
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๙๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือส่ือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ระยะเวลา ๑ ปี 

 
 

 

------------------------------------------- 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ระยะเวลา ๑ ปี ตามรายการ ดังนี้ 

- สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses  
ระยะเวลา ๑ ปี จํานวน ๑   ชุด 
 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลา ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ  
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวัน ท่ี  ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลั ง                 
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 



-๒- 
 
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                           ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
                  อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๙๗/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือส่ือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ระยะเวลา ๑ ปี 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

...................................................... 
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะสอบราคาซ้ือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ระยะเวลา ๑ ปี ตามรายการ ดังนี้ 

- สื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses  
ระยะเวลา ๑ ปี จํานวน ๑   ชุด 

 
                  ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด 
ดังต่อไปนี้ 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ            
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข  
ใดๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
วัสดุและครุภัณฑ์การศึกษา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน ๑๐,๐๐๐ licenses ระยะเวลา ๑ ปี 
โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๙๗/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง 
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๗ กันยายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา             
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 97/2559 
 

ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวน 10,000 Licenses  ระยะเวลา 1 ปี จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

ในโปรแกรมบทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Online ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
เป็นอย่างน้อย  

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
1.1. เป็นโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่าย Internet บน Web 
Technology 
1.2. เป็นโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษท่ีออกแบบให้มีการทํางานแบบแยกส่วนของผู้ควบคุมระบบ 
ผู้สอน และผู้เรียน โดยสามารถ Log in ผ่านทาง Internet ได้ตลอดเวลา จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายใต้เครือข่าย Internet ณ ท่ีใด และเม่ือใดก็ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
1.3. โปรแกรมมีระบบตรวจเช็คซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (System Check) ท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน
โปรแกรม ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเข้าใช้งานครั้งแรก เช่น  Flash player, Speech 
Recognition เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
1.4.    โปรแกรมมีบทเรียนท่ีเหมาะกับผู้เรียน ประกอบด้วยหลักสูตร 10 หลักสูตร : First Discoveries, 
Basic 1, Basic 2, Basic 3, Intermediate 1, Intermediate 2, Intermediate3, Advanced 1, 
Advanced 2 และ Advanced 3   
1.5. ระดับ First Discoveries บทเรียนมีเนื้อหาในการฝึกทักษะทางภาษาได้ท้ังการฟัง การอ่าน  
การพูด การเขียน และคําศัพท์ โดยมีบริบทของประเทศเจ้าของภาษา  
1.6. ระดับ Basic – Advance บทเรียนมีเนื้อหาในการฝึกทักษะทางภาษาได้ท้ังการฟัง การอ่าน   
การพูด ไวยากรณ์ คําศัพท์ และเสริมด้วยแบบฝึกการเขียนเรียงความ  
1.7. บทเรียนประกอบด้วยสื่อการสอนท่ีหลากหลาย เช่น คลิปวีดีโอ (VDO Clip) ข้อความ (Text)              
เสียง (Sound)  รูปภาพ (Picture) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
1.8. เป็นโปรแกรมท่ีใช้เทคโนโลยีของ Flash animations, video, playback Techniques และ 
Speech recognition ท่ีผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบสําเนียงการพูดกับเจ้าของภาษาได้ท้ังประโยคใน
รูปแบบ Interactive 
1.9. บทเรียนง่ายต่อการใช้งาน (User-friendly) มีการแปลความหมายเป็นภาษาไทย หรือภาษา
สนับสนุน อ่ืนๆ ท้ังคําศัพท์ ประโยค และบทอ่านประเภทต่างๆ ซ่ึงมีปุ่ม “Help” ปรากฏอยู่ทุกหน้าจอ
เพ่ือให้ คําแนะนําการใช้งาน สามารถเปิดคําอธิบายทุกส่วนประกอบของโปรแกรม โดยผู้เรียนไม่
จําเป็นต้อง กลับไปศึกษารายละเอียดของคู่มือ  
1.10. โปรแกรมมีเครื่องมือช่วยเลือกภาษาสนับสนุนการเรียนมากกว่า 10 ภาษา เช่น ภาษาไทย จีน 
ญ่ีปุ่น  เกาหลี เวียดนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน โปรตุเกส รัสเซียฯ โดยสามารถเลือกระดับการ
สนับสนุน ได้ 3 รูปแบบ คือ ไม่ใช้สนับสนุน (No support) สนับสนุนน้อย (Low support) และ
สนับสนุนท้ังหมด (Full support) 
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1.11. โปรแกรมมีระบบ Placement Test ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย ทักษะการอ่าน การฟัง และความรู้ทางไวยากรณ์  ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความยาก
ง่ายของการ ทดสอบได้ 4  ตัวเลือก ได้แก่ พ้ืนฐาน กลาง สูง หรือไม่เจาะจง ผลของการทําแบบทดสอบ
สามารถรายงานผลให้ผู้เรียนในรูปแบบของแผนภูมิเพ่ือบอกระดับความสามารถของแต่ละทักษะ  
พร้อมท้ังแนะนําระดับท่ีเหมาะสมสําหรับผู้เรียน ผลของการทดสอบดังกล่าวจะบันทึก และแสดงไว้ท่ี
ระบบ การจัดการสําหรับผู้สอน 
1.12. เป็นสิทธิ์การใช้งานระยะเวลา 1 ปี จํานวน 10,000 Licenses     
 

