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ข้อก ำหนดขอบเขตของงำน (TOR) รำยกำรครุภัณฑ์ 
โครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ตำมหลักสูตรแกนกลำง สพฐ. I-Classroom  
 

1. ควำมเป็นมำ 

 จำกเปำหมำยกำรพัฒนำทุนมนุษยสูยุคดิจิทัลของยุทธศำสตร์กำรปฎิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด
(Digital Thailand) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก ำหนดให้ประชำชนทุกคน มีควำมรู ควำมเขำใจ 
ควำมตระหนัก และทักษะในกำรใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์ (Digital Literacy)  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำรขับเคลื่อนระยะเร งดวน 1 ป อันได้แก่ กำรศึกษำและกำรเรียนรู ตลอดชีวิต         
กำรบูรณำกำรแพลตฟอร มกำรศึกษำออนไลนผำนระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน แบบเปด  
(MOOC :  Massive Open Online Courses) ทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ กำรสรำงระบบ Mobile 
Learning ทั้งนี้เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นดิจิทัลไทยแลนด์ สำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้ประโยชน์ 
จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยำกรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ 1 เรียกว่ำ Digital Foundation คือประเทศไทยลงทุน
และสร้ำงฐำน รำกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยกำรพัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำก ำลังคนวัยเรียน วัยท ำงำนทุกสำขำอำชีพ ทั้งในบุคลำกรภำครัฐ 
และภำคเอกชน ให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำงชำญฉลำดในกำรเรียน  
กำรด ำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงและจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำสูง ในยุคเ ศรษฐกิจและสังคม         
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินโครงกำรน ำร่องกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ในช่วงปลำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 โดยกำรจัดหำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ของโรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน 20 โรงเรียน จำก 4 ภูมิภำค ๆ ละ 5 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้องเรียน โดยจัดหำ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย I-Classroom   
(Intelligent Classroom) ในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่ำงกัน มีกำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ใน 3 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีกำรจัดเตรียมสภำพแวดล้อมของห้องเรียน กำรจัดหำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีที่จ ำเป็นและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นกำรเตรียมควำม
พร้อมของโรงเรียน ผู้บริหำร ครู และ นักเรียนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้สำมำรถน ำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ และเพ่ิมคุณค่ำให้เกิดขึ้นจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และ  
ส่ง เสริมศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และเ พ่ือให้ โครงกำรมีควำมต่อเนื่ องและยั่ งยืน  
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จึงได้ขยำยผลโครงกำรฯ เพ่ิมจ ำนวนโรงเรียนและห้องเรียน อีก 4 ภูมิภำค ๆ ละ    
6 โรงเรียน รวมจ ำนวน 24 โรงเรียน ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรทั้ง 2 ปีงบประมำณ พบว่ำ เทคโนโลยีช่วย
กระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ มีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 สอดคล้องกับกำร
พัฒนำทักษะคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 สะเต็มศึกษำ (STEM) เป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมรู้ในสี่สหวิทยำกำร ได้แก่ 
วิทยำศำสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ โดยเน้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริง รวมทั้ง
กำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน ช่วยนักเรียนสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและกำรท ำงำน กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เน้น
เพียงกำรท่องจ ำทฤษฎีหรือกฎทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ แต่เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทฤษฎีหรือกฎ
เหล่ำนั้นผ่ำนกำรปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะกำรคิด กำรตั้งค ำถำม กำรแก้ปัญหำและกำรหำ
ข้อมูลและวิเครำะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสำมำรถน ำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณำกำรกับชีวิตประจ ำวันได้  
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นกำรสอนที่เน้นกำรบูรณำกำร ช่วยนักเรียนสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเนื้อหำวิชำ
ทั้งสี่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กับชีวิตประจ ำวันและกำรท ำอำชีพเน้นกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ท้ำทำย
ควำมคิดของนักเรียน และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นและควำมเข้ำใจที่สอดคล้องกับเนื้อหำทั้ง
สี่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จุดประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำมุ่งส่ งเสริมให้ผู้เรียนรักและ
เห็นคุณค่ำของกำรเรียนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์และเห็นว่ำวิชำเหล่ำนั้น 
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ทุกวัน ลักษณะส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ คือมุ่งเน้นกำร  
บูรณำกำร (Focus on Integration) ให้เห็นควำมสัมพันธ์กับชีวิตจริง (Establish Relevance) มุ่งเน้นทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และท้ำทำยผู้เรียน (Challenge Your Students)  

