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, ���
�	����
��, ���
�	������	��������������5�46 3�5�45
��/����74
�,�(	�8�����(��.������+���4��
��	�����;����4�����(	�8�����(��.��3�:4,���	� ������4)���3��(3�����5��
�������
������
1#��
�����1
���'�
���3�����7����4����������+����, �,����������"#
, ���
�	���:4,���
�������	����������#;����<=>�>?@A��<BCDEF@A�=BGHIAJD�>BCIED�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&*!%%%%������	���������
	�������	;i�	�(��������	��������4
	'�,����3�	4�,��������	4�,�:4,	��������������� ������������,������ ������,������	� ��������������
�
�,��	���������
1#��
����3���3����������	���5��
����������3����	������������� ��1
����	������������� ������������
1 ��������� �	;i��+�����:4,�(4��������3��(3�6f�������/�0�#����	'(��/�0������ ���������������54��	��,���������-
5��,� ��)���3�;����
��
��5�������������'��4���
�$����(�,���,��-/�p	-�,���,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�������	���5��
��	����+���4, ��������
�,�����mq�������3�������	�������:4,/�,���+���4, ������"#
, ���
�	����
�����"(4-������������4
	�����
����5�1�����	�������(�4
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&*m%%%%�"#
, ���
�	���5��
��	����+���4	��������'��4���	�(��9q��������1�45����������������6 3���,��� ��������4
�������� ��5
�5������(�,���,��-/�p	-�,���,���
�����'��4�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&*&%%%%�"#
, ���
�	���5��
�����������8�������� ���,��	��,4��$���0$�	l'��������/�$r.��;'�
����	��������������5�46 3�5�45
��/����74
�,�(	�8�����(��.�	' ��;��������'(5��$������



����������	�
����	���������������
�����������	����������� �����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$!!!!�����������%��&'��()� ������%	�*�	��'������++���������
��%,-���.-��/0��1�1�2��3
)3�	�4��� ��2�����������	���%�����5��������6��������
������
)��*����()� ������*���()��� 2�����������	���%�7(������5��������6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#8!!!!�&'��()� ��������*����()� ������4��������%������99������7(�����������%�����	�����5��������62�	���
)�:;����%�<$8:�!���	����	��!=>#?=!�#�!3��!:8#?=!�#�4���	��2����������%�2��3(�*��	�� ����99������7(�����������%�����	�����5��������6������-@6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�()�0���A�����	���()� ������4��������%�4��	�������9����������()� ������4�����������%�2�B�C����5� ��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#>!!!!�&'��()� ������*�������A��������A����92��2����������%�2��'�499�D�6�������������EFG�GHIJ�KELMNOPIJ�FLQRSJTN�GLMSONU�C��&'��()� ������*�������&'���9&����9*�	���9%	�%�93�	�3'�*����4�������� ���������EFG�GHIJ������
)���(�������������%��4��	������ ��'��KVWILOXU��0()��������������%�2��4�����	���������������
������&��������99���7(�����������%�����	�����5��������6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#;!!!!�%-�������0����-�&��������	���%�����5��������6����A��������*�	���9%,-�9�*� ��&'��()� ������4*������	�������&'��()� �������
)
&����C���6��	�����9&'��()� ����������()��*� ���:#$K:U���(������������	��&'��()� ���������2�����&'��()� �������
)
&����C���6��	�����9&'��()� ����������()��%-�������1���*������()�&'��()� �������
)
&����C���6��	��������������������&'��()� ������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������*��%-�������0����-�&��������	���%�����5��������6	���������(�2� -��
)
���0����-� �������
&'��()� ���������2�����A�������������� �� 	�����4 �� �����������Y��*� ���:#$�K<U4��%-�������1���()�	��
�������A����������� �� 	�����4 �� �����������Y���%-�������1���*������()�&'��()� ��������������������������&'��()� �������4����	���������������
��������0����-���C�.&'��()� �������������	����&'����������	��4*����	���������������
��������0����-���5�	��&'��()� ��������������2������&'������)2��
�������A��������	4�����2��%	���	(��������C���6*�����0����-� �����	���������������
�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#:=!!!!�&'��()� ��������*������9�*������
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K:U!!!!���9�*�*���()��� �
)��9,�	�2�����������	���%�����5��������6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K<U!!!!��%��
)������*���������%��
)�	��.
'�%���0�)�4����.
�()�B�K3��
U��	%��2�����������	��	���	�4��	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K?U!!!!&'��()� ��������*��������9
���0()�� ���'����9	����������%��*�	����	����
)�A����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K"U!!!!&'��()� ��������3�����������%��
)����4��	�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K$U!!!!&'��()� ������*���Z��.�4���A�%	�� ��2�2���994��	�Y
���������%���	�	�Y
����	���%�����5��������6� ����9�+�
�����
)4����	�2��	59�7*6�[[[#\WMLQRMJSJTN#\L#N]^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ _̂̂̀^̂̂abcdefgdchdifjkhlfimi�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&'��()� ������*���	���������������������%�0�����9���������%������99������7(�����������%�����	�����5��������6�C��2��������������������)������2����*�����
���A��	��<n<o>?=#==�9���K���4����5��()����0��4����������99��3�	�U�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$#:!!!!���5%��(����D�6�
)Y��%���75���)������7�)�������5%��(����D�6��	���
)�
)2����5%��(����D�6



