
ครุภัณฑ�ห
องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห
อง ประกอบด
วย 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)    
1. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สําหรับผู
สอน  

1.1 ระบบควบคุมการปฏิบัติการสาํหรับผู�สอน      1 ชุด 

1.2 ระบบจัดการบริหารข�อสอบ       1 ชุด 

1.3 ชุดหูฟ�งพร�อมไมโครโฟนสําหรับผู�สอน      1 ชุด 
1.4 ชุดเชื่อมต&อหูฟ�งและเช่ือมต&อระบบสําหรับผู�สอน     2   ชุด 

1.5 เคร่ืองควบคุมระบบสัญญาณภาพและเสียง       1   เครื่อง 
2. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สําหรับผู
เรียน 

2.1 โปรแกรมชุดปฏิบัติการสําหรับผู�เรียน      30 ชุด 

2.2 ชุดหูฟ�งพร�อมไมโครโฟนสําหรับผู�เรียน      30 ชุด 

2.3 ชุดเชื่อมต&อหูฟ�งและเช่ือมต&อระบบสําหรับผู�เรียน     30   ชุด 
3. อุปกรณ�สําหรับห
องเรียน 

3.1 เคร่ืองประมวลผลซอร2ฟแวร2ห�องปฏิบัติการทางภาษา    1 ชุด 

3.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร2สําหรับผู�สอนแบบ All in One     1 ชุด 

3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร2สําหรับผู�เรียนแบบพกพา     30 ชุด 

3.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร2พกพาสาํหรับสืบค�นชนิดแท็บเล็ต      17  เครื่อง 

3.5 อุปกรณ2กระจายสัญญาณ       1 ชุด 

3.6 เคร่ืองสํารองไฟฟ=าขนาด 2 kVA       1 ชุด 

3.7 เคร่ืองสํารองไฟฟ=าขนาด 1 kVA       2 ชุด 

3.8 จอรับภาพระบบอัจฉริยะชนิด LED ขนาดไม�น�อยกว&า 70 น้ิว      1   ชุด 

3.9 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร2       1 ชุด 

3.10 ชุดไมโครโฟนไร�สายแบบมือถือพร�อมขาตั้งแบบตั้งโตFะ    1 ชุด 

3.11 เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง       1 ชุด 

3.12 ลําโพงสาํหรับห�องเรียน        1 คู& 

3.13 โตFะสาํหรับผู�สอนพร�อมเก�าอ้ี       1 ชุด 

3.14 โตFะสาํหรับผู�เรียนพร�อมเก�าอ้ี       30 ชุด 

3.15 อุปกรณ2กระจายสัญญาณเครือข&ายไร�สาย     2 ชุด 

3.16 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 30 Licens  1 ชุด 

3.17 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  40 Licens     1 ชุด 

3.18 โทรทัศน2 แอล อี ดี (LED TV)        3 ชุด 

3.19 ตู�สําหรับเก็บอุปกรณ2กระจายสัญญาณและเคร่ืองประมวลผลซอร2ฟแวร2   1  ตู� 
ห�องปฏิบัติการทางภาษา 

3.20 ตู�ชาร2จไฟฟ=าสําหรับคอมพิวเตอร2แบบพกพา     1 ตู� 



3.21 เคร่ืองดูดความชื้น        2 เครื่อง 

3.22 เคร่ืองทาบบัตร หรือกดรหัสผ&าน       1 เครื่อง 
 

4. ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย    1        ระบบ 
5. ติดตั้งระบบเครือข9ายแบบไร
สาย       1 ระบบ 
6. งานติดตั้งระบบภายในห
อง ปฏิบัติการทางภาษา      1   งาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สําหรับผู
สอน  ประกอบด
วย 

1.1 ระบบควบคุมการปฏิบัติการสาํหรับผู�สอน  จาํนวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1.1.1 สามารถควบคุมการทํางานด�วยระบบคอมพิวเตอร2 ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร2ส&วนบุคคลท่ัวไป  

1.1.2 มีการแสดงผลการทํางานต&างๆ เปQนระบบกราฟฟRก (GUI) 

1.1.3 สามารถแสดงเพิ่มเติมจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร2ผู�สอนอย&างน�อยเปQน 2 จอ ได� เพื่อความ
สะดวกในการควบคุมและใช�งาน โดยให�จอภาพแรกเปQนจอควบคุมระบบ และ จอภาพที่สองเปQน
จอแสดงเนื้อหาในการสอน 

1.1.4 สามารถจัดผังห�องเรียนให�เสมือนห�องเรียนจริงได� และสัญลกัษณ2แสดงเครื่องผู�เรียน จะเปQน
หน�าจออย&างย&อของเครื่องผู�เรียนแต&ละคน เสมือนดึงภาพหน�าจอผู�เรียนทั้งหมดมาตรวจสอบ
พร�อมกันบนหน�าจอผู�สอน โดยแสดงพร�อมกันทั้งหมดในหน�าจอผู�สอนหน�าจอเดียว  

1.1.5 สามารถรองรับผู�เรียนได�ไม&น�อยกว&า 30 ผู�เรียน 

1.1.6 ผู�สอนสามารถส&งเสียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร2ผู�สอน ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร2ผู�เรียนได�พร�อม ๆ 
กันท้ังหมด หรือ กลุ&มผู�เรียนท่ีกําหนด หรือ ผู�เรียนเปQนรายบุคคลที่กําหนดได� 

1.1.7 ผู�สอนสามารถส&งเสียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร2ผู�เรียนคนใดคนหน่ึงที่กําหนดไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร2ผู�เรียนอ่ืนได�พร�อม ๆ กันท้ังหมด หรือ กลุ&มผู�เรียนท่ีกําหนด หรือ ผู�เรียนเปQน
รายบุคคลที่กําหนดได� 

1.1.8 ผู�สอนสามารถจัดกลุ&มผู�เรียนได�ไม&น�อยกว&า 20 กลุ&มผู�เรียน 

1.1.9 ผู�สอนสามารถเข�าไปให�ความช&วยเหลือผู�เรียน เม่ือผู�เรียนขอความช&วยเหลือมายังผู�สอนได� โดย
การเข�าไปควบคุมเคร่ืองผู�เรียนนั้น เสมือนน่ังอยู&หน�าเคร่ืองผู�เรียนนั้น 

1.1.10 ผู�สอนสามารถส่ังปRดจอภาพของผู�เรียน (Black Screen) เปQนรายบุคคล หรือ เปQนกลุ&มท่ีกําหนด 
หรือ ทั้งหมดได� พร�อมทั้งสามารถทําการลFอกแป=นพิมพ2และเม�าส2ไม&ให�ทํางานได� 

1.1.11 ผู�สอนสามารถจัดให�มีการสนทนาในรูปของ Text Chat ได� 

1.1.12 ผู�สอนสามารถทําการสนทนา (Intercom) กับผู�เรียนท่ีกําหนด, คู&สนทนาผู�เรียนท่ีกําหนด และ 
กลุ&มผู�เรียนสนทนาที่กําหนด ได� 

1.1.13 ผู�สอนสามารถส&งไฟล2ท่ีต�องการไปยังเคร่ืองผู�เรียนได�เปQนแบบรายบุคคล หรือ เปQนกลุ&มท่ีกําหนด 
หรือ ทั้งหมดได� 



1.1.14 ผู�สอนสามารถตรวจสอบการใช�งานอินเตอร2เน็ทของผู�เรียนได� และสามารถควบคุมกําหนดเว็บ
ไซด2ท่ีผู�เรียนสามารถเข�าไปดูได�หรือไม&ได� และสามารถสั่งให�ไม&สามารถใช�อินเตอร2เน็ทได� 

1.1.15 ผู�สอนสามารถบันทึกหน�าจอการสอนของผู�สอน (Record Desktop) และเก็บบันทึกเปQนไฟล2 
เพื่อนํามาใช�เปRดสอนอีกครั้งภายหลัง หรือ ส&งให�ผู�เรียนนําไปเปRดดูเพื่อทบทวนได� 

1.1.16 มีฟ�งก2ชั่นให�ผู�สอนสามารถต้ังเวลาในการเริ่มต�น หรือ หยุดการทํางานฟ�งก2ชั่นบางฟ�งก2ชั่น ตามที่
ต�องการได� เช&น การห�ามใช�อินเตอร2เน็ท, การอนุญาต/ห�ามใช�เว็บไซด2 และ การอนุญาต/ห�ามใช�
โปรแกรม เปQนต�น 

1.1.17 มีฟ�งก2ชั่น White Board สําหรับให�ผู�สอนและผู�เรียนใช�ในการเขียนข�อความและรูปภาพ สื่อสาร
กัน โดยผู�สอนสามารถอนุญาตให�ผู�เรียนคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเข�ามาร&วมใช�งานได� 

1.1.18 ผู�สอนสามารถส&งไฟล2ให�กับผู�เรียน ซ่ึงผู�เรียนสามารถบันทึกกลับเพื่อนําไปฝiกฝนต&อท่ีบ�าน โดย
สามารถเปRดไฟล2ด�วยโปรแกรมระบบปฏิบัติการทางภาษาของผู�เรียนได�เลย โดยไม&จําเปQนต�องลง
โปรแกรมที่เครื่องนั้น ๆ ใหม& 

1.1.19 สามารถแสดงสถานะของไฟล2ข�อมูลที่เปRดได� เช&น บอกชื่อไฟล2 และเวลาท้ังหมดของไฟล2ที่เปRด 
และเวลาที่กําลังเล&นอยู&ได� 