 จำกเหตุผลที่กล่ำวมำแล้วนั้น ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
เห็นควรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยจัดหำห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน           
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์ เน็ตฯ จ ำนวน 50 โรงเรียน จำก 5 ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต อุปกรณ์
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนรู้และซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้ำนกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยกิจกรรม 
ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ได้เป็นอย่ำงดี 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เ พ่ือขยำยจ ำนวนห้องเรียนต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ ำยอินเทอร์ เน็ต  
I-Classroom ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

2.2 เพ่ือพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต I-Classroom ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
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2.3 เพ่ือศึกษำผลกำรบริหำรจัดกำรห้องเรียนต้นแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
I-Classroom ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

2.4 เพ่ือศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต I-Classroom ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอรำคำ 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

3.3 ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ยื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลำง 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศำลไทยเว้นแต่
รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมท ำ
สัญญำตำมที่ กวพ. ก ำหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

3.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9 ผู้ประสงค์เสนอรำคำหำกเป็นบริษัทที่มิใช่ผู้ผลิตหรือสำขำผู้ผลิต จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทย ในกำรเข้ำร่วมกำรเสนอ
รำคำโดยแนบเอกสำรแต่งตั้งระบุเลขท่ีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเอกสำรเสนอรำคำ 
 

4. แบบรุปรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะ 
รำยกำรที่ 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 2,200 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่น้อยกว่ำสองแกนประมวลผล ควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำ 1.5 GHz หรือดีกว่ำ 
2. จอแสดงผลกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2048x1536 พิกเซล 
3. หน่วยควำมจ ำภำยในไม่น้อยกว่ำ 16 GB 
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4. ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบ Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer และ Ambient 
Light Sensor 

5. รองรับกำรใช้งำน Multi touch 
6. กำรเชื่อมต่อ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
7. รองรับกำรใช้งำน HTML Browser  
8. รองรับกำรเล่นไฟล์เพลง 
9. รองรับกำรเล่นไฟล์วิดีโอ 
10. มีวัสดุกันกระแทก (เคส) 

  
รำยกำรที่ 2 คอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 50 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยประมวลผลกลำงไม่น้อยกว่ำสองแกนประมวลผล ควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำ 1.4 GHz หรือดีกว่ำ  
2. หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ขนำดรวมไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
3. หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Hard Disk) ควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 500 GB ควำมเร็ว 5400 rpm 
4. มีอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 

- ช่องเสียบกำร์ด SDXC 
- Ethernet รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ RJ45 
- USB 3.0 จ ำนวน 4 ช่อง 
 -HDMI จ ำนวน 1 ช่อง 
- Audio port จ ำนวน 2 ช่อง 

5. มำตรฐำนกำรสื่อสำร  
- รองรับกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำยไร้สำยมำตรฐำน IEEE 802.11 a/b/g/n  
- รองรับกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำย Bluetooth 4.0 หรือดีกว่ำ 
- รองรับกำรเชื่อมต่อ Ethernet ด้วยมำตรฐำน 1000 BASE-T Gigabit Ethernet 

6. ระบบปฏิบัติกำร (Operating System)  
7. มีซอฟท์แวร์ระบบตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 

- ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำกำรเรียนรู้แบบออนไลน์  
- ระบบบริหำรจัดกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  
- ระบบบริหำรจัดกำรปฏิทินและนัดหมำย  
- ระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้แฟ้มเอกสำรร่วมกัน  
- ระบบบริกำรจัดกำรรำยชื่อผู้ติดต่อ  
- ระบบบริหำรจัดกำรสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล  
- ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ 
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รำยกำรที่ 3 คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 50 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยประมวลผลกลำง ไม่น้อยกว่ำสองแกนประมวลผล ควำมเร็ว