����������	
����������������������
���
����
�	
����������	�������������������������������������������� !��������"��
#���$�����
��%&���
����'�
"(��#��)����$����*���+,,���#-���������.�,�������/���������������������������� ������0��(,�����1,�%������������������������������� 2��������"��
#���$������
",��3���"���4����
,��3���"���4��%�����0�'����/��,
�45����$���
,�������"���4��0��
���0�-���'+%�$���
,(4����#���$��������$����*�
"(��#��+�	"$����*�������������
,��3���"���4����(��#��+�	"$����*���+�"����������,�./�
�4.%�����������
�	�"���"��
#���$������
"(��#�����#-���������.�,�������/�����������������������������-����67�����
���
�����&#���
/��8�'���(��#�����"�	�����
0��(,�����1,�%������
���"��
#���$������
",��3���"���4����
,��3���"���4��%�����0�'�����"�$9��%��$�����������
��#����
"�	"��:,�,�
����/�"�%	��������������%�����)�;����"��������
,#���<7��
"��������!=�����#��!�=>�����	�"��%��?@ �?�� �<A"�>= �?�� �����������������������������-����67�����
���
��������
���
���7$+,,�
"�B�������	��#�B�$���"#'�������"��
#���$�����
��%&���
����'�
"(��#����$����*�$9��%��$�����������
��#������,4���
67�����
���
�����"��
#���$�����
��%&���
����'C�/�"������������������������������D>E���-�����������	��#��/�/���,����$9�����,4##%���	�����,4���
��������	��#�/�"�%	����$9�67�����
���
���������������������������D!E���-�����������	��#���	�/�/���,����$9�����,4##%���	�����,4���
67����	��#���������55��	��#������/���$9�67��������
���
��,��	��"���
"��1�$9�67�����
���
������������������������������"����B�������	��#�����/���,����$9�����,4##%���	B�����#����	���������	��#�����/���,����$9�����,4##%�	
���0�F��(4�������#��������"0�-���'����������������������������%��$�����������
��#�����
������������%�����)�;����"�����#����67�����
���
���
67#���$�����)�����>��������,<�/�����������������%�����)�;����"����/0����-���&��
,���"��6%#�/�%�
�67������$����/��#�����,�
�+%�����+�	67�����
���
������#�/�%�
���GA�"���
��#������4/���
�/#�+������7"�4/��	�������������#���/�	
����
�/�����55����
�
��%"����
67�����
���
�/0�����
67�0��+%��������������������������������#���%��$�����������
��#����	�	�����-��/�H���#����./���	��/
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จัดซ้ือชุดปฏบัิติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ชดุ 
คุณลักษณะ 
1. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

1.1. ให้ความละเอียดของภาพสูงสุดอยู่ในระดับ Full HD 1080 หรือดีกว่า 
1.2. สามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า แบบ Optical Zoom  และไม่น้อยกว่า 12 เท่า แบบ Digital 

Zoom  
1.3. ขนาดพื้นท่ีจับภาพได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 440 x 330 มม. หรือดีกว่า 
1.4. มีค่า Frame Rate ไม่น้อยกว่า 30 Frame/วินาที 
1.5. สามารถหมุนภาพได้ 180 องศา และสามารถทําการ Flip และ Mirror ภาพได้เป็นอย่างน้อย 
1.6. มีไมโครโฟนในตัว 
1.7. สามารถ Capture ภาพน่ิงได้ 
1.8. สามารถบันทึกสัญญาณภาพและเสียงกับหน่วยความจําภายนอกผ่านช่องต่อ USB ได้ 
1.9. มีความสามารถในการลดแสงสะท้อน (Anti-Reflection) 
1.10. มีความสามารถในการปรับแสง และสี แบบอัตโนมัติ  
1.11. มีช่องรับสัญญาณเข้าแบบ VGA และ HDMI อย่างน้อยอย่างละ 1 ช่อง 
1.12. มีช่องต่อสัญญาณออกแบบ VGA , HDMI และ C-Video อย่างน้อยอย่างละ 1 ช่อง 
1.13. มีช่องเช่ือมต่อแบบ RS-232 สําหรับเช่ือมต่อกับการควบคุมภายนอก 
1.14. มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