1.1.20 มีแถบเสียง Audio Graph แสดงการเปรียบเทียบแถบเสียงบันทึกของผู�สอน (Recording 
Track) กับเสียงของสื่อที่เปRด (Program Track) ได� 

1.1.21 มีระบบเลือกฟ�งเสียงในช&วงที่ต�องการได� 

1.1.22 มีระบบการฟ�งซํ้า ๆ เฉพาะในช&วงที่ต�องการได� 

1.1.23 ผู�สอนสามารถทําการพิมพ2ข�อความเปQน Subtitle ไปตามสัญญาณภาพในช&วงท่ีต�องการได� และ
สามารถบันทึกเก็บไว�ได� 

1.1.24 สามารถรองรับการทํางานของไฟล2 Audio Files ได�อย&างน�อยดังน้ี .mp3, .wav และ .wma 
และ Video Files อย&างน�อยดังน้ี .mpe, .mpg, .mpeg, .avi, .dat และ .wmv  

1.1.25 ผู�สอนสามารถทํา Bookmark ของสื่อการสอนได�ไม&น�อยกว&า 99 Bookmark 

1.1.26 ผู�สอนสามารถปรับเปลี่ยนความเร็ว-ช�า ของสื่อการสอนได� 

1.1.27 ผู�สอนสามารถให�ผู�เรียนทําแบบฝiกหัด แบบทดสอบที่กําหนดได� และระบบสามารถวิเคราะห2ผล
การทดสอบได�โดยอัตโนมัติ  

1.1.28 ผู�สอนสามารถสร�างแบบทดสอบได�ไม&น�อยกว&า 5 แบบ ดังน้ี   

1.1.28.1 แบบเลือกคําตอบที่ถูกเพียงข�อเดียว 

1.1.28.2 แบบเลือกคําตอบที่ถูกได�หลายข�อ 

1.1.28.3 แบบคําตอบสั้น ๆ (Short Answer) 

1.1.28.4 แบบเลือกคําตอบถูก – ผิด หรือ ใช& – ไมใช& (True / False หรือ Yes / No) 

1.1.28.5 แบบพิมพ2คําตอบเปQนข�อความ 

1.1.29 แบบทดสอบสามารถเพิ่มเติมรูปภาพหรือเว็ปไซค2เพื่อความสะดวกในการค�นหาได� 



1.1.30 เมนูการใช�งานสามารถรองรับได�ไม&น�อยกว&า 8 ภาษา ดังนี ้ ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุxน, จีน, เกาหลี, 
เวียดนาม, ฝร่ังเศส และ สเปน 

1.1.31 รองรับการทํางานภายใต�ระบบ Microsoft Windows XP หรือ Windows 7 ได� 

1.1.32 เปQนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย โดยแสดงเอกสาร 

1.1.33 เพื่อการบริการหลังการขาย มีเอกสารรับรองอะไหล&ไม&น�อยกว&า 1 ป�จากบริษัทผู�ผลิต หรือ จาก
บริษัทท่ีได�รับการแต&งตั้งให�เปQนตัวแทนจําหน&ายในประเทศไทย  

 

1.2 ระบบจัดการบริหารข�อสอบ  จํานวน  1  ชุด 

1.2.1 เปQนระบบผลิตภัณฑ2ที่สามารถทํางานร&วมกันกับระบบควบคุมการปฏิบัติการสําหรับผู�สอนได�
อย&างเต็มประสิทธิภาพ 

1.2.2 ผู�สอนสามารถกําหนดคําอธิบายเก่ียวกับแบบทดสอบ ก&อนผู�เรียนทําการทดสอบได� 

1.2.3 สามารถกําหนดให�แบบทดสอบท่ีส&งไปยังผู�เรียนเปQนแบบเรียงตามข�อท่ีได�สร�างไว� หรือแบบสุ&ม
การเรียงข�อได� 

1.2.4 สามารถกําหนดเวลาในการทําแบบทดสอบแต&ละคร้ังได� 

1.2.5 สามารถป=องกันไม&ให�ผู�เรียนเปRดโปรแกรมอย&างอ่ืนนอกเหนือจากการสอบได� 

1.2.6 สามารถเลือกแสดงผลการทดสอบให�ปรากฏ,  ไม&ปรากฏ ท่ีหน�าจอผู�เรียนได� 

1.2.7 สามารถกําหนดค&าระดับผลการสอบข้ันต่ําเปQนเปอร2เซ็นต2ได� 

1.2.8 สามารถเลือกรูปแบบการสร�างแบบทดสอบได�อย&างน�อย 7 รูปแบบ เช&น True of False,  
Multiple Choice,  Check List,  Hot Spot,  Drag and Drop,  Fill in the Blanks,  Match  
List 

1.2.9 มีระบบการลงชื่อโดยการพิมพ2ชื่อผู�เรียน  ก&อนเริ่มทําแบบทดสอบได� 

1.2.10 ระหว&างทําการทดสอบ ผู�เรียนสามารถย�อนกลับไปแก�ไขคําตอบท่ีผ&านมาได� 

1.2.11 ผู�สอนสามารถดูผลการทดสอบของผู�เรียนในรูปแบบของ HTML และสามารถสั่งพิมพ2ได� 

1.2.12 รายงานผลการทดสอบสามารถแสดงเปอร2เซ็นต2ของคะแนนที่ผู�สอนกําหนด (Required 
Score/Passing Score) และผลการทดสอบของผู�เรียนแต&ละคนในรูปแบบของแถบสี หรือ 
เปอร2เซ็นต2ได� 

1.2.13 ผู�สอนสามารถบันทึกและกําหนด Folder ในการเก็บผลการทดสอบไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร2 
Server ได� 

 
1.3 ชุดหูฟ�งพร�อมไมโครโฟนสําหรับผู�สอน  จํานวน  1  ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1.3.1 หูฟ�งเปQนแบบชนิดปRดครอบใบหู 

1.3.2 มีค&าความต�านทาน 32 โอห2ม หรือดีกว&า 

1.3.3 มีค&าความไวไม&น�อยกว&า 100 dB ท่ี 1 KHz.  



1.3.4 มีช&วงความถ่ีตอบสนอง 20 Hz. – 20 KHz. หรือดีกว&า 

1.3.5 ไมโครโฟนมี คุณสมบัติดังน้ี 

• มีความไว - 37 dB หรือดีกว&า 

• ค&าช&วงความถ่ีตอบสนอง 100 Hz. – 10 KHz หรือกว�างกว&า 
 

1.4 ชุดเช่ือมต&อหูฟ�งและเชื่อมต&อระบบสําหรับผู�สอน จํานวน  2  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1.4.1 เปQนอุปกรณ2สําหรับเช่ือมต&อหูฟ�งและไมโครโฟนสาํหรับผู�สอน 

1.4.2 มีช&องต&อหูฟ�งและไมโครโฟน จํานวนอย&างละไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

1.4.3 มีช&องต&อ Audio In และ Audio Out จํานวนอย&างละไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

1.4.4 มีช&องสําหรับต&อแบบพอร2ต USB จํานวนไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

1.4.5 เชื่อมต&อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร2ด�วยพอร2ต USB 

1.4.6 หรือ อุปกรณ2อ่ืนที่จําเปQนสําหรับการเชื่อมต&อระบบเสียงสําหรับผู�สอน เพื่อทําให�ระบบ  
               สมบูรณ2และสามารถใช�งานได�อย&างมีประสิทธภิาพ 

 

1.5 เครื่องควบคุมระบบสัญญาณภาพและเสียง   จํานวน  1  เคร่ือง 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1.5.1 มีช&องต&อสัญญาณ VGA เข�า จาํนวนไม&น�อยกว&า 3 ช&อง 

1.5.2 มีช&องต&อสัญญาณ VGA ออก จํานวนไม&น�อยกว&า 3 ช&อง 

1.5.3 มีช&องต&อสัญญาณ AV เข�า  แบบ Composite Video จํานวนไม&น�อยกว&า 4 ช&อง 

1.5.4 มีช&องต&อสัญญาณ AV ออก  แบบ Composite Video จํานวนไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

1.5.5 มีช&องต&อสัญญาณ Audio เข�า แบบ Stereo RCA จํานวนไม&น�อยกว&า 4 ช&อง และ แบบ 3.5 
mm. Stereo Mini Jack จํานวนไม&น�อยกว&า 2 ช&อง 

1.5.6 มีช&องต&อสัญญาณ Audio ออก แบบ Stereo RCA จํานวนไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

1.5.7 มีช&องต&อสําหรับ Infrared เพื่อควบคุมอุปกรณ2ภายนอก จํานวนไม&น�อยกว&า 4 ช&อง 

1.5.8 มีช&องต&อสัญญาณ Microphone เข�า จาํนวนไม&น�อยกว&า  1 ช&อง 

1.5.9 มีพอร2ต RJ-45 จํานวนไม&น�อยกว&า 1 พอร2ต และ พอร2ต RS-232C จํานวนไม&น�อยกว&า 1 พอร2ต 

1.5.10 สามารถติดตั้งในตู� Rack มาตรฐานขนาด 19 น้ิว ได� 

1.5.11 สามารถใช�งานร&วมกับชุดโปรแกรมในข�อ 1. ได�เปQนอย&างดี 
 

2. ระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สําหรับผู
เรียน  ประกอบด
วย 
2.1  โปรแกรมชุดปฏิบัติการสําหรับผู�เรียน  จํานวน  30  ชดุ 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

2.1.1 สามารถควบคุมการทํางานด�วยระบบคอมพิวเตอร2 ที่ทํางานบนคอมพิวเตอร2ส&วนบุคคลท่ัวไป  