สัญญำณนำฬิกำ 1.6 GHz หรือดีกว่ำ  
2. จอภำพสีขนำด 13.3 นิ้ว ชนิด LED-backlit glossy widescreen display หรือดีกว่ำ  
3. หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ขนำดรวมไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
4. หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Hard disk)  ควำมจุรวมไม่น้อยกว่ำ 128 GB  
5. อินเตอร์เฟสเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ำงๆ ดังนี้ 

- ช่องเสียบกำร์ด SDXC 
- USB 3.0 จ ำนวน 2 ช่อง หรือมำกกว่ำ 
- Audio port จ ำนวน 1 ช่อง 

6. อุปกรณ์แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภำยในตัวเครื่อง (Built-in) 
- แป้นพิมพ์สนับสนุนกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และมีตัวอักษรไทยและภำษำอังกฤษ 
  บนแป้นอย่ำงถำวร 
- มี Touchpad  

7. มี Web Camera แบบติดตั้งภำยในตัวเครื่อง 
8. มำตรฐำนกำรสื่อสำร 

- รองรับกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำยไร้สำยมำตรฐำน IEEE 802.11 a/b/g/n  
- รองรับกำรเชื่อมต่อกับเครือข่ำย Bluetooth 4.0 หรือดีกว่ำ 

9. แบตเตอรี่และอุปกรณ์ประจุไฟฟ้ำ 
10. แบตเตอรี่ชนิดติดตั้งภำยใน สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ 54 watt-hour หรือดีกว่ำ และเป็น

แบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ประจุไฟฟ้ำ (Adaptor) 
11. ระบบปฏิบัติกำร (Operating System)  
12. รองรับกำรใช้งำนแบบมัลติทัช  

 
รำยกำรที่ 4 เครื่องพิมพ์ไร้สำย จ ำนวน 50 เครื่อง 
คุณลักษณะทำงเทคนิค 
1. รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 
2. รองรับกำรพิมพ์เอกสำรจำกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย 
3. รองรับกำรสแกนเอกสำร 
4. พอร์ทเชื่อมต่อ USB เวอร์ชั่น 2.0 

 
รำยกำรที่ 5 เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภำพ จ ำนวน 50 ชุด 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. มีควำมสว่ำง 2200 Lumens เป็นอย่ำงน้อย 
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2. รองรับสัญญำณภำพท่ีควำมละเอียด 1080 (HD) 
3. อัตรำควำมคมชัด (contrast ratio) ไม่น้อยกว่ำ 2000:1 
4. พอร์ทเชื่อมต่อแบบ HDMI 
5. มีช่องสัญญำณเสียงเข้ำ Stereo Mini Jack 1 Input, RCA Pin 2 (L/R) พร้อมทั้งมีช่องสัญญำณ 
6. เสียงออก Stereo Mini Jack 1 ช่อง 
7. มีรีโมทไร้สำย ที่สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนเครื่องโปรเจคเตอร์ ได้ 

 
รำยกำรที่ 6 อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์ จ ำนวน 50 เครื่อง 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. เป็นระบบกำรเชื่อมต่อ Video Streaming ที่ควำมละเอียด 1080 (Full HD) จำกคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ตไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ 

2. พอร์ทเชื่อมต่อแบบ HDMI 
3. พอร์ทเชื่อมต่อแบบ RJ45 
4. รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 

 
รำยกำรที่ 7 สถำนีเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 100 เครื่อง 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. รองรับกำรเชื่อมต่อภำยใต้มำตรฐำน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
2. รองรับกำรเชื่อมต่อภำยใต้ควำมถ่ี 2.4GHz และ 5GHz ในเวลำเดียวกัน 
3. รองรับกำรเชื่อมต่อ Ethernet ด้วยมำตรฐำน 1000BASE-T Gigabit Ethernet จ ำนวน 

ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
4. รองรับกำรเชื่อมต่อหน่วยควำมจ ำส ำรองภำยนอก (Hard disk) หรือ Printer ผ่ำน USB 

2.0 
5. สำมำรถน ำไปใช้งำนกับระบบ LAN ที่มีอยู่แล้ว 
 - รองรับกำรสร้ำงเครือข่ำย LAN แบบไร้สำยที่มีอยู่แล้ว 