2. เครื่องควบคุมการนําเสนอและแสดงผลสําหรับผู้สอน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
2.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ชนิด Intel Core i5 Gen 7 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า มี

หน่วยความจําชนิดแคช (Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
2.2. มี Chipset ที่ไม่ตํ่ากว่า Intel B250 Chipset หรือดีกว่า  
2.3. มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR4 2400 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB จํานวน 1 หน่วย สามารถ

เพิ่มขยายได้สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 16 GB  
2.4. มีหน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA 6.0Gb/s มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย ที่

มีความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 5,400 รอบต่อนาที  
2.5. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถแสดงหมายเลขเคร่ือง (Serial Number) ท่ีตรงกับหมายเลขที่

ติดมากับตัวเครื่องได้ 
2.6. มีหน่วยควบคุมการแสดงผลแบบ Intel HD Graphic ที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB หรือดีกว่า  
2.7. มี DVD / RW Dual Layer แบบ Slim DVD ท่ีติดต้ัง มาพร้อมกับเครื่อง ชนิดติดต้ังภายใน 
2.8. มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว  10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน 

RJ-45 
2.9. มีการทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน  IEEE 802.11 แบบ ac/b/g/n หรือดีกว่า 
2.10. สนับสนุนการทํางานแบบเช่ือมต่อสัญญาณแบบ Bluetooth v4.0 หรือดีกว่า 
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2.11. มีส่วนเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก (I/O Interface) แบบ USB Port จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง  ในจํานวนน้ี
จะต้องมี USB3.1 อย่างน้อย 2 ช่อง 

2.12. มีระบบ BIOS หรือ Software ท่ีช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถกําหนดสิทธ์ให้
อุปกรณ์ท่ีมาต่อเข้ากับ USB Port เช่น External Hard disk และ Flash Drive ให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่าง
เดียว โดยไม่สามารถทําสําเนาข้อมูลออกไปได้ และสามารถกําหนดสิทธ์ิให้สามารถใช้งาน USB port ได้เฉพาะ 
Keyboard และ Mouse เท่าน้ัน ในกรณีท่ีเป็น Software ต้องมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ 

2.13. มีพอร์ตเช่ือมต่อออกจอภาพแบบ HDMI จํานวน 1 พอร์ต หากไม่ใช่ HDMI ให้เสนอสายแปลงเป็น HDMI มา
ด้วย โดยสายแปลงดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเคร่ืองท่ีเสนอ 

2.14. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิวแบบ Full HD 1080p Wide LED Anti-Glare ที่มีความละเอียดไม่น้อย
กว่า  1920x1080  pixels  แบบ borderless design หรอืดีกว่า ตัวฐานของจอภาพสามารถปรับมุมก้ม มุม
เงย และหมุนซ้าย หมุนขวาได้ไม่น้อยกว่า 45 องศา 

2.15. มีกล้อง (Web Camera)  ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 720p HD ติดต้ังแบบ Build-in มาบนตัวเครื่อง 
2.16. มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) Audio พร้อมมี Integrated Speaker ขนาดไม่ตํ่ากว่า 3 Watt 

จํานวนไม่น้อยกว่า  2  ตัว แบบ  Build-in  พร้อมท้ังช่องเช่ือมต่อ microphone,  headphone  หรือแบบ 
Comboอย่างละ   1  port 

2.17. มี Internal Card Reader แบบ 6 in 1 ที่รองรับ  SD,SDHC,SDXC,MMC,MS,MS-Pro หรือดีกว่า  
2.18. Keyboard ใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB โดยตรง เป็นแบบ USB Keyboard จํานวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 

103 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
2.19. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB  
2.20. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้าน้ัน

ไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
2.21. ตัวเครื่อง (Case)  และจอภาพต้องเป็นช้ินเดียวกันแบบ AIO และมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power 

Adapter) ที่มีขนาดไม่เกินกว่า 90 Watts 
2.22. มีรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  3 ปี (On Site Service) 

3. เครื่องสืบค้นข้อมูลแบบส่ือผสม สําหรับผู้เรียน จํานวน 40 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
3.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) ชนิด Intel Core i3 Gen 

ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.9 GHz หรือดีกว่า มีหน่วยความจําชนิดแคช ระดับที่ 3 (L3 Cache) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB 

