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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู)รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 11 รายการ 
 

1. คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 3 เครือ่ง  
คุณลักษณะ  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่ตํ่ากว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
 2. หน่วยประมวลผลการ (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Chache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
   3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี    
  3.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB 
       3.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบGraphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
   3.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ OnboardGraphics    
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 4. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
 5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB  
จํานวน 1 หน่วย 
 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
จํานวน 1 หน่วย 
 10. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 (64 bit) 
 11. มีมาตรฐาน มอก. และระบบ ISO 
 12. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย
การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in One  จํานวน 2 เครื่อง   
คุณลักษณะ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้" 
  1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟฟิก (Graphics Processing) ไม่น้อยกว่า  8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้" 
 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ" 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB หรอื" 
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 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB" 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB" 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  
State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย" 
 - มี DVD -RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า 
จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 4) ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย
การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะ    

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย  
1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 8 แกน หรือ 
 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

3) ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย
การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
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4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน   4   เครื่อง 
คุณลักษณะ    

1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี 
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cach Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ    

    2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cach Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.7 GHz  
 2.  มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processsing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics    
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
 3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ    
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 TB จํานวน 1 หน่วย    

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600: 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า     
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
  9. อุปกรณ์ทุกชิ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
 10. มีมาตรฐานคุณภาพ ISO: 9001:2008 โดยมีเอกสารรับรอง 
 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
แบบ All-in-one  จํานวน  2  เครื่อง   
คุณลักษณะ 

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย ยี่ห้อ Intel    
โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้" 
      1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
     2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
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 2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้" 
       1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB" 
 3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB" 
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย" 
 5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน       
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
 9. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้า
นั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน  (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย" 
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ัง อยู่แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB" 
  4) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 8 GB 
  5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย" 
  6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
ดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
  8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600:1 และมี ขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จํานวน 1หน่วย 
  10) ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา
เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
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7. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน   12 ชุด     
คุณลักษณะ  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.9 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 2. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า     
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 8. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย
การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะ  
1. คุณสมบัติทางเทคนิค  

1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ไม่น้อยกว่า Intel Core i3 ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.4 GHz 
หรือดีกว่า มีหน่วยความจําชนิดแคช (Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 3MB 

1.2 มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR4 2133MHz หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
1.3 มีหน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA 3.0Gb/s มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB    

จํานวน 1 หน่วย ท่ีมีความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 5400 รอบต่อนาที 
1.4 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลแบบแยกประมวลผล และมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB  
1.5 มี DVD / RW  ท่ีสามารถเขียน DVD + R , DVD+RW ติดต้ัง มาพร้อมกับเครื่อง ชนิดติดต้ังภายใน 
1.6 มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว 10/100/1000 Mbps 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
1.7 มีการทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน  IEEE 802.11 b/n/ac หรือดีกว่า 
1.8   สนับสนุนการทํางานแบบเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Bluetooth 4.0 หรือดีกว่า 
1.9 มีช่องต่อ USB  Port จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง และเป็น USB 3.0 Port จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
1.10 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA หรือ HDMI จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
1.11 มีจอภาพชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วแบบ Wide Screen ความละเอียดไม่น้อยกว่า  

1920 x1080 
1.12 มีกล้อง (Web Camera)  ติดต้ังแบบ Build-มาบนตัวเครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720 P 
1.13 มี  Media Card Reader แบบ Build-in หรือดีกว่า   
1.14 มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อมมี Speaker จํานวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว   
1.15 Keyboard ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB โดยตรง โดยมีตัวอักษรท้ังภาษาไทยและ  ภาษาอังกฤษพิมพ์

อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
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1.16 Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ท่ีมีปุ่ม Scroll Wheel โดยเชื่อมต่อแบบไร้สาย 
1.17 ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย

การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
1.18 ตัวเครื่อง (Case)  และจอภาพต้องเป็นชิ้นเดียวกันแบบ All-In-One 
1.19 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 Series พร้อมเอกสารรับรอง  
1.20 มีการรับประกัน  Mainboard,  Hard  Disk  และอุปกรณ์ทุกชิ้นของชุดฝึก จากบริษัทเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
1.21 เพ่ือป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบหรือสินค้าเก่านํามาประกอบใหม่บริษัทฯ ท่ีนําเสนอจะต้องได้รับ

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ และได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในการยื่นประมูลงานครั้งนี้ จาก
บริษัทผู้ผลิตฯ หรือสาขาของผู้ผลิตฯ ท่ีประจําในประเทศไทย เพ่ือนําเสนอต่อหน่วยงาน โดยอ้างอิงเลขท่ีเอกสาร
ประกาศของทางมหาวิทยาลัย 

 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลท่ัวไป   จํานวน  2 เครื่อง    
คุณลักษณะ  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
   2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด  ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า  
1 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 
ท่ีมีความสามารถในการใช้ หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว 
   - ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) เป็นแบบ All In One 
 3) ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตรา
เครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
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10. เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล (All in one) จํานวน 2  เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 
  2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้" 

2.1 เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า     
1 GB หรือ 
    2.2 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
    2.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก   แบบ Onboard Graphics 
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB" 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB     

จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
8. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
9. อุปกรณ์ทุกชิ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
10. มีมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2008 โดยมีเอกสารรับรอง 
11. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ (Case) เป็นแบบ All In One 
12. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมาย

การค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
 

11. จอคอมพิวเตอร์ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน  1 จอ   
คุณลักษณะ  

1. ขนาด 19 นิ้วข้ึนไป 
 2. Max Resolution  1440 x 900 Pixels 
 3. Contrast Ratio  1000:1 
 4. Pixel Pitch  0.2915 x 0.2915 
 5. รับประกัน 1 ปี  
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