2.1.2 การเปRด – ปRด โปรแกรมระบบปฏิบัติการทางภาษาจะถูกควบคุมโดยผู�สอน โดยสั่งการจาก
เคร่ืองผู�สอนโดยตรง 

2.1.3 ผู�เรียนสามารถตอบคําถามแบบฝiกหัด และ แบบทดสอบ ท่ีผู�สอนกําหนดให�มาได� 

2.1.4 ผู�เรียนสามารถเข�าไปเรียนรู�ส่ือการเรียนท่ีผู�สอนจัดเตรียมไว�ให�ได�ด�วยตนเอง 

2.1.5 สามารถแสดงสถานะของไฟล2ข�อมูลที่เปRดได� เช&น บอกชื่อไฟล2 และเวลาทั้งหมดของไฟล2ที่เปRด 
และเวลาที่กําลังเล&นอยู&ได� 

2.1.6 มีแถบเสียง Audio Graph แสดงการเปรียบเทียบแถบเสียงบันทึกของผู�เรียน (Recording 
Track) กับเสียงของสื่อท่ีเปRด (Program Track) ได� 

2.1.7 มีระบบเลือกฟ�งเสียงในช&วงที่ต�องการได� 

2.1.8 มีระบบการฟ�งซํ้า ๆ เฉพาะในช&วงที่ต�องการได� 

2.1.9 ผู�เรียนสามารถทําการพิมพ2ข�อความเปQน Subtitle ไปตามสญัญาณภาพในช&วงที่ต�องการได� และ
สามารถบันทึกเก็บไว�ได� 

2.1.10 สามารถรองรับการทํางานของไฟล2 Audio Files ได�อย&างน�อยดังน้ี .mp3, .wav และ .wma 
และ Video Files อย&างน�อยดังนี้ .mpe, .mpg, .mpeg, .avi, .dat และ .wmv 

2.1.11 ผู�เรียนสามารถจัดทํา Bookmark ของสื่อการสอนได�ด�วยตนเอง โดยสามารถกําหนดได� ไม&น�อย
กว&า 99 Bookmark 

2.1.12 สามารถขอความช&วยเหลือไปท่ีเคร่ืองผู�สอนได� โดยพิมพ2เปQนข�อความท่ีต�องการขอความ
ช&วยเหลือให�ผู�สอนได� 

2.1.13 เมนูการใช�งานสามารถรองรับได�ไม&น�อยกว&า 8 ภาษา ดังนี้ ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุxน, จีน, เกาหลี, 
เวียดนาม, ฝรั่งเศส และ สเปน 

2.1.14 รองรับการทํางานภายใต�ระบบ Microsoft Windows XP หรือ Windows 7 ได� 

2.1.15 เปQนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย โดยต�องแสดงเอกสาร 

2.1.16 เพื่อการบริการหลังการขาย มีเอกสารรับรองอะไหล&ไม&น�อยกว&า 1 ป�จากบริษัทผู�ผลิต หรือ จาก
บริษัทท่ีได�รับการแต&งตั้งให�เปQนตัวแทนจําหน&ายในประเทศไทย  

 
 
    2.2  ชุดหูฟ�งพร�อมไมโครโฟนสําหรับผู�เรียน  จาํนวน  30  ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
2.2.1 เปQนหูฟ�งเปQนแบบชนิดปRดครอบใบหู 
2.2.2 มีค&าความต�านทาน 32 โอห2ม หรือดีกว&า 
2.2.3 มีค&าความไวไม&น�อยกว&า 100 dB ท่ี  1 KHz.  
2.2.4 มีช&วงความถ่ีตอบสนอง 20 Hz. – 20 KHz. หรือดีกว&า 
2.2.5 ไมโครโฟนมี คุณสมบัติดังน้ี 

• มีความไว - 37 dB หรือดีกว&า 



• ค&าช&วงความถ่ีตอบสนอง 100 Hz. – 10 KHz หรือกว�างกว&า 
 

2.3 ชุดเช่ือมต&อหูฟ�งและเชื่อมต&อระบบสําหรับผู�เรียน จํานวน  30  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

2.3.1 เปQนอุปกรณ2สําหรับเช่ือมต&อหูฟ�งและไมโครโฟนสาํหรับผู�เรียน 

2.3.2 มีช&องต&อหูฟ�งและไมโครโฟน จํานวนอย&างละไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

2.3.3 มีช&องต&อ Audio In และ Audio Out จํานวนอย&างละไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

2.3.4 มีช&องสําหรับต&อแบบพอร2ต USB จํานวนไม&น�อยกว&า 1 ช&อง 

2.3.5 เชื่อมต&อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร2ด�วยพอร2ต USB 

2.3.6 หรือ อุปกรณ2อ่ืนที่จําเปQนสําหรับการเชื่อมต&อระบบเสียงสําหรับผู�สอน เพื่อทําให�ระบบ  
               สมบูรณ2และสามารถใช�งานได�อย&างมีประสิทธภิาพ 

 
3. อุปกรณ�สําหรับห
องเรียน  ประกอบด
วย 

3.1 เครื่องประมวลผลซอร2ฟแวร2ห�องปฏิบัติการทางภาษา  จาํนวน  1  ชุด       
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.1.1       มีหน&วยประมวลผลกลางชนิด Intel แบบ 4 คอร2 ความเร็วไม&ต่ํากว&า 3.3 GHz หรือดีกว&า 

3.1.2 มีหน&วยความจําหลัก (Memory) ขนาด 4 GB และสามารถขยายเพิ่มได�ไม&น�อยกว&า 32 GB 
หรือดีกว&า 

3.1.3 มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) ชนิด SATA ที่มีความจุไม&น�อยกว&า 1 TB  

3.1.4 มีจอแสดงภาพขนาดไม&น�อยกว&า 17 น้ิว ชนิด LCD  หรือ LED 

3.1.5 มี DVD RW จํานวน 1 หน&วย หรือดีกว&า 

3.1.6 มีช&องเชื่อมต&อสัญญาณแบบ 10/100/1000 จํานวนไม&น�อยกว&า 1 หน&วย  

3.1.7 มีช&องสําหรับขยายแบบ PCI Express อย&างน�อย 2 ช&อง 

3.1.8 มีช&องสําหรับเชื่อมต&อกับอุปกรณ2ภายนอกดังนี้ Serial Port จํานวน 1 Port 

3.1.9 มีแป=นพิมพ2 (Keyboard) ที่มีจํานวนแป=นไม&น�อยกว&า 104 แป=น ซ่ึงประกอบด�วยตัวอักษร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข มี Mouse พร�อมแผ&นรองจํานวน 1 ชุด 

3.1.10 ตัวเครื่อง, จอภาพ, คีย2บอร2ด, เมาส2 อยู&ภายใต�เครื่องหมายการค�าเดียวกัน 
 

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร2สําหรับผู�สอนแบบ All in One  จํานวน  1  ชุด   
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.2.1 เปQนเคร่ืองคอมพิวเตอร2แบบตั้งโตFะที่มีฟอร2มแฟคเตอร2ชนิด All in One 

3.2.2 มีหน&วยประมวลผลกลาง (CPU) เปQนแบบ  CPU Intel 3rd Generation Core i5 หรือดีกว&า 
ความเร็วไม&ต่าํกว&า 2.8GHz และมี Cache ขนาดไม&น�อยกว&า 3MB มีระบบการแสดงผลเปQน 
integrated graphics แบบ  Intel HD graphics หรือดีกว&า 



3.2.3 มีหน&วยความจําหลัก (Ram) ไม&น�อยกว&า 2 GB เปQนแบบ DDR3 RAM 1333 MHz มี Slot ไม&
น�อยกว&า 2 DIMM รองรับการทํางานแบบ Dual-Channel 

3.2.4 มี Hard disk แบบ SATA ท่ีมีความจุไม&น�อยกว&า 500 GB  ความเร็วไม&น�อยกว&า 5400  รอบต&อ
นาท ี

3.2.5 มี Network Interface เปQนแบบ 10/100/1000 ชนิด  RJ-45 ที่มาพร�อมกับ Mainboard  
(Build -in) 

3.2.6 มี built in Web Cam 

3.2.7 มีพอร2ตแบบ USB 2.0 และ USB 3.0 รวมกันไม&น�อยกว&า 4 ช&อง หรือดีกว&า 

3.2.8 แป=นพิมพ2เปQนแบบ USB หรือดีกว&าโดยมีจํานวนแป=นพิมพ2ไม&น�อยกว&า 104 แป=น มีอักษร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแป=นกดอย&างถาวร 

3.2.9 เมาส2 Optical Scroll แบบ USB  พร�อมแผ&นรองเมาส2 จํานวนไม&น�อยกว&า 1 หน&วย 

3.2.10 จอภาพแบบ LED/LCD มีความละเอียดของจอภาพไม&น�อยกว&า 1920 x 1080 Pixels  ขนาด
จอภาพไม&น�อยกว&า 23 นิ้ว 

3.2.11 เปQนผลิตภัณฑ2ที่มีตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร2, จอภาพ, เมาส2, แป=นพิมพ2อยู&ภายใต�เคร่ืองหมาย
การค�าเดียวกัน 

3.2.12 เครื่องคอมพิวเตอร2ต�องได�รับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE หรือ MET หรือ Energy Star 

3.2.13 มีการรับประกันตัวเคร่ืองระยะเวลาไม&น�อยกว&า 1 ป� แบบ Onsite Service โดยตรงจาก
เจ�าของผลิตภัณฑ2  