2. คุณลักษณะบทเรียนสนับสนุนการจัดการระบบฐานข้อมูลสําหรับผู้สอน 
2.1 โปรแกรมสามารถลงทะเบียนชื่อผู้เรียนได้อย่างตํ่า 3 รูปแบบ คือ  

2.1.1 การป้อนข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ี 
2.1.2 การนําเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภท Text Files  
2.1.3 ผู้เรียนสามารถป้อนข้อมูลได้ด้วยตนเอง 

2.2 ผู้สอนสามารถกําหนดรหัสผ่านของผู้เรียนแต่ละคนได้ ข้อมูลผู้เรียนสามารถเพ่ิม แก้ไข ลบ ย้าย 
พิมพ์ ค้นหา และส่งออกข้อมูลเป็นแฟ้มคอมพิวเตอร์ประเภท Text files 
2.3 โปรแกรมมีระบบการจัดสร้างบทเรียนใหม่เพ่ือให้ผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนในแบบท่ี
ตอบสนอง ความต้องการของผู้สอนและความสามารถของผู้เรียนพร้อมท้ังสามารถมอบหมายงานให้
ผู้เรียน เฉพาะรายบุคคล หรือท้ังชั้นเรียนได้ 2 รูปแบบดังนี้ 

2.3.1 ระบบจัดการบทเรียน (Course Builder) ผู้สอนสามารถดึงเนื้อหาจากส่วนต่าง ๆ ใน
แต่ละระดับมาจัดบทเรียนใหม่  

2.3.2 โปรแกรมมีเครื่องมือสร้างบทเรียนใหม่ (Authoring Tool) ผู้สอนสามารถนําเนื้อหา
บทเรียนจากภายนอก มาใช้งานร่วมกับโปรแกรม โดยสร้างเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบผ่าน  
Template ท้ัง 9 แบบ  
2.4 โปรแกรมมีระบบรายงานผลโดยสามารถเรียกดูผลรายงานได้ 3 ส่วน คือ ผลการสอบวัดระดับ       
ของผู้เรียน (Placement Test Reports) ผลความก้าวหน้าส่วนเนื้อหาบทเรียน (Course Reports) 
และสถิติการเข้าใช้งานในเว็บไซด์ชุมชน (Community Site Reports) 
2.5 ผู้สอนมีระบบให้คะแนนไฟล์บันทึกเสียงท้ังประโยคในบทอ่าน และประโยคในบทพูดท่ีผู้เรียนส่ง
มาให้ภายในระบบเพ่ือขอรับคะแนน โดยผู้สอนสามารถประเมินการออกเสียงของผู้เรียนได้ 3 ส่วน คือ 
Phonemes, Intonation and Stress, Overall Pronunciation 
2.6 โปรแกรมมีระบบรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ประกอบด้วย รายงานรายบุคคล        
(Student Progress) รายงานท้ังห้องเรียน (Class Completion) รายงานผลคะแนนทดสอบ          
ท้ังห้องเรียน (Class Test Scores) รายงานสรุปผลรวมของท้ังห้องเรียน (Class Summary) รายงาน
แบบหัวข้อ (Unit Overview) รายงานเวลาการเข้าใช้งาน (Time On Task) เป็นต้น 
2.7 โปรแกรมมีเครื่องมือสําหรับผู้สอนในการต้ังเกณฑ์การวัดประเมินผล และการตัดเกรดอัตโนมัติ             
(End of Course Matrix) ท้ังรายบุคคล หรือท้ังห้องเรียนได้  
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2.8 โปรแกรมมีระบบสําหรับผู้สอนทําการตรวจแบบฝึกการเขียนท่ีผู้เรียนส่งมาให้ภายในระบบ และ
สามารถให้ความคิดเห็น (Feedback) ในส่วนท่ีผู้เรียนมีข้อผิดพลาด และส่งกลับข้อคิดเห็นไปยังผู้เรียน
ได้  
2.9 โปรแกรมมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ในระบบ Online Mailing 
System และกระทู้ (Forums)  
2.10 โปรแกรมมีแหล่งข้อมูลสําหรับผู้สอน ซ่ึงประกอบด้วย ข้อเสนอแนะการนําไปประยุกต์ใช้  
(Guidelines) ตัวอย่างแผนการสอน (Lessons Plans) เอกสารแบบฝึกหัดท่ีใช้กับบทเรียน 
(Worksheets) รายการคําศัพท์ (Word Lists) และ Link Web site ท่ีเป็นประโยชน์กับผู้สอน เป็นต้น 
2.11 โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนหน้าโฮมเพจตามความเหมาะสม เช่น Banner เมนูการเข้าใช้งาน 
และเครื่องมือต่างๆ ท่ีอยู่หน้าโฮมเพจ  

