวิ ท ยาลั ย จั ด รถรั บ ส ง ระหว า งที่ พั ก กั บ
มหาวิทยาลัยฯ
3.3 ผูรับจางตองประกันครุภัณฑทุกรายการ เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับงวดสุดทาย
เสร็ จ สมบู ร ณ แล ว โดยการรั บ ประกั น ดู แลให ทํางานได ต ามปกติ ร วมทั้ งฮาร ด แวร และซอฟต แวร ผู รั บ จ าง
ใหบริการ ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service) การรับประกันซอม / เปลี่ยนฟรี โดยไมคิดคาใชจาย ทั้งคาแรง
คาอะไหล คาเดินทาง ในกรณีที่เกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติ
3.4 ผูรับจางในการดําเดินงานตามโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอน
ผานระบบเครือขายอินเทอรเ น็ต ตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 จะตอง
รับผิดชอบอุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนที่ทําใหหองเรียนคอมพิวเตอรแท็บเล็ตสามารถใชในการจัดการเรียนการสอน
ผานทางระบบเครือขายแบบไรสายได
4. การสงมอบงานและวิธีการจายเงิน
ในการดําเนินโครงการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรตนแบบการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ ใชระยะเวลาดําเนินการ 300
วัน งบประมาณในการดําเนินโครงการ 36,000,000 บาท แบงงวดงานออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผูรับจาง สงมอบงานตามขอบเขตการดําเนินการดําเนินการ ขอ 2.1 ถึง ขอ 2.4
เบิกจายรอยละ 80 ภายใน 120 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 เมื่อผูรับจาง สงมอบงานตามขอบเขตการดําเนินการดําเนินการ ขอ 2.5 ถึง ขอ 2.8
เบิกจายรอยละ 10 ภายใน 240 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 เมื่อผูรับจาง สงมอบงานตามขอบเขตการดําเนินการดําเนินการ ขอ 2.9
เบิกจายรอยละ 10 ภายใน 300 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา
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