3.2.14 เพื่อการบริการหลังการขาย มีเอกสารรับรองอะไหล&ไม&น�อยกว&า 1 ป�จากบริษัทผู�ผลิต หรือ จาก
บริษัทที่ได�รับการแต&งตั้งให�เปQนตัวแทนจําหน&ายในประเทศไทย  

 
3.3 เครื่องคอมพิวเตอร2สําหรับผู�เรียนแบบพกพา   จํานวน  30  ชุด     

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.3.1 มีหน&วยประมวลผลกลางชนิด Intel Core i5  ความเร็วไม&น�อยกว&า 2.5 GHz หรือดีกว&า มี
หน&วยความจํา Cache L3 ขนาดไม&น�อยกว&า 2.6 MB หรือดีกว&า 

3.3.2 มีหน&วยความจําหลัก (Memory) ขนาด 4 GB แบบ DDR3 หรือดีกว&า  

3.3.3 มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) มีความจุไม&น�อยกว&า 1  TB หรือดีกว&า 

3.3.4 มีช&องเชื่อมต&อสัญญาณแบบ 10/100/1000 Mbps จํานวน 1 พอร2ต หรือดีกว&า 

3.3.5 ส&วนควบคุมการแสดงผลใช�งานร&วมกับแผงวงจรหลัก หรือดีกว&า 

3.3.6 มีระบบเสียง (Sound System) พร�อมลําโพงแบบติดตั้งภายในเคร่ือง 

3.3.7 มี DVD RW จํานวน 1 หน&วย หรือดีกว&า 

3.3.8 จอภาพขนาดไม&ต่ํากว&า 14 นิ้ว ความละเอียดไม&น�อยกว&า 1366 x 768 Pixel ชนิดไม&สะท�อน
แสง (Non Glare) หรือดีกว&า 

3.3.9 มี Wireless LAN ไม&น�อยกว&า 802.11 b/g/n 



3.3.10 มีช&องสัญญาณ  VGA Port และ HDMI จํานวนไม&น�อยกว&า 1 พอร2ต , USB port จํานวนไม&
น�อยกว&า 3 พอร2ต 

3.3.11 มีตัวอ&านหน&วยความจําชนิดการ2ดแบบติดต้ังภายใน (Card Reader) 

3.3.12 มีกระเป�าสําหรับใส&ตัวเครื่องคอมพิวเตอร2 

3.3.13 มี Mouse แบบไร�สาย 

3.3.14 ใช�แบตเตอร่ีแบบ Li-ion หรือดีกว&า 

3.3.15 มีกล�อง Webcam ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

3.3.16 ผลิตภัณฑ2ที่ต�องได�รับมาตรฐาน FCC , UL  และมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 

3.3.17 มีการรับประกันตัวเคร่ืองระยะเวลาไม&น�อยกว&า 1 ป� แบบ Onsite Service โดยตรงจาก
เจ�าของผลิตภัณฑ2  
  

3.4 เครื่องคอมพิวเตอร2พกพาสาํหรับสืบค�นชนิดแท็บเล็ต  จาํนวน  17  เครื่อง 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.4.1 หน&วยประมวลผลกลาง แบบสองแกน รุ&น A6X  ความเร็วไม&น�อยกว&า 1 GHz หรือดีกว&า 

3.4.2 หน&วยความจําขนาดไม&น�อยกว&า 32 GB 

3.4.3 จอแสดงผลขนาดไม&น�อยกว&า 9.7 น้ิว (วัดเฉพาะส&วนที่สามารถมองเห็นได�ตามแนวแทยงมุม) 
ชนิดLED-Backlit Multi-Touch display ความละเอียดไม&น�อยกว&า 2,048x1,536 พิกเซลเปQน
หน�าจอแบบ Retina  multi – touch screen 

3.4.4 ระบบ เซ็นเซอร2 ตรวจจับแบบ Accelerometer Sensor และ Ambient Light Sensor 

3.4.5 รองรับการเชื่อมต&อ Wi-Fi มาตรฐาน 802.11a/b/g/n 

3.4.6 สามารถรองรับการเชื่อมต&อ 3G บน wi-fi + 3G model ได� 

3.4.7 รองรับการเชื่อมต&อ Bluetooth 4.0 เปQนอย&างน�อย 

3.4.8 รองรับการใช�HTML Browser (Safari Web Browser) 

3.4.9 มีกล�องชนิดติดตั้งภายในตัวเครื่องไม&น�อยกว&า 2 ตัว เปQนกล�องด�านหน�ามีความละเอียดไม&ต่ํา
กว&า 1.2 ล�านพิกเซลเม่ือถ&ายภาพน่ิง (720p สําหรับการถ&าย VIDEO) และกล�องด�านหลังมี
ความละเอียดไม&ตํ่ากว&า 5 ล�านพิกเซลเม่ือถ&ายภาพนิ่ง (1080p สาํหรับการถ&าย VIDEO) 

3.4.10 มีอุปกรณ2ประจุไฟฟ=า (Adaptor) ที่เปQนยี่ห�อเดียวกับตัวเครื่องสามารถเชื่อมต&อกับสายส&งข�อมูล
ที่มากับตัวเคร่ืองได� 

3.4.11 รองรับการเล&นไฟล2เพลงประเภท AAC, Protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, 
Audible, AIFF และ WAV 

3.4.12 รองรับการเล&นไฟล2วิดีโอประเภท H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG4, Motion JPEG (M- 
JPEG),AVI 

3.4.13 มีสายเชื่อมต&อสําหรับส&งข�อมูลที่สามารถเชื่อมต&อ USB เวอร2ชั่น 2.0 ข้ึนไป หรือดีกว&า 

3.4.14 มีฟRล2มกันรอยแบบใสป=องกันการขีดข&วนหน�าจอ 



3.4.15 มีช&องเสียบหูฟ�งและมีลําโพงในตัว 

3.4.16 รับประกันไม&น�อยกว&า 1 ป� 

3.4.17 ซองกันกระแทกสําหรับคอมพิวเตอร2แท็บเล็ตขนาด 9.7 น้ิว 
-วัสดุทําจากหนังแท�หรือวัสดุชนิด Polyurethane หรือเทียบเท&า 
-กันการกระแทกได�ท้ังด�านหน�าและหลัง 
 

3.5 อุปกรณ2กระจายสัญญาณ   จํานวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.5.1 มีพอร2ตแบบ 10/100/1000Base-T จํานวนไม&น�อยกว&า 8  พอร2ต (Switching capacity) ไม&
น�อยกว&า 16 Gbps  

3.5.2 รองรับจํานวน MAC Address ได�ไม&น�อยกว&า 4,096 entries 

3.5.3 สามารถกําหนดคุณภาพการให�บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได�เปQนอย&างน�อย 

3.5.4 อุปกรณ2ต�องผ&านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบัน  FCC และ UL  
เปQนอย&างน�อย 

 
3.6 เครื่องสํารองไฟฟ=าขนาด 2 kVA  จํานวน  1  ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.6.1 เปQนอุปกรณ2สํารองไฟฟ=าพร�อมแบตเตอร่ี ( Battery ) ขนาดไม&น�อยกว&า  2 KVA /1600 Watt 

3.6.2 เปQนเคร่ืองสํารองไฟฟ=าระบบ True On line Double Conversion System หรือ  
Line Interactive UPS with Stabilizer 

3.6.3 คุณสมบัติด�านขาเข�า ต�องไม&น�อยกว&า 
- Input Voltage 220 VAC +20 % -  25 % 
- Input Frequency 50 Hz +/-  10 % 
- Input Power Factor 0.99 หรือดีกว&า 

3.6.4 คุณสมบัติด�านขาออก ต�องไม&เกินกว&า 
- Output Voltage 220 VAC +/- 10% 
- Output Frequency 50 Hz +/- 0.2% (Battery Mode) 

3.6.5 รูปแบบคลื่นสัญญาณขาออกเปQนแบบ (Output Wave Form) Simulated Sine Wave 

3.6.6 แบตเตอรี่เปQนชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free 

3.6.7 มีการแสดงสถานะของตัวเคร่ือง แบบ LCD Display หรือ LED Display หรือดีกว&า 

3.6.8 ต�องได�รับมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากคณะกรรมการแห&งชาติว&าด�วยการรับรอง
ระบบงาน (NAC) ท่ีครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริการ 
(service) ท่ีระบุในเอกสารอย&างชัดเจน  พร�อมเอกสารยืนยัน 

3.6.9 ต�องได�รับมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จากคณะกรรมการแห&งชาติว&าด�วยการรับรอง
ระบบงาน (NAC) ท่ีครอบคลุมถึง ผู�ผลิตเคร่ืองสํารองไฟฟ=า เคร่ืองแปลงแรงดันไฟฟ=ากระแสตรง



เปQนกระแสตรง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ=าอัตโนมัติ เครื่องป=องกันไฟกระชาก เคร่ืองประจุ
แบตเตอรี่แหล&งจ&ายไฟ ผลิตภัณฑ2และระบบไฟฟ=า/อิเลคทรอนิคส2 

3.6.10 ได�รับมาตรฐานผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรม  มอก. 1291-2545 และ CE 

3.6.11  รับประกันแบตเตอรี่ไม&ต่ํากว&า  2 ป� 

3.6.12 เพื่อการบริการหลังการขาย มีหนังสือรับรองการให�บริการหลังการขายและมีอะไหล&สํารองไม&
น�อยกว&า 5 ป� จากเจ�าของผลิตภัณฑ2หรือสาขาของเจ�าของผลิตภัณฑ2ในประเทศไทย 