3.2. แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกูล H110 Chipset หรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติดีกว่า และ
แผงวงจรหลักต้องเป็นย่ีห้อเดียวกับตัวเคร่ืองท่ีเสนอ 

3.3. มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ชนิด DDR4 FSB 2400 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  และสามารถเพิ่มขยาย
รวมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32 GB 
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3.4. มีหน่วยความจําสํารอง (Hard Disk) ชนิด SATA 6.0Gb/s มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย ที่
มีความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 5,400 รอบต่อนาที  

3.5. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเคร่ืองหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ และต้องสามารถ
แสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ท่ีตรงกับหมายเลขท่ีติดมากับตัวเครื่องได้ 

3.6. มีหน่วยควบคุมการแสดงผล ชนิด Intel HD Graphic หรือดีกว่า  
3.7. มี DVD-RW ติดต้ังมาพร้อมกับเครื่อง ชนิดติดต้ังภายใน 
3.8. มี Slot แบบ M.2 card จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Slots หรือดีกว่า   
3.9. มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Interface) ชนิดความเร็ว  10/100/1000 Mbps ตามมาตรฐาน 

RJ-45 
3.10. มีการทํางานแบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน  IEEE 802.11 ac/b/g/n พร้อม Bluetooth 4.0 หรือดีกว่า 
3.11. มีช่องสัญญาณเช่ือมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB รวมกันอย่างน้อย 6 Ports โดยเป็นแบบ USB 3.0 

ไม่น้อยกว่า 4 ports 
3.12. มีส่วนเช่ือมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอกแบบ HDMI ที่สามารถแสดงผลแบบ Dual Display ได้ไม่น้อยกว่า 1 

Port 
3.13. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 น้ิวแบบ HD+ LED backlight ท่ีมีความละเอียดไม่ตํ่ากว่า  1600 x 900 

pixels ตัวฐานของจอสามารถปรับก้มเงยได้  
3.14. มีกล้อง Web Camera ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.0 mega pixels หรือ 720p HD หรือดีกว่า  
3.15. มี 6 in 1 Media Card Reader แบบ Build-in หรือดีกว่า  
3.16. มีระบบเสียงแบบ High Definition (HD) พร้อมมี Speaker ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2 Watt จํานวนไม่น้อยกว่า 2 

ตัว แบบ Build-in พร้อมทั้งช่องเช่ือมต่อ microphone, headphone อย่างละ 1 port 
3.17. มี Hardware ทําหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลโดยเฉพาะตามมาตรฐาน TPM 1.2 (Trusted Platform 

Module) หรือดีกว่าติดต้ัง (Build-In) บนแผงวงจรหลัก เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
3.18. Keyboard ใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB โดยตรง จํานวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 103 keys โดยมีตัวอักษร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
3.19. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเช่ือมต่อแบบ USB โดยตรง  ทั้งน้ี

จะต้องมี Mouse Pad ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Optical Mouse ที่เสนอให้ด้วย 
3.20. ตัวเครื่อง Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้าน้ัน

ไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 
3.21. มีระบบ BIOS หรือ Software ท่ีช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยสามารถกําหนดสิทธ์ให้

อุปกรณ์ท่ีมาต่อเข้ากับ USB Port เช่น External Hard disk และ Flash Drive ให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่าง
เดียว โดยไม่สามารถทําสําเนาข้อมูลออกไปได้ และสามารถกําหนดสิทธ์ิให้สามารถใช้งาน USB port ได้เฉพาะ 
Keyboard และ Mouse เท่าน้ัน ในกรณีท่ีเป็น Software ต้องมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย และเป็น
เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ 
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3.22. ตัวเครื่อง (Case)  และจอภาพต้องเป็นช้ินเดียวกันแบบ AIO ท่ีผลิตตามมาตรฐาน VESA Mount และมี
ขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ไม่เกินกว่า 150 Watt แบบ autosensing 89% PSU แบบติดต้ัง
ภายในหรือแบบ Adapter ภายนอกตัวเครื่อง  

3.23. ได้รับการรับรองมาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถาบันได้รับการยอบรับจากนานาชาติ เช่น 
FCC พร้อมเอกสารรับรอง 

3.24. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL พร้อม
เอกสารรับรอง 

3.25. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  ISO 9001 และ ISO 14001 Series พร้อมเอกสารรับรอง 
3.26. ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม EPEAT Gold Rating ท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อม

เอกสารรับรอง และสามารถตรวจสอบได้จาก www.epeat.net 
3.27. มีการรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี พร้อมรับประกันอุปกรณ์ทุก

ช้ินส่วน   
3.28. บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ท่ีให้บริการ Download คู่มือ, 

Drive และ Bios Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้องแจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสาร
เสนอราคาน้ีด้วย 