- รองรับกำรขยำยเครือข่ำย LAN แบบไร้สำยที่มีอยู่แล้ว 
  
 รำยกำรที่ 8 ระบบจัดเก็บแท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่ (จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่ำ 44 เครื่อง/1 ระบบ) จ ำนวน 1 
   ระบบ 

คุณลักษณะทำงเทคนิค 

1. สำมำรถเก็บคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส ำหรับเคลื่อนย้ำยได้บรรจุอยู่ภำยในได้ไม่น้อยกว่ำ 40 เครื่อง และ
มีกุญแจหรืออุปกรณ์ล็อคตู้ 

2. ตู้ผลิตจำกวัสดุที่แข็งแรง ทนทำนต่อแรงกระแทก ท ำด้วยวัสดุทนไฟ 
3. ออกแบบส ำหรับใช้เคลื่อนย้ำยเครื่องได้อย่ำงสะดวก และไม่เกิดควำมเสียหำย ขณะเคลื่อนย้ำย           
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4. มีฝำเปิด ปิด ได้ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง  
5. ผนังตู้มีช่องระบำยอำกำศที่อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
6. มีล้อสำมำรถหมุนได้ 360 องศำ มียำงหุ้มล้อ สำมำรถล็อคล้อได้ มีที่ส ำหรับใช้ลำกหรือเข็น  
7. มีระบบป้องกันกำรลื่นไหลของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีวัสดุดูดซับแรงกระแทก บุภำยในตู้ 
8. มีรำงปลั๊กส ำหรับเสียบ Adapters เต้ำรับแบบ 3 ขำ (Duplex Universal type) แบบป้องกันไฟ

กระชำกติดตั้งอยู่ภำยใน (Built-in) และสำมำรถชำร์จคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ทุกเครื่องพร้อมกัน 
9. มีสำยไฟชนิด VCT 3 แกน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 ตร.มม. ควำมยำวสำย AC ไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร  
10. ตำมมำตรฐำน มอก.11-2531  
11. มีระบบตั้งเวลำกำรชำร์จได้ 0-24 ชั่วโมง สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้รวมไม่ต่ ำกว่ำ 10 A  
12. ติดตั้งถำวรที่ตู้ 
13. บริษัทที่ผลิตต้องได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001 

   
5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรขยำยจ ำนวนห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ด้วยสื่อกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
จ ำนวน 50 โรงเรียน โดยที่ปรึกษำโครงกำรเป็นผู้จัดหำคณะท ำงำนในกำรบริหำรโครงกำรและ
ประสำนงำนดังต่อไปนี้จัดหำคณะท ำงำน ในกำรบริหำรโครงกำรและประสำนงำนดังต่อไปนี้ 

5.1.1 มีศูนย์ติดต่อประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำของกำรใช้ห้องเรียนแท็บเล็ตที่สำมำรถ
ติดต่อได้ตลอดเวลำท ำกำร พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ 

5.1.2 ผู้เสนอรำคำต้องจัดหำและติดตั้งครุภัณฑ์ ส ำหรับโครงกำรฯ ดังนี้ 
5.1.2.1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 1 ห้องเรียน แต่ไม่เกิน 44 เครื่องต่อ

โรงเรียน ส ำหรับครูและนักเรียน (ในกรณีโรงเรียนมีนักเรียนน้อยกว่ำ 40 คน ทำง สพฐ. 
ขอสงวนกำรจัดสรรให้เท่ำกับจ ำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง หรือตำมบัญชีจัดสรรของ สพฐ . 
ส่วนที่เหลือจะสงวนไว้ส ำรองที่ส่วนกลำง) 

5.1.2.2 คอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบ
ควบคุมและตรวจสอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือให้โรงเรียนสำมำรถควบคุมคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตได ้

5.1.2.3 คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำง
สื่อกำรสอน จ ำนวน 1 เครื่อง 

5.1.2.4 เครื่องพิมพ์ไร้สำย จ ำนวน 1 เครื่อง 
5.1.2.5 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอรับภำพ จ ำนวน 1 ชุด 
5.1.2.6 อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
5.1.2.7 สถำนเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 2 เครื่อง 



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

5.1.2.8 ระบบจัดเก็บแท็บเล็ตส ำหรับนักเรียนแบบเคลื่อนที่ 1 ระบบ (จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่ำ 44 
เครื่อง) 

5.1.2.9 อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นที่ท ำให้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำมำรถใช้ในกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยได้ 

5.2 จัดท ำและพัฒนำห้องเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
 I-Classroom ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมแนวทำงสะเต็ม

ศึกษำ โดยที่ปรึกษำต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อกำรเรียนกำรสอน เพ่ือใช้เป็นเครื่องส ำหรับกำร
พัฒนำ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเครื่องมือตำมรำยกำรในภำคผนวก ก. 