 
3. ลักษณะบทเรียนสําหรับผู้เรียน คือ 

3.1 ลักษณะบทเรียนสําหรับผู้เรียน และการใช้งานแบบคอมพิวเตอร์ 
3.1.1 บทเรียนแต่ละระดับแบ่งหน่วยการเรียน (Unit) ไม่ตํ่ากว่า 8 Units เป็นรูปแบบ                    
Topic based Units เพ่ือการเรียนรู้ภาษาตามบริบทต่าง ๆ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ      
จากสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวัน 
3.1.2 รูปแบบการเรียนรู้ มีดังนี้ 

- ในระดับ First Discoveries เนื้อหาของบทเรียนมีรูปแบบของการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน (Prepare), รูปแบบของการสํารวจเนื้อหา (Explore), การทํา
แบบฝึกหัด (Practice)      
- ในระดับ Basic 1-3, Intermediate 1-3, Advanced 1-3 เนื้อหาของบทเรียนมี
รูปแบบของการสํารวจเนื้อหา (Explore),การทําแบบฝึกหัด (Practice) และ
แบบทดสอบ(Test) ท่ีสามารถทราบผลการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ทันที 

3.1.3 โปรแกรมใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เสียงท่ีทันสมัย Speech Recognition ในการประเมิน             
การออกเสียงของผู้เรียนได้ ไม่จํากัดจํานวนครั้ง ท้ังคําศัพท์ ประโยคในบทอ่าน ประโยคใน    
บทพูด และสํานวนภาษาอังกฤษ โดยจะแสดงผล การวิเคราะห์ในรูปแบบแถบสี คะแนน
เปอร์เซ็นต์ ข้อคิดเห็น และผู้เรียนสามารถเลือกไฟล์เสียงท่ีบันทึก ท้ังประโยคในบทอ่าน และ
ประโยคในบทพูด ส่งให้ผู้สอนได้ภายในระบบ เพ่ือขอรับคะแนนจากครูผู้สอนได้ 
3.1.4 โปรแกรมมีพจนานุกรมสองภาษา (Electronic Dictionary) ผู้เรียนสามารถป้อนข้อมูล
คําศัพท์  หรือคลิกขวาท่ีคําศัพท์จากเนื้อหาบทเรียน กิจกรรมเสริมการเรียน Community เพ่ือดู
ความหมาย หน้าท่ีของคําศัพท์ การอ่านออกเสียง (บางคํามีท้ังสําเนียง British และ American) 
คําจํากัดความ ตัวอย่างประโยคการใช้งานคําศัพท์ สามารถเลือกการแปลภาษาได้มากกว่า       
10 ภาษา เช่น ภาษาไทย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน  โปรตุเกส รัสเซีย 
เป็นต้น 
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3.1.5 โปรแกรมมีเครื่องมือ e-rater ของ ETS ช่วยตรวจสอบการเขียน พร้อมแนะนําหลักการ
เขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง (Automated Writing Evaluation) เช่น รูปแบบ คําศัพท์ 
ไวยากรณ์โดยจะ Highlight ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนทราบทันที     
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้อง ก่อนส่งแบบฝึกการเขียนไปยังผู้สอนเพ่ือทําการตรวจสอบ 
3.1.6 โปรแกรมมีการบันทึกบทเรียนครั้งล่าสุด (My last Assignment) เพ่ือความต่อเนื่อง            
ในการเรียน 
3.1.7 ผู้เรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนของตนเอง (My Progress) ติดตามผลการเรียนของ
ตนเองได้ทางหน้าจอภาพ และสามารถสั่งพิมพ์ได้ 
3.1.8 โปรแกรมมีเว็บไซด์ชุมชน (Community Site) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และวัฒนธรรมท่ัวโลก ประกอบด้วย  Magazine, BBC Learning English, Word Zone,         
Talking Idioms, Discussion Time Forum, and web pals เพ่ือเสริมทักษะดังนี้ 