3.29. หูฟังพร้อมไมค์โครโฟนสําหรับเคร่ืองสืบค้นข้อมูลแบบส่ือผสมสําหรับผู้เรียน 
4. ชุดบริหารจัดการสําหรับห้องส่ือเรียนรู้ทางภาษาจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ ภาษาละ 40 Concurrent จํานวน 5 

ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
4.1. โปรแกรมมีเน้ือหาการเรียนรู้ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ  โดยมีระดับการเรียนรู้ภาษาละ 4 ระดับ  

ได้แก่ ระดับพื้นฐาน 1, ระดับพื้นฐาน 2, ระดับกลาง 1, ระดับกลาง 2 
4.2. โปรแกรมมีสิทธิการเข้าใช้งานรวมกันไม่น้อยกว่า 40 คน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละระดับการรู้ดังน้ี 

4.2.1.โปรแกรมการเรียนรู้ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ (ระดับพื้นฐาน1) เข้าใช้งานพร้อมกันจํานวน 40 
คนต่อภาษา 

4.2.2.โปรแกรมการเรียนรู้ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ (ระดับพื้นฐาน2) เข้าใช้งานพร้อมกันจํานวน 40 
คนต่อภาษา 

4.2.3.โปรแกรมการเรียนรู้ภาษา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ (ระดับกลาง1) เข้าใช้งานพร้อมกันจํานวน 40 
คนต่อภาษา 

4.2.4.โปรแกรมการเรียนรู้ภาษา จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ (ระดับกลาง2) เข้าใช้งานพร้อมกันจํานวน 40 
คนต่อภาษา 

4.3. สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทํางานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Local 
Area Network) 
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4.4. ระบบสมาชิกในการเข้าสู่โปรแกรม 
4.4.1.สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เอง 
4.4.2.สามารถเป็นสมาชิกได้ โดยมีการกําหนดจากผู้ดูแลระบบ 

4.5. โปรแกรมมีเมนูสําหรับให้ผู้เรียนเลือกภาษาและระดับท่ีจะเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
4.6. สามารถส่ังพิมพ์รูปภาพ และคําศัพท์จากแต่ละหัวข้อได้ในแบบภาษาอังกฤษ และภาษาที่เรียนได้ 
4.7. สามารถพิมพ์ใบรับรองรางวัล เมื่อมีคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ทอง เงิน ทองแดง 
4.8. มีเมนูช่วยเหลือผู้เรียนปรากฏอยู่ทุกหน้าจอ และอธิบายตามภาษาการใช้งานท่ีเลือกไว้ 
4.9. สามารถเลือกภาษาสําหรับเมนูการใช้งานเป็นภาษาอ่ืนๆ ได้ไม่น้อยกว่า 5  
4.10. เมนูสําหรับเลือกภาษาการใช้งานโปรแกรมจะต้องแสดงผลเป็นรูปภาพและข้อความอย่างชัดเจน 
4.11. สามารถแสดงคําแปลเน้ือหาเป็นภาษาต่างๆ ตามเมนูการใช้งานและสามารถเลือกฟังเสียงคําศัพท์เป็นเสียง

ผู้ชายและผู้หญิงได้ 
4.12. โปรแกรมนําเสนอเน้ือหาบทเรียนในรูปแบบของเสียง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว มีการโต้ตอบกับ

ผู้เรียนแบบ Interactive  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 9 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
4.12.1. ระดับพื้นฐาน 1 

4.12.1.1. List of Topics 
4.12.1.2. First words 
4.12.1.3. Food 
4.12.1.4. Colors 
4.12.1.5. Phrases 
4.12.1.6. Body 
4.12.1.7. Numbers 
4.12.1.8. Time 
4.12.1.9. Shopping 
4.12.1.10. Countries 

4.12.2. ระดับพื้นฐาน 2 
4.12.2.1. Alphabet 
4.12.2.2. Greetings 
4.12.2.3. At the restaurant 
4.12.2.4. Shopping 
4.12.2.5. Getting around 
4.12.2.6. At the hotel  
4.12.2.7. On the phone 
4.12.2.8. Emergencies 
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4.12.2.9. Leisure 
4.12.2.10. Business 

4.12.3. ระดับกลาง 1 
4.12.3.1. Banking / Finance/ Stock Exchange / Accounting 
4.12.3.2. Careers 
4.12.3.3. IT/Internet / Internet / e-commerce / Communications 
4.12.3.4. Marketing / Advertising / PR 
4.12.3.5. Business Meetings 
4.12.3.6. Negotiations 
4.12.3.7. On the Phone 
4.12.3.8. Trading / Buying and Selling 
4.12.3.9. Business Travel 
4.12.3.10. Vocabulary 