 
3.7 เครื่องสํารองไฟฟ=าขนาด 1 kVA  จํานวน  2  ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.7.1 เปQนเคร่ืองสํารองไฟฟ=า (UPS) ขนาดไม&ต่ํากว&า 1000 VA ตาม มอก. 1291-2545 ระบบ
กําลังไฟฟ=าต&อเนื่อง และสามารถสํารองไฟฟ=าสาํหรับเคร่ืองแม&ข&ายได�ไม&น�อยกว&า 10 นาที 
(ทดสอบโดยต&อภาคจ&ายไฟคร้ังละ 1 ตัวกับ UPS) 

3.7.2 สามารถรักษาแรงดันกระแสไฟฟ=า (Automatic Voltage Regulator : AVR) 

3.7.3 มีระบบป=องกันการใช�ไฟเกิน และไฟฟ=าลัดวงจร 

3.7.4 มี Transfer Switch ภายในไม&เกิน 4 ms 

3.7.5 รับประกันแบตเตอรี่ไม&ต่ํากว&า 2 ป� 

3.7.6 เพื่อการบริการหลังการขาย มีหนังสือรับรองการให�บริการหลังการขายและมีอะไหล&สํารองไม&
น�อยกว&า 5 ป� จากเจ�าของผลิตภัณฑ2หรือสาขาของเจ�าของผลิตภัณฑ2ในประเทศไทย 

 

3.8 จอรับภาพระบบอัจฉริยะชนิด LED ขนาดไม&น�อยกว&า 70 น้ิว  จาํนวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.8.1 เปQนจอภาพชนิด  LED ขนาดไม&น�อยกว&า 70 น้ิว 

3.8.2 รองรับการทํางานแบบ Multi-Touch 

3.8.3 มีความละเอียดไม&น�อยกว&า 1920 x 1080 พิกเซล หรือดีกว&า 

3.8.4 มีค&า Contrast Ratio ไม&น�อยกว&า 4000:1 

3.8.5 มีค&าความสว&าง (Brightness) ไม&น�อยกว&า 400 cd/m2 

3.8.6 มีคุณลักษณะของสัญญาณภาพ ดังน้ี 

• รูปแบบการแสดงภาพได�อย&างน�อยดังนี้  Auto/16:9/4:3 หรือดีกว&า 

• รองรับ De-Interlace แบบ Motion Adaptive 3D 

• มีความจําสถานะภาพได�อย&างน�อย 4 โหมด 

3.8.7 มีคุณลักษณะของสัญญาณเสียง ดังนี้ 

• ลักษณะสัญญาณออกเปQนแบบ EQ Max 10W x 2 Channels 

3.8.8 มีช&องต&อสัญญาณเข�าอย&างน�อย ดังนี ้

• สัญญาณภาพชนิด VGA (15 pin D-Sub) จํานวนอย&างน�อย 1 ช&อง 



• สัญญาณภาพชนิด HDMI จํานวนอย&างน�อย 2 ช&อง 

• สัญญาณภาพชนิด DVI  หรือ Display Port จํานวนอย&างน�อย 1 ช&อง 

• Communication Port แบบ Serial Port RS232C หรือ ช&องต&อ RS232C จํานวน
อย&างน�อย 1 ช&อง 

3.8.9 มีช&องต&อสัญญาณเสียงออก จํานวนอย&างน�อย 1 ช&อง 

3.8.10 สามารถใช�งานได�กับระบบไฟฟ=า 100 – 240 VAC 

3.8.11 รองรับภาษา OSD ได�ไม&น�อยกว&า 4 ภาษา 

3.8.12 มีซอฟต2แวร2ในการเขียน (Writing Software) 

3.8.13 เซ็นเซอร2สัมผัส (Touch Sensor) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

• Touch Method – Optical Camera 

• Number of Camera – 4 

3.8.14 เชื่อมต&อเคร่ืองคอมพิวเตอร2ด�วยพอร2ต USB 2.0 Compatible 

3.8.15 สามารถใช�ได�กับระบบปฏิบัติการอย&างน�อยดังน้ี Windows 7,  Windows 8,  MAC  

3.8.16 เพื่อการบริการหลังการขาย มีหนังสือรับรองการให�บริการหลังการขายและมีอะไหล&สํารองไม&
น�อยกว&า 5 ป� จากเจ�าของผลิตภัณฑ2  หรือตัวแทนจําหน&ายท่ีได�รับการแต&งต้ังจากเจ�าของ
ผลิตภัณฑ2ในประเทศไทย 

 

3.9 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร2   จํานวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.9.1 เปQนเคร่ืองฉายภาพ  (DLP System) 

3.9.2 มีความสว&างไม&น�อยกว&า 4,000 ลูเมนส2 

3.9.3 ความละเอียดระดับ True  XGA  (1024x768) หรือดีกว&า 

3.9.4 อัตราความคมชัดไม&น�อยกว&า 4500:1 

3.9.5 มีช&องรับสัญญาณภายในตัวเครื่องไม&น�อยกว&า ดังนี้ 

• สัญญาณคอมพิวเตอร2  (RGB )  จํานวน 1 ช&อง 

• สัญญาณวีดีโอ (Composite RCA)  จํานวน 1 ช&อง 

• สัญญาณวีดีโอ (S-Video)   จํานวน 1 ช&อง 

• สัญญาณเสียง (RCA)   จํานวน 1 ช&อง   

3.9.6 มีช&องสัญญาณ Mini USB จํานวน 1 ช&อง  

3.9.7 สามารถปรับแก�ไขภาพสี่เหลี่ยมคางหมูได�  

3.9.8 มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานของตัวเครื่อง 

3.9.9 มีลําโพงติดตั้งภายในตัวเคร่ืองไม&น�อยกว&า 10 วัตต2 
 



3.10   ชุดไมโครโฟนไร�สายสายแบบมือถือพร�อมขาตั้งแบบตั้งโตFะ  จํานวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.10.1 เครื่องส&งสัญญาณเสียงพร�อมไมโครโฟน 

• เปQนไมโครโฟนไร�สาย แบบมือถือ 

• ตัวไมโครโฟนเปQนแบบคอนเดนเซอร2 มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid 

• รับความดังเสียงได�สูงสุดไม&น�อยกว&า 125 dB SPL 

• สามารถเลือกส&งความถ่ีได�ไม&น�อยกว&า 16 ความถ่ี 

• มีสวิทซ2ปRด - เปRด 

• ใช�งานในย&านความถ่ี 636 ~ 865 MHz หรือดีกว&า 

• กําลังส&งคลื่น RF ต่ํากว&า 50 mW 

• ใช�แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AA อายุการใช�งานมากกว&า 10 ชั่วโมง  

3.10.2 เครื่องรับสัญญาณเสียง 
•••• เปQนเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร�สาย 

•••• สามารถเลือกรับความถ่ีในได�ไม&น�อยกว&า 16 ความถ่ี 
•••• กินกําลังไฟ DC ไม&เกิน 130 mA (12 V DC) 
•••• ใช�งานในย&านความถ่ี 632 ~ 865 MHz หรือดีกว&า 
•••• ระบบการรับสัญญาณเปQนแบบ Double super-heterodyne 

•••• ใช�เทคโนโลยี Space Diversity 
•••• มีช&องสัญญาณ Mixing input สําหรับรับสัญญาณเสียงอ่ืนๆ 
•••• มี LED แสดง ANT A/B และ Audio (peak) 
•••• มี S/N ratio มากกว&า 104 dB 
•••• มี Harmonic Distortion น�อยกว&า 1% 
•••• สามารถตอบสนองความถ่ีได�ตั้งแต& 100 ~ 15,000 Hz +/-3 dB หรือดีกว&า 

 
3.11 เครื่องขยายสัญญาณเสียง  จาํนวน  1  ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
3.11.1 มีกําลังขับไม&น�อยกว&า 60 วัตต2 

3.11.2 มีช&วงความถ่ีตอบสนอง 50 – 20,000 Hz. (+/- 3 dB) หรือกว�างกว&า 

3.11.3 มีค&าสัญญาณต&อสัญญาณรบกวน 60 dB หรือมากกว&า 

3.11.4 มีค&าความเพื้ยน 1% หรือน�อยกว&า 

3.11.5 มีช&องต&อสัญญาณเข�าสําหรับไม&โครโฟน ไม&น�อยกว&า 3 ช&อง และ ช&องต&อสัญญาณเสียงแบบ 
RCA ไม&น�อยกว&า 2 ช&อง 

3.11.6 มีช&องต&อสัญญาณออกสําหรับลําโพง แบบ 100 V และ 70 V ได� เปQนอย&างน�อย 
 



3.12 ลําโพงสาํหรับห�องเรียน  จํานวน  1  คู& 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.12.1 เปQนแบบ Bass-Reflex Type 

3.12.2 มีขนาดไม&น�อยกว&า 30 วัตต2 

3.12.3 มีค&าความต�านทาน 330 โอห2ม ที่ 100 V Line 

3.12.4 มีค&าความไว ท่ี 90 dB (1 W, 1 m.) 

3.12.5 มีช&วงความถ่ีตอบสนอง 80 – 20,000 Hz. หรือดีกว&า 
 

3.13  โตFะสาํหรับผู�สอนพร�อมเก�าอ้ี  จาํนวน  1  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.13.1 ทําจากไม� ความหนาไม&น�อยกว&า 19 มม. 