5.3 จัดท ำเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมผลงำน เป็นคลังควำมรู้เผยแพร่
ผลงำนของโครงกำรฯ และแบ่งปันข้อมูลผ่ำนชุมชนออนไลน์ ตำมภำคผนวก ข  

5.4 จัดท ำและพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต I-Classroom 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

5.5 จัดประชุม อบรม สัมมนำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้  
5.5.1 จัดประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรโรงเรียนและผู้ประสำนงำนระดับ เขตพ้ืนที่ 

 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 2 วัน 
5.5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูผู้ดูแลระบบที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ โรงเรียนละ 1 คนใน

 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยและครุภัณฑ์ในห้องเรียน I-Classroom และกำร
 ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ Tool Applications จ ำนวน 2 วัน 

5.5.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูผู้สอนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ โรงเรียนละ 4 คน  
 จ ำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ Tool Applications เป็นเครื่องมือในกำร
 จัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 3 วัน 
 2) กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ จ ำนวน 3 วัน 

5.5.4 จัดประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงโรงเรียนในโครงกำรฯ โรงเรียนละ 5 คน 
 จ ำนวน 3 วัน  

5.6 จดัหำ Applications ที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
5.6.1 จัดหำ Applications กำรเรียนกำรสอน ให้ครูสำมำรถน ำไปประยุกต์และบูรณำกำรร่วมกับ

 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ส ำหรับห้องเรียน I-Classroom ทั้งนี้ 
 Applications ต่ำง ๆ ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกและเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีประเภทและจ ำนวนของApplications ดังนี้ 
 -  Tool Applications ในกำรสร้ำงสื่อส ำหรับครู ไม่น้อยกว่ำ 10 Applications 
 -  Tool Applications ส ำหรับนักเรียน ไม่น้อยกว่ำ 10 Applications 
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 -  Content Applications ไม่น้อยกว่ำ 30 Applications 
 -  Edutainment Applications ไม่น้อยกว่ำ 10 Applications 

5.6.2 จัดหำบัญชีส่วนกลำงและบัญชีประจ ำภำคเพ่ือใช้งำน Applications ที่สำมำรถจัดซื้อและ
 อัพเดต Applications ได้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 บัญชี หำกโรงเรียนต้องกำร Applications 
 เพ่ิมเติม ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้จัดหำให้ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 25,000 บำท 

5.7 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
I-Classroom ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  และกำร
งำนอำชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์ ) ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ระดับชั้น  
ประถมศึกษำปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  

5.8 ติดตำม ประเมินผลและให้ค ำปรึกษำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง โดยคณะที่ปรึกษำโครงกำรฯ และผู้แทนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

5.9 จัดท ำเอกสำรงำนวิจัยกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำ 
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6. กำรส่งมอบงำนและวิธีกำรจ่ำยเงิน 
 ในกำรด ำเนินโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตตำมหลักสูตรแกนกลำง สพฐ. I-Classroom นี้ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 360 วัน งบประมำณ
ในกำรด ำเนินโครงกำร 63,000,000 บำท แบ่งงวดงำนออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 
           งวดที่ 1 เมื่อผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.3  
                      เบิกจ่ำยร้อยละ 75 ภำยใน 60 วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
           งวดที่ 2 เมื่อผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรข้อ 5.4 ถึงข้อ 5.6  
                      เบิกจ่ำยร้อยละ 15 ภำยใน 120 วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
           งวดที่ 3 เมื่อผู้เสนอรำคำ ส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำรข้อ 5.7 ถึงข้อ 5.9  
                      เบิกจ่ำยร้อยละ 10 ภำยใน 360 วันนับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
 