4.12.4. ระดับกลาง 2 
4.12.4.1. Vocabulary 
4.12.4.2. Family 
4.12.4.3. At School 
4.12.4.4. Hobbies and Friends 
4.12.4.5. Travelling 
4.12.4.6. At Home 
4.12.4.7. Emails, Computers and Technology 
4.12.4.8. The Word 
4.12.4.9. At Work 
4.12.4.10. Sport 

4.13. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
4.13.1. การลงทะเบียนช่ือผู้เรียน 

4.13.1.1. สามารถสร้างช่ือบัญชีผู้ใช้งาน โดยอนุญาตให้เข้าได้โดยไม่มีรหัสผ่าน 
4.13.1.2. สามารถสร้างช่ือบัญชีผู้ใช้งาน โดยมีการกําหนดรหัสผ่านไว้แล้วจากผู้ดูแลระบบ  
4.13.1.3. สามารถสร้างช่ือบัญชีผู้ใช้ โดยมีการกําหนดรหัสผ่านจากระบบแบบ (Generate Password) 
4.13.1.4. สามารถสร้างช่ือบัญชีผู้ใช้ โดยมีการกําหนดรหัสผ่านจากระบบ และผู้เรียนสามารถ

เปล่ียนแปลงรหัสผ่านเองได้ 
4.13.1.5. สามารถปิดสิทธ์ิการเข้าใช้งานผู้เรียนไม่ให้เข้าสู่ระบบได้ 
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4.13.1.6. มีเมนูเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้าง คัดลอก การย้าย การลบข้อมูลของ
ผู้เรียนได้ 

4.13.2. การสร้างกลุ่มของผู้เรียน และการให้สิทธ์ิเข้าถึง 
4.13.2.1. ผู้ดูแลระบบหลัก สามารถสร้างกลุ่มเรียน หรือ แทนครูผู้สอนได้ 
4.13.2.2. สามารถกําหนดสิทธ์ิให้ผู้ดูแลกลุ่ม (ครูผู้สอน) สามารถ สร้างผู้เรียน ลบ แก้ไข  ดูผลคะแนน 

ผู้เรียนทีอยู่ภายในกลุ่ม 
4.13.2.3. สามารถกําหนดสิทธ์ิให้ผู้ดูแลกลุ่ม (ครูผู้สอน) สามารถดูผลคะแนนการเรียนได้อย่างเดียว แต่ไม่

มีสิทธ์ิในการสร้างผู้เรียน ท่ีอยู่ภายในกลุ่ม 
4.13.2.4. สามารถแสดงจํานวนผู้เรียนท่ีอยู่ใต้กลุ่มได้ 
4.13.2.5. มีเมนูเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้าง คัดลอก การย้าย การลบข้อมูลของกลุ่มได้ 

4.13.3. สามารถเลือกหลักสูตรภาษาส่งให้กับผู้เรียนได้  
4.13.3.1. ผู้ดูแลระบบ สามารถส่งหลักสูตรภาษาให้กับผู้เรียนได้ 

4.13.4. รูปแบบรายงานผล 
4.13.4.1. มีการบันทึกผลคะแนนของผู้เรียน และมีเมนูท่ีส่งออกไฟล์ Excel ได้ 
4.13.4.2. สามารถเลือกรูปแบบได้อย่างน้อย 4 รูปแบบ 

4.13.5. มีเมนูสําหรับดูประวัติการเข้าใช้งานระบบได้ 
4.13.6. โปรแกรมมีระบบสํารองและกู้คืน 
4.13.7. มีเมนู Help ช่วยเหลือสําหรับผู้จัดการและควบคุมระบบ เมื่อไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน 

4.14. รายละเอียดอ่ืนๆ 
4.14.1. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดอบรมสําหรับการใช้งานชุดบริหารจัดการสําหรับห้องส่ือเรียนรู้ทาง

ภาษาจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ไทย อังกฤษ สําหรับมหาวิทยาลัยจํานวน 1 คร้ัง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง โดย
ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดวันเวลาในการอบรมดังกล่าวภายหลังจากการส่งมอบงาน โดยต้องจัด
อบรมภายในระยะเวลาการรับประกันการใช้งานของโปรแกรม 

4.14.2. มีคู่มือการใช้งานโปรแกรมทั้งในส่วนของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน 
4.14.3. รับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลา 1 ปี 

5. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพสําหรับการเรียนการสอนแบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
5.1. สามารถส่งสัญญาณภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ Mobile Device ไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้ 
5.2. สามารถแสดงสัญญาณภาพที่เป็นวิดีโอ หรือส่ือมัลติมิเดียได้ 
5.3. รองรับ DHCP 
5.4. รองรับการ Mirror หน้าจอของอุปกรณ์ IOS Devices ได้เป็นอย่างน้อย 
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5.5. มีช่องต่อสัญญาณขาออกเป็นแบบ HDMI อย่างน้อย  1 ช่องสัญญาณ 
5.6. มีช่องต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) แบบ RJ45 อย่างน้อย  1 ช่องสัญญาณ 

6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ ความละเอียดระดับ Full HD  สําหรับการบันทึกการเรียนการสอน/การประชุม 
(Zoom 12x) จํานวน 1 กล้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
6.1. หน่วยรับภาพเป็น Exmor CMOS หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2.8 
6.2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.1 ล้านพิกเซล  
6.3. สามารถซูมขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า  แบบ Optical และไม่น้อยกว่า 12 เท่า แบบ Digital Zoom 
6.4. สามารถปรับกล้องจากซ้ายไปขวาได้ไม่น้อยกว่า  +/- 100 องศา  
6.5. สามารถปรับกล้องก้มเงยได้ไม่น้อยกว่า +/- 25 องศา 
6.6. สามารถต้ังตําแหน่งกล้องล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 16 ตําแหน่ง 
6.7. สามารถทําการ Focus ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual   
6.8. สามารถทําการปรับ White Balance  ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual 
6.9. มีค่าอัตราการรบกวนต่อสัญญาณไม่น้อยกว่า 50 dB 
6.10. สามารถปรับ Shutter Speeds ต้ังแต่ 1/1  – 1/10,000 วินาที หรือดีกว่า 
6.11. ใช้งานในสภาพแสงตํ่าท่ีสุดท่ี 1.8 lx  (50 IRE,F1.8 ) หรือดีกว่า 
6.12. มีสัญญาณ Output แบบ HDMI  
6.13. มีช่องต่อ  RS-232C (VISCA) หรือ RJ45 เพื่อการส่ังงานจากอุปกรณ์ภายนอกได้ 

7. จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 50 น้ิว แบบสัมผัส (Interactive Board) พร้อมขาต้ังแบบมีล้อเล่ือน จํานวน 1 จอ มี
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
7.1. เป็นจอรับภาพระบบสัมผัสขนาดไม่ตํ่ากว่า 50 น้ิว โดยวัดตามแนวทแยง 
7.2. อัตราส่วนจอภาพ ( Aspect Ratio ) ขนาด 16 : 9 หรือดีกว่า 
7.3. พื้นท่ีแสดงภาพ (กว้าง x สูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,095 x 616 มิลลิเมตร 
7.4. ความละเอียดจอภาพ Resolution (แนวนอน x แนวต้ัง) ระดับ Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกว่า 
7.5. ความสว่างหน้าจอ (Brightness) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แคนเดลา/ตารางเมตร (cd/m2)   
7.6. ความคมชัด (Contrast Ratio) ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ 5,000 : 1 
7.7. ความไวตอบสนอง (Response Time) ขนาดไม่น้อยกว่า ระดับ 6.5 ms (G to G) 
7.8. มุมมองในการมอง (Viewing Angle) ไม่น้อยกว่า 175 องศา  
7.9. มีลําโพงในตัวเคร่ือง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ (10 วัตต์ + 10 วัตต์) 
7.10. อายุการทํางานหน้าจอ ไม่น้อยกว่า 30,000 ช่ัวโมง  
7.11. มีช่องต่อสัญญาณ  VIDEO IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
7.12. มีช่องต่อสัญญาณ AUDIO IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
7.13. มีช่องต่อสัญญาณ HDMI IN อย่างน้อย 1 ช่อง 
7.14. มีช่องต่อสัญญาณ PC IN  อย่างน้อย 1 ช่อง   



 

 

-9- 
 

7.15. มีช่องต่อสัญญาณ  PC OUT อย่างน้อย 1 ช่อง   
7.16. มีช่องต่อสัญญาณ  RS-232C สําหรับควบคุมการทํางานจากภายนอก อย่างน้อย 1 ช่อง 
7.17. มีช่องต่อสัญญาณ  RJ45 อย่างน้อย 1 ช่อง 
7.18. มีฟังก์ช่ันอ่านไฟล์ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวจากอุปกรณ์ USB (Memory Viewer) ด้วยนามสกุลของไฟล์

ภาพเคล่ือนไหว ได้แก่  mov , avi , mp4 , mpg /mpeg , wmv และไฟล์ภาพน่ิง ได้แก่  jpg/jpeg , bmp 
7.19. รองรับการทํางานแบบหน้าจอหลายสัมผัส (Multi-touch) ด้วยระบบ Infrared Blocking โดยสามารถสัมผัส