- Magazine นิตยสารท่ีผู้เรียนสามารถอ่านบทความต่างๆ โดยเลือกบทอ่านตามหัวข้อ 
Business, World, Science & Technology, Environment, Sport, Health, Arts & 
Entertainment, General Interest, Lifestyle และในแต่ละบทอ่านสามารถเลือกระดับความ
ยากง่ายของบทอ่านได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูง  

- BBC Learning English คลิปแอนนิเมชั่นเสริมทักษะการฟัง (สําเนียง British) และการ
อ่าน ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด Audio MP3, Language point และQuiz เพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 

- Word zone ผู้เรียนสามารถพัฒนาการสะกดคําศัพท์ผ่านเกม สามารถเลือกระดับความ
ยากง่ายได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูง 

- Talking Idioms ฝึกพูด และเรียนรู้สํานวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สามารถเลือก
ระดับความยากง่ายได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูง พร้อมคําอธิบาย 
และตัวอย่างการใช้งาน  

- Discussion Time Forum กระทู้สําหรับกลุ่มสนทนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส่งเสริมทักษะ การเขียน และการอ่าน 

- Web pals ติดต่อ และค้นหาเพ่ือนในกลุ่มผู้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพ่ือเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ โดยสามารถระบุการค้นหาจาก อายุ เพศ ประเทศ และงานอดิเรก เป็นต้น 
3.1.9 โปรแกรมมีแบบทดสอบประเมินความรู้ภาษาอังกฤษกลางภาค (Mid-Term Test) และ          
 ปลายภาค (Final Test) ประกอบด้วยทักษะการอ่าน การฟัง และความรู้ทางไวยากรณ์ 
ผลของการทําแบบทดสอบของผู้เรียนแสดงเป็นคะแนน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกบันทึก และ
แสดงไว้ ท่ีระบบการจัดการสําหรับผู้สอน 
3.1.10 บททดสอบมีรูปแบบการสอบท่ีหลากหลาย เช่น คําถามพร้อมตัวเลือก เติมคําใน
ช่องว่าง จัดแยกหมวดหมู่ จับคู่ภาพและเสียง เลือกคําตอบท่ีถูกต้อง เรียงลําดับเนื้อเรื่อง เป็นต้น 
3.1.11 มีแบบฝึกหัดการพิมพ์ตามเสียงท่ีบันทึกไว้เป็นประโยคต่างๆ (Dictation) และมีปุ่มการ 

 ตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ 
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4. คุณลักษณะบทเรียนด้านเอกสารคู่มือประกอบบทเรียน และการบริการหลังการขาย 
4.1 เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
4.2 บทเรียนนี้ประกอบด้วยคู่มือของผู้สอนท่ีครอบคลุมเนื้อหาวิชา พร้อมท้ังคู่มือการใช้
โปรแกรม 
4.3 ให้การฝึกอบรมการใช้งาน จํานวนท้ังหมด 2 ครั้ง / ปี (6 เดือน  / 1 ครั้ง / 5 วัน) 
4.4 รับประกันและสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 

 

********************** 