7. เงื่อนไขประกอบกำรเสนอรำคำ 
7.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรปะชุม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สัมมนำ และ

อบรม ทุกกิจกรรม  
7.2 ผู้เสนอรำคำต้องประกันครุภัณฑ์ทุกรำยกำร เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงวดสุดท้ำย

เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยกำรรับประกันดูแลให้ท ำงำนได้ตำมปกติท้ังฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ ผู้เสนอ
รำคำให้บริกำร ณ สถำนที่ติดตั้ง (On Site Service) กำรรับประกันซ่อม / เปลี่ยนฟรี โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย ทั้งค่ำแรง ค่ำอะไหล่ ค่ำเดินทำง ในกรณีท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใช้งำนตำมปกติ 

7.3 ผู้เสนอรำคำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ จะต้องรับผิดชอบอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้สำมำรถใช้จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยแบบไร้สำยได้ 
 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ถึง ตุลำคม พ.ศ. 2560 
 

9. ระยะเวลำส่งมอบของหรืองำน 
ก ำหนดส่งมอบ 360 วัน 
 

10. วงเงินในกำรจัดหำ 
วงเงินในกำรจัดหำทั้งหมด 63,000,000 บำท (หกสิบสำมล้ำนบำทถ้วน)  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
 
  รำยกำรอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรพัฒนำห้องเรียนต้นแบบหลักสูตรกำรเรียน 
กำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง สพฐ. I-Classroom ใน 1 ห้องเรียน 
ประกอบด้วย 
 
1.  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ ำนวนไม่เกิน 44 เครื่อง  

2.  คอมพิวเตอร์ส ำหรับบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 1 เครื่อง    

3.  คอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงสื่อกำรสอน พร้อมโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับสร้ำงสื่อกำรสอน จ ำนวน 1 เครื่อง    

4.  เครื่องพิมพ์ไร้สำย จ ำนวน 1 เครื่อง    

5.  เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภำพชนิดแขวน จ ำนวน 1 ชุด    

6.  อุปกรณ์เชื่อมโยงออนไลน์ จ ำนวน 1 เครื่อง   

7.  สถำนีเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 2 เครื่อง    

8.  ระบบจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ระบบ 
         (จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่ำ 44 เครื่อง/1 ระบบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

ภำคผนวก ข 
 
   จัดท ำเว็บไซต์รวบรวมผลงำน เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันข้อมูลผ่ำน
ชุมชนออนไลน์และเป็นคลังควำมรู้เผยแพร่ผลงำนของโครงกำรขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ตำมหลักสูตรแกนกลำง สพฐ. I-Classroom มีรำยละเอียด
ดังนี้ 
1. มีข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงกำร 
2. มีเมนูแนะน ำ รวบรวม Content Applications, Tool Applications หรือสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ  
   โดยมีรำยละเอียดย่อ ๆ ของ Applications  
3. มีคู่มือ เอกสำร กำรอบรม เอกสำรวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษำ หรืออ่ืนๆ 
   ให้ผู้ที่สนใจดำวน์โหลดไปศึกษำได้ 
4. มีวิดีโอ เช่น วิดีโอสอนกำรใช้งำน Applications กำรประชุมสัมมนำ กิจกรรมกำรจัดกำรเรียน 
   กำรสอนในโรงเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
   5.1 กำรอบรม กำรประชุมสัมมนำ กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนและกิจกรรมอ่ืน ๆ             
        ที่เก่ียวข้อง 
   5.2 รวบรวมผลงำน ชิ้นงำนของครูและนักเรียนในโครงกำร 
   5.3 แผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
6. มีปฏิทินกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
7. มีเมนูสอบถำมปัญหำกำรใช้งำน หมำยเลขโทรศัพท์ e-Mail ผู้ประสำนงำนแต่ละภำค 
8. รวบรวมค ำถำมและค ำตอบ (FAQ) ปัญหำกำรใช้งำน หรือเทคนิคกำรใช้งำน กำรดูแลรักษำ 
   อุปกรณ์ด้ำนไอทีและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. จดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ของโครงกำรและเว็บไซต์จะต้องใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 