3.13.2 ปRดทับลามิเนต  

3.13.3 มีลิ้นชักไม&น�อยกว&า 2 ลิ้นชัก พร�อมกุญแจล็อค 

3.13.4 ขาเหล็ก แบบ A ชุบโครเม่ียม 

3.13.5 มีช&องร�อยสายไฟ 

3.13.6 เก�าอ้ีเปQนขาล�อเลื่อน 5 ล�อ มีพนักพิงและที่สําหรับวางแขน  

3.13.7 เก�าอ้ีสามารถปรับระดับได�ด�วยโชFคแก็ส 
 

3.14 โตFะสาํหรับผู�เรียนพร�อมเก�าอ้ี  จาํนวน  30  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.14.1 โตFะขนาดไม&น�อยกว&า 0.80 เมตร ลึกไม&น�อยกว&า 0.60 เมตร สูงไม&น�อยกว&า 0.75 เมตร 

3.14.2 รูปแบบโตFะเปQนแบบสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมผืนผ�า หรือสี่เหลี่ยมคางหมู เพื่อให�ง&ายต&อการจัด
กลุ&มเรียน 

3.14.3 หน�าโตFะปRดทับด�วยลามิเนตหรือโฟเมก�า 

3.14.4 ขาโตFะทําจากโครงเหล็กข้ึนรูปพ&นสี ปลายขาปรับระดับได� หรือขาโตFะเปQนแบบขาเหล็กกลม 

3.14.5 เก�าอ้ีเปQนขาตัว U หรือ 4 ขาเบาะหุ�มด�วยหนังเทียม มีท่ีสําหรับวางแขน 
 

3.15 อุปกรณ2กระจายสัญญาณเครือข&ายไร�สาย  จาํนวน  2  ชุด 
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
3.15.1 รองรับคลื่นความถ่ีวิทยุในการรับ-ส&ง สัญญาณข�อมูล โดยใช�ย&านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 

ได� 

3.15.2 อุปกรณ2รองรับการเพิ่มเสาอากาศภายนอกแบบ  2x2  MIMO ได� 



3.15.3 ให�การสนับสนุนอุปกรณ2ไคลเอนต2ไร�สายท่ีอยู&บนมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE802.11b/g 

และ IEEE802.11n ได�เปQนอย&างน�อย  โดยรองรับการถ&ายโอนข�อมูลสูงสุด 300 Mbps สาํหรับ

แต&ละย&านความถ่ี 

3.15.4 มีพอร2ต 100/1000 Ethernet อย&างน�อย 1 port และรองรับมาตรฐาน IEEE802.3af PoE 

(Power over Ethernet) ได� 

3.15.5 มีพอร2ต RJ-45 Console  Interface  อย&างน�อย 1 port 

3.15.6 สามารถทํางานเปQนตัวตรวจสอบการโจมตี (WLAN Air monitoring) ได�พร�อมๆ กับการรับส&ง

ข�อมูลปกติ 

3.15.7 สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดความแรงในการส&งสัญญาณได� สําหรับควบคุมการส&งสัญญาณให�

เข�ากับพื้นที่ติดตั้ง 

3.15.8 รองรับการทํา Modulation type แบบ BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM และ 64-QAM  

3.15.9 อุปกรณ2ท่ีเสนอจะต�องได�รับการรับรองจากสถาบัน FCC, UL และ EN เปQนอย&างน�อย 

3.15.10 เสนอพร�อมขายึดติดต้ังบนเพดานหรือกําแพง 

3.15.11 ผู�เสนอราคาต�องเสนออุปกรณ2 Power Injector ท่ีทํางานตามมาตรฐาน 802.3af  จํานวน 1ชุด

ต&ออุปกรณ2กระจายสัญญาณเครือข&ายไร�สาย 

 
3.16 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 30 Licens  จํานวน  1ชุด   

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.16.1 โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ใช�ได�กับเคร่ืองคอมพิวเตอร2ลูกข&ายภายใต�
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP หรือ Windows Vista (Home Basic) (หรือสูง
กว&า) โดยผ&าน Web Browser เช&น Microsoft Internet Explorer V.6 พร�อม Microsoft 
Media Player V.6.4  และเคร่ืองแม&ข&ายภายใต�ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 
2003 Server R2 Standard Edition (SP1) (หรือสูงกว&า)  

3.16.2 สามารถให�บริการได�ท้ังในรูปแบบของ Intranet และ Internet และรองรับการใช�งานของ
นักศึกษาได�พร�อมกันไม&น�อยกว&า 30 concurrent  ( โดยนกัศึกษาแต&ละคน จะมี account 
ของตนเอง ) และต�องทําการ Log-in เข�าระบบทุกคร้ังก&อนการใช�งาน 

3.16.3 มีการโต�ตอบในลักษณะ Interactive กับผู�เรียน ท่ีเน�นการฝiกฝน พัฒนาและเสริมทักษะการ
เรียนรู�ทางภาษาท้ัง 4 คือ ฟ�ง พูด อ&าน และเขียน รวมถึงไวยากรณ2และคําศัพท2 

3.16.4 เปQนโปรแกรมที่มีเนื้อหาเหมาะกับผู�เรียนในระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง, ระดับสูง และมีเนื้อหา
ฝiกทักษะ การฟ�ง พูด อ&าน เขียน รวมทั้งคําศัพท2และไวยากรณ2 บทเรียนเปQนการเรียนรู�เชิง
ปฏิสัมพันธ2 เปRดโอกาสให�ผู�เรียนฝiกออกเสียงและพูดโต�ตอบ  ในลักษณะโต�ตอบระหว&าง
คอมพิวเตอร2กับผู�เรียน โดยมีเนื้อหาในระดับ Beginner, Pre-intermediate, Intermediate 



และ Pre-advance  ระดับ Pre-Intermediate ผ&านสื่อต&างๆ ท่ีมี เช&น ภาพนิ่ง ภาพสไลด2 
วีดิโอ เสียง เปQนต�น 

3.16.5 บทเรียนมีความยากง&ายของเร่ืองท่ีอ&านเหมาะสมกับระดับผู�เรียนและมีเนื้อหาหลากหลายท่ี
พบได�ในชีวิตประจาํวันในลักษณะ User-friendly พร�อมฟ�งก2ชั่น help ที่ปรากฏอยู&ทุก
หน�าจอ โดยผู�ใช�งานสามารถเลือก เพื่อดูคําแนะนําการใช�งานเปQนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได� 

3.16.6 โปรแกรมสามารถกําหนดชื่อ และ รหัสผ&านของผู�ควบคุมระบบหรือผู�เรียนได� 

3.16.7 โปรแกรมมีระบบจัดการฐานข�อมูลการกําหนดชื่อห�องเรียน ภายในห�องเรียนสามารถกําหนด 
ชื่อกลุ&มผู�เรียน โดยชื่อที่บันทึกไปแล�ว สามารถแก�ไข ลบ ย�าย ได� 

3.16.8 โปรแกรมมีระบบรายงานผล โดยสามารถกําหนดการรายงานเฉพาะรายบุคคลหรือทั้ง
ห�องเรียนได� โดยผู�สอนสามารถตรวจดูผลใช�งาน การทดสอบได�ทางจอภาพ และทาง
เคร่ืองพิมพ2 

3.16.9 โปรแกรมสามารถให�ผู�สอนเลือกเนื้อหาบทเรียนรวมถึงกําหนดแบบทดสอบที่มี เพื่อ
ประเมินผลผู�เรียนจากการเรียนได�   มีแหล&งข�อมูลเสริมสําหรับผู�สอน ท่ีประกอบไปด�วยข�อมูล
ด�านการสอน ผ&าน Web Sites 

3.16.10 ผู�เรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มเติมทักษะเก่ียวกับการใช� คําศัพท2 ไวยากรณ2 และการอ&านผ&าน
ทางกิจกรรมกลุ&มที่สร�างข้ึนได� 

3.16.11 มีระบบ Voice Recognition ท่ีช&วยในการฝiกออกเสียงคําศัพท2แต&ละคํา วลีหรือประโยค
ภาษาอังกฤษตาม Theme ต&าง ๆ ที่สามารถวัดและวิเคราะห2เสียงที่เปล&งออกมาได�ว&า ถูกต�อง
ตามเสียงต�นแบบที่ได�ยินหรือไม& โดยวิเคราะห2จากเสียงข้ึน - ลง ( Intonation ) การเน�นเสียง
หนักเบา ( Stress ) และรูปแบบคํา      ( Form ) ว&าครบหรือไม& และระยะเวลาในการออก
เสียงเปQนวินาที พร�อมคะแนนที่แสดงให�เห็นทันที 

3.16.12 มีใบงานสําหรับกิจกรรมต&าง ๆ ของบทเรียนออนไลน2 สําหรับผู�เรียนเพื่อตรวจเช็คการเรียนรู�
ของผู�เรียน ควบคู&ไปกับกิจกรรมการเรียนรู�ออนไลน2ต&าง ๆ 

3.16.13 มีแบบเรียนสําหรับผู�เรียน ไว�สําหรับการเรียนการสอนภายในห�องเรียน โดยเนื้อหาท่ีมีต&าง
จากบทเรียนออนไลน2 แต&อยู&ใน Theme เดียวกัน มีการเชื่อมโยง และข�องเก่ียวสัมพันธ2กัน 

3.16.14 มีแผนการสอนสําหรับครูผู�สอน ที่สามารถควบคุมการเรียนการสอนในส&วนของกิจกรรมต&าง 
ๆ ภายในห�องเรียน และภายในห�องคอมพิวเตอร2ด�วยแบบเรียนออนไลน2ได�อย&างมีประสิทธิผล 

3.16.15 สําหรับปุxมการใช�งานต&าง ๆ สามารถเลือกเปQนอังกฤษ และ ไทย  

3.16.16 มีเครื่องมือช&วยเหลือ ( Help ) อยู&ตลอดในทุก ๆ ส&วน ที่แสดงคําอธิบายเปQนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได� 

3.16.17 มีจุด Check Point ท่ีทําให�ผู�เรียนทราบได�ว&า เรียนไปถึงบทเรียนใดแล�วเม่ือคร้ังที่แล�ว วันที่
ล&าสุดที่เข�ามาศึกษา 

3.16.18 โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาํหรับครูผู�สอน 



3.16.18.1 สามารถดูแลเนื้อหาสาระต&าง ๆ ที่มีอยู&ในโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษได� 

3.16.18.2 สามารถสร�างห�องเรียน และผู�เรียนของตนเองได� หรือการ import ไฟล2 .CSV 
ที่ใช�งานบน  Microsoft  Excel ได� ) 

3.16.18.3 สามารถจัดแบ&งเน้ือหาต&าง ๆ หรือ สามารถท่ีจะเลือกระดับการเรียนรู�ที่ 
รวมเข�าเปQนบทเรียนให�เหมาะสมกับระดับการศึกษาหรือระดับความรู�ของ
ผู�เรียน ( แบบท้ังห�องเรียนหรือแบบเดี่ยวได� ) 

3.16.18.4 สามารถสร�างกิจกรรม On-line อ่ืน ๆ ได�อีก เช&น การตั้งกระทู�ข�อความ การ
สนทนาในรูปของแชท กิจกรรมการเดาจากเรื่องที่ได�ยิน กิจกรรมการต&อ
เรื่องราวท่ีเกิดข้ึน และอ่ืน ๆ เพื่อเปQนกิจกรรมเสริมท่ีใช�ฝiกฝนการใช�
ภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากกิจกรรมภายในห�องเรียนปกติ 

3.16.18.5 สามารถติดต&อสื่อสารกันระหว&างครูผู�สอน – ครูผู�สอน ครูผู�สอน – ผู�เรียน หรือ
แบบผู�เรียน – ผู�เรียนได� โดยผ&าน Pen pal หรือการส&งข�อความระหว&างกัน 

3.16.18.6 สามารถกําหนดแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาหรือแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีได� ทั้งแบบห�องเรียน และแบบเดี่ยวได�  

3.16.18.7 สามารถกําหนดและประเมินผลคะแนนของนักเรียน ท้ังแบบบทเรียนและ
แบบทดสอบได�อย&างมีประสิทธิภาพและแม&นยํา 

3.16.18.8 สามารถกรอกและบันทึกผลคะแนนของผู�เรียน ในส&วนของกิจกรรมการเขียน
ต&าง ๆ ที่ข�องเก่ียวกับการเรียนได�  

3.16.18.9 สามารถสั่งพิมพ2รายงานคะแนนของผู�เรียนออกทางเคร่ืองพิมพ2 หรือนําออก ( 
Export ) ในรูป soft file ของ .CSV ( ที่ใช�โปรแกรม Microsoft Excel เปRดดู
ได� ) 

3.16.19 โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาํหรับผู�เรียน 

3.16.19.1 สามารถฝiกฝนการใช�ภาษาอังกฤษได�ด�วยตนเอง โดยการศึกษาและเรียนรู�
บทเรียน รวมถึงเนื้อหาต&าง ๆ ได�ตลอด แบบไม&จํากัดจํานวนครั้ง 

3.16.19.2 สามารถค�นหาและเรียนรู�ความหมายของคําศัพท2, ข�อมูลอ�างอิงจากเคร่ืองมือ
ช&วยต&าง ๆ อันได�แก& หนังสือไวยากรณ2 หนังสือการอ&านออกเสียง หนังสือการ
ใช�ภาษา รวมถึงเทคนิคต&าง ๆ ที่เสริมการเรียนรู� 

3.16.19.3 สามารถทําแบบทดสอบที่ได�ถูกกําหนดไว�โดยครูผู�สอน เพื่อประเมินการเรียนรู�
ของผู�เรียน 

3.16.19.4 สามารถสั่งพิมพ2รายงานคะแนนของผู�เรียนเองออกทางเคร่ืองพิมพ2 หรือนําออก 
( Export ) ในรูป soft file ของ .CSV ( โดยใช�โปรแกรม Microsoft Excel 
เปRดได� ) 



3.16.20 โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ถูกต�องตามกฎหมาย  และมีการรับรองการบริการหลังการขายเพื่อให�การ
บริการกับทางมหาวิทยาลัยฯเปQนเวลาไม&น�อยกว&า 1 ป�ให�สามารถใช�งานได�อย&างมี
ประสิทธิภาพจากผู�แทนจําหน&ายในประเทศไทยถึงหน&วยงานฯโดยตรง  

3.16.21 มีหนังสือรับรองสนับสนุนการให�บริการทางด�านเทคนิคเปQนระยะเวลาอย&างน�อย 1 ป�พร�อม
อบรมวิธีการใช�งานให�มีประสิทธิภาพภายหลังการขาย  

3.16.22 โปรแกรมสามารถใช�งานได�ตลอดไป และมหาวิทยาลัยไม&ต�องเสียค&าใช�จ&ายเพิ่มเติมภายหลัง
หลังจากหมดระยะเวลาการรับประกันสินค�า 1 ป� 

 
3.17 โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  40 Licens   จํานวน  1  ชุด   

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
ในระบบมีเน้ือหาและสื่อที่ส&งเสริมการเรียนรู�ด�านภาษาที่ใช�ชีวิตประจําวันของประเทศต&างๆ ใน

ประชาคมอาเซียนและภาษาอ่ืนๆ ท่ีสําคัญที่ใช�ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

3.17.1 เปQนระบบซอฟต2แวร2มัลติมีเดียท่ีมีเน้ือหาช&วยให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาหลัก
ต&างๆ ที่ใช�ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได�แก& ราชอาณาจักรไทย, 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห&งสหภาพพม&า, ราชอาณาจักรกัมพูชา, 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, สหพันธรัฐมาเลเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร2, บรูไนดารุสซาลาม, 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐฟRลิปปRนส2  ในระบบมีภาษาต&างๆ ครบทั้ง12 ภาษา ทัง้
ภาษาของผุ�เรียน (Learner's Interfacing Language) และภาษาของตัวโปรแกรม (Content 
Language) ที่แสดงผลสื่อสารโต�ตอบกับผู�เรียน ได�แก&  

• ภาษาไทย 

• ภาษามาเลย2  

• ภาษาพม&า 

• ภาษาเวียดนาม  

• ภาษาเขมร  

• ภาษาลาว  

• ภาษาอินโดนีเซีย  

• ภาษาบรูไน 

• ภาษาฟRลิปRนส2 

• ภาษาอังกฤษ  

• ภาษาจีน  

• ภาษาอาหรับ  

3.17.2 มีพจนานุกรมและระบบสืบค�นคําศัพท2พร�อมคําแปลภาษาหลักต&างๆ ที่ใช�ในประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน 12 ภาษา สามารถแสดงบทสนทนาในภาษาอังกฤษและคําอ&านตามภาษา
ท�องถ่ิน 



3.17.3 สามารถให�บริการได�ท้ังในรูปแบบของ Intranet และ Internet และรองรับการใช�งานของ
นักศึกษาได�พร�อมกันไม&น�อยกว&า 40 concurrent  โดยนักศึกษาแต&ละคนจะต�องทําการ Log-
in เข�าระบบทุกคร้ังก&อนการใช�งาน 

3.17.4 สามารถแสดงผลลัพธ2การแปลได�พร�อมกันสูงสุดได�คราวละ 12 ภาษาหรือตามจํานวนภาษาที่
ผู�ใช�เลือกได�ตามต�องการ 

3.17.5 มีพจนานุกรมคําศัพท2วิชาการเฉพาะทาง 

3.17.6 มีพจนานุกรมภาพแบ&งตามหมวดคําต&างๆ 

3.17.7 ซอฟต2แวร2นําเสนอคําศัพท2 คําอ&านและคําแปล ของคําศัพท2พื้นฐานไม&น�อยกว&า  6,000 คําใน
ภาษาต&างๆ 12 ภาษาท่ีใช�ในชวีิตประจาํวันของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

3.17.8 ระบบสามารถเปลี่ยนภาษาทีส่ื่อสารกับผู�เรียน (User's Interfacing Language) ได� 12 ภาษา 
และเลือกภาษาที่ใช�เรียนที่มีในระบบ (Content Language)ได�ทั้ง 12 ภาษา 

3.17.9 ซอฟต2แวร2มีเนื้อหาบทเรียนที่อธิบาย คําศัพท2 วลี และเน้ือหาต&างๆ ที่ใช�สําหรับการสนทนาใน
ชีวิตประจาํวันของแต&ละภาษา 

3.17.10 มีพจนานุกรมภาพ 12 ภาษาที่ใช�ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

3.17.11 มีบทสนทนาพื้นฐานท่ีใช�ในชวีติประจําวัน ในทุกภาษาที่ใช�ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
มีเนื้อหาครอบคลุม แต&ละภาษามีแบบฝiกหัด ใบกิจกรรม ใบงาน พร�อมเฉลย 

3.17.12 ซอฟต2แวร2มีฟ�งก2ชันที่ผู�ใช�สามารถฟ�งและพูดตามโปรแกรม หรือบันทึกเสียงและฟ�งเสียงท่ีถูก
บันทึกเพื่อดูพัฒนาการการออกเสียงได� 

3.17.13 สามารถสั่งพิมพ2เน้ือหาและเอกสารประกอบต&างๆ ที่อยู&ในโปรแกรมได� 

3.17.14 รองรับการเพิ่ม,แก�ไข และลบข�อมูลคําศัพท2 บทสนทนา คําศัพท2เฉพาะทาง พจนานุกรมภาพ 
ได� 

3.17.15 มีส&วนเชื่อมต&อ (Link) ไปยังแหล&งความรู�ท่ีเก่ียวของและระบบสืบค�นที่เปQนที่นิยม 

3.17.16 สามารถเชื่อมต&อกับระบบจัดการความปลอดภัยและมีความเสถียรในการทําการเชื่อมต&อสู&
เครือข&ายข�อมูลภายนอก 

3.17.17 มีหนังสือรับรองการอนุญาตให�ใช�สิทธิ์จากเจ�าของลิขสิทธิ์โปรแกรมและเนื้อหา 

3.17.18 มีหนังสือรับรองสนับสนุนการให�บริการทางด�านเทคนิคเปQนระยะเวลาอย&างน�อย 1 ป�พร�อม
อบรมวิธีการใช�งานให�มีประสิทธิภาพภายหลังการขาย  

 
3.18    โทรทัศน2 แอล อี ดี (LED TV) จํานวน   3   ชุด 

มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
3.18.1 ระดับความละเอียด เปQนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 

3.18.2 เปQนโทรทัศน2 แอล อี ดี ขนาดไม&น�อยกว&า 40 นิ้ว 

3.18.3 แสดงภาพด�วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

3.18.4 ช&องต&อ HDMI ไม&น�อยกว&า 2 ช&องสัญญาณ เพื่อการเช่ือมต&อสัญญาณภาพ และเสียง 



3.18.5 ช&องต&อ USB ไม&น�อยกว&า 1 ช&องสัญญาณ รองรับไฟล2 ภาพ เพลง และภาพยนตร2 

3.18.6 ช&องต&อ PC Input (VGA) รองรับการเชื่อมต&อเปQนหน�าจอ Monitor ได� 

3.18.7 ช&องการเชื่อมต&อแบบ AV , DVD Component 
 

3.19  ตู�สาํหรับเก็บอุปกรณ2กระจายสัญญาณและเครื่องประมวลผลซอร2ฟแวร2ห�องปฏิบัติการทางภาษา  1  ตู� 
 มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.19.1 ตู�แร็คมีขนาด 19 น้ิว 27U หรือดีกว&า 

3.19.2 มี AC Power Distribution ไม&น�อยกว&า 6 Outlet 

3.19.3 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 4 น้ิว ไม&น�อยกว&า 2 ตัว 
 

3.20  ตู�ชาร2จไฟฟ=าสําหรับคอมพิวเตอร2แบบพกพา  จํานวน  1  ตู�  
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
3.20.1 ตู�ชาร2จสาํหรับโนFตบุFคหรือแท็ปเลต 30 เคร่ือง 

3.20.2 มีระบบ Times Control ตั้งเวลาเปRด – ปRดในการชาร2จ พร�อม Surge Protection ป=องกันไฟ
กระชาก 

3.20.3 ระบบระบายความร�อนรอบทิศทาง 

3.20.4 รูปทรงสวยงาม แข็งแรง เคลื่อนย�ายสะดวก 

3.20.5 ระบบลFอคตู�แบบ 2 จุด แข็งแรง 
 

3.21 เคร่ืองดูดความชื้น   จาํนวน  2  เคร่ือง        
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

3.21.1 สามารถดูดความชื้นได�ไม&น�อยกว&า 25 ลิตร/วัน 
3.21.2 ป=องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียท่ีผนังห�อง และทําให�เชื้อราท่ีเกาะอยู&ที่ผนังห�อง  

หรือวอลเปเปอร2 เฟอร2นิเจอร2 เคร่ืองใช�ต&างๆหลุดลอกออกได�ง&าย 
3.21.3 มีจอ LCD แสดงสถานการณ2ทํางานของโปรแกรม และระดับความชื้น เช&น โหมดความชื้น

อัตโนมัติ 

3.21.4 สามารถตั้งเวลาการเปRด-ปRดอัตโนมัติ  

3.21.5 สามารถตั้งโปรแกรมการทํางานแบบฟอกอากาศ 

3.21.6 ตัวเครื่องความจุของแท็งก2นํ้า 5 ลิตร 

3.21.7 มีระบบตัดการทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือน้ําในถังเต็ม 

3.21.8 มีฟRลเตอร2สามารถถอดล�างได� 
 

3.22 เคร่ืองทาบบัตร หรือกดรหัส   จํานวน 1 เคร่ือง       
มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 



3.22.1 สามารถเก็บข�อมูลการเข�าออกได�  30,000  ครั้ง 
3.22.2 สามารถรองรับบัตรได� 10,000 ใบ 

3.22.3 เครื่องติดตั้งง&าย  

3.22.4 มีหน�าจอสามารถแสดงการทํางาน 

3.22.5 สามารถดึงข�อมูลมาท่ี Computer รองรับการดึงข�อมูลผ&าน USB2.0, 

3.22.6 รองรับการทํางานบนระบบ LAN ,RS-232,RS-485 

3.22.7 สามารถตั้งรูปแบบเวลาได� 50 แบบ (50 Time Zone) 

3.22.8 เครื่องใช�เทคโนโลยี ZEM500  

3.22.9 สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 98, 2000, XP 

3.22.10 มีระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอาย ุ

4. ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนและระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดีย   จํานวน  1  ระบบ 

4.1 ผู�เสนอราคาจะต�องทําการติดต้ังระบบการเรียนการสอนมัลติมีเดียพร�อมอุปกรณ2 ให�สามารถใช�งานได� 

4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องทําการติดต้ังสื่อการเรียนการสอนให�สามารถใช�งานได� 
4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องทําการ Commissioning System ให�ระบบสามารถใช�งานร&วมกันได� 

 
5. ติดตั้งระบบเครือข9ายแบบไร
สาย  จํานวน  1  ระบบ 
5.1 ผู�เสนอราคาจะต�องทําการติดตั้งระบบเครือข&ายแบบไร�สายภายในห�องปฏิบัติการทางภาษา 

และทดสอบการใช�งาน โดยสามารถรองรับกับอุปกรณ2เชื่อมต&อในห�องเรียนท่ีกําหนดไว� ให�สามารถใช�งาน
ได�ตามวัตถุประสงค2ของการใช�งาน 

 
6. งานติดตั้งระบบภายในห
อง ปฏิบัติการทางภาษา จาํนวน  1  งาน 

6.1   ประตูทางเข�า – ออก (Door) จํานวน 2 ชุด  

6.1.1     เปลี่ยนประตูทางเข�า ด�านหน�าห�องเปQนประตูกระจกพร�อมทําการติดตั้งอุปกรณ2 เคร่ืองทาบ
บัตรหรือ กด รหัส เพื่อควบคุมการเข�า – ออก ห�องเรียน 

6.1.2     ประตูกระจกด�านหลังห�อง ถอดออกและปRดช&อง โดยทําการติดต้ังโครงไม�เนื้อแข็งและปRดทับ
ด�วยไม�อัด หรือเชอร&าบอร2ดหนาไม&น�อยกว&า   10   มม.  ทาสีปรับปรุงบริเวณที่ปRดช&องประตู
ด�านหลังพร�อมบุผ�ากํามะหยี่ หรือผ�าอ่ืนๆ โดยตกแต&งให�สวยงาม 

6.1.3 ติดตั้งตู�สําหรับเก็บอุปกรณ2จอรับภาพอัจฉริยะ ขนาด 70 นิว้ รายการท่ี  3.8 บริเวณก่ึงกลาง
หน�าห�องตามความเหมาะสม  ตัวตู�ด�านหน�ามีบาน สไลท2 จาํนวน 2 บาน สําหรับเลื่อนเปRด-
ปRด หลังจากไม&มีการใช�จอรับภาพอัจฉริยะ 

6.1.4 ติดตั้งวอร2เปเปอร2ภายในห�องบริเวณด�านประตูทางเข�า และด�านหลังห�องเพื่อความสวยงาม 

6.1.5      ติดตั้งเคร่ืองลดความชื้นภายในห�อง จํานวน  2 ชุด 

6.1.6 มีตู�เหล็กแบบ 2 บาน สําหรับเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร2พกพาของผู�เรียน  จํานวน 1 ตู� 



6.1.7 ทําการยกพื้นสาํหรับผู�สอน ขนาดไม&น�อยกว&า 2x2.5  เมตร พร�อมทําการปูพรมอัดบริเวณท่ี

ทําการยกพื้นของผู�สอน 

6.1.8 ติดตั้งป=ายชื่อ/หรือ  บริเวณหน�าห�อง ขนาดของตัวหนังสือ ทําจาก Stainless ตัวหนังสือมี

ความสูงไม&น�อยกว&า 10 ซม. (เลือกรูปแบบตัวอักษรภายหลัง) 

 
ข
อกําหนดทั่วไป 

• ผู�เสนอราคาจะต�องรับประกัน ครุภัณฑ2 on site service อย&างน�อย 1 ป� (จากการใช�งานปกติและไม&รวม
อุปกรณ2สิ้นเปลือง) 

• ผู�เสนอราคาต�องสามารถส&งของและติดต้ังเช่ือมต&อระบบให�ใช�งานได�ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได�รับ
ใบสั่งซ้ือหรือวันที่ทําสัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ 

• ผู�เสนอราคาจะต�องฝiกอบรมวิธีการใช�งาน พร�อมจัดทําคู&มือการใช�งานให�กับอาจารย2ผู�สอนและ เจ�าหน�าที่
ผู�ดูแลระบบ โดยไม&คิดค&าใช�จ&ายใดๆทั้งสิ้น  