ได้ด้วยน้ิวหรือปากกา ได้มากสุดไม่น้อยกว่า 6 จุดในโหมดปกติ  
7.20. สามารถใช้ฟังก์ช่ัน กระดาน Whiteboard ภายในจอแสดงผล โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ภายนอก

มาเช่ือมต่อ 
7.21. สามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง 
7.22. รองรับเทคโนโลยี MIRACAST  
7.23. สามารถบันทึกการต้ังค่าปรับภาพ (Picture Profile) ได้ไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ 
7.24. สามารถปรับค่าสมดุลแสงสีขาว (White Balance) ทั้งสีแดง เขียว และ นํ้าเงิน ได้ 
7.25. รองรับเทคโนโลยี Digital Link  
7.26. มีฟังก์ช่ัน Secondary Display มีช่องสัญญาณ PC Out เพื่อส่งภาพออกไปยังอุปกรณ์แสดงภาพอ่ืนได้ 
7.27. มีฟังก์ช่ันท่ีแสดงสัญญาณภาพสองภาพพร้อมกันได้ (Multi Picture in Picture) รวมถึง สามารถแสดง

สัญญาณภาพหน่ึงสัญญาณพร้อมกับ Whiteboard ได้  
7.28. มีฟังก์ช่ัน Digital Zoom สามารถซูมภาพได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า 
7.29. มีฟังก์ช่ัน 1 : 1 Pixel สําหรับปรับตําแหน่งการแสดงภาพให้สอดคล้องกับสัญญาณภาพ 
7.30. มีฟังก์ช่ัน Auto Set Up สําหรับปรับสัญญาณภาพ PC แบบอัตโนมัติ 
7.31. มีฟังก์ช่ันเลือกโหมดประหยัดพลังงาน ECO MODE บนรีโมทคอนโทรล 
7.32. มีฟังก์ช่ันรักษาหน้าจอ Screen Saver ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ  
7.33. มีฟังก์ช่ันสําหรับขยับภาพอัตโนมัติ เพื่อรักษาสภาพหน้าจอ (Wobbling) 
7.34. มีฟังก์ช่ันสําหรับต้ังค่าการหน่วงเวลาการเปิดเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน (Power ON Screen Delay) 
7.35. มีฟังก์ช่ันสําหรับค้นหาสัญญาณ Input อัตโนมัติ 
7.36. ฟังก์ช่ัน OFF Timer สําหรับต้ังเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้ 3 ค่า คือ 30 , 60 และ 90 นาที 
7.37. มีฟังก์ช่ัน Power ON/OFF Timer ต้ังเวลาการเปิด-ปิดเคร่ืองได้ 
7.38. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต
ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืน
เอกสารน้ีพร้อมเอกสารเสนอราคา 
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8. อุปกรณ์เลือกสัญญาณแบบ Multi Format จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
8.1. มีพอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณขาเข้า ดังต่อไปน้ี  

8.1.1. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ DisplayPort ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.1.2. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ Video ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.1.3. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ Computer ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
8.1.4. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต 

8.2. มีพอร์ตสัญญาณขาออก ดังต่อไปน้ี 
8.2.1. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ HDBaseT  ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 
8.2.2. พอร์ตเช่ือมต่อสัญญาณ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 

8.3. มีพอร์ตเช่ือมต่อแบบ RS-232 สําหรับเช่ือมต่อกับการควบคุมภายนอก 
8.4. มีรีโมทไร้สายควบคุมการทํางาน 
8.5. รองรับ Multi-Standard ท้ัง PAL และ NTSC 
8.6. มีความสามารถในการทํา Picture-in-Picture ได้ 
8.7. มีฟังก์ช่ัน Zoom เป็นอย่างน้อย 
8.8. รองรับระบบ EDID หรือดีกว่า 
8.9. มี Non-Volatile Memory สําหรับบันทึกการต้ังค่าครั้งสุดท้าย 

9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI แบบ 1 Input 4 Output จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
9.1. สามารถกระจายสัญญาณ HDMI ได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
9.2. สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD (4K) 
9.3. สามารถรองรับ 3D ได้ถึง 36-bit 
9.4. สามารถรองรับ HDCP 
9.5. สามารถต่อขยายเพิ่มได้ 8 ชุด (Cascade) 
9.6. สามารถ Update ผ่านช่องต่อ USB ได้ 
9.7. สามารถรองรับการส่งสัญญาณ HDMI ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
9.8. สามารถรองรับการส่งสัญญาณ 4K ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

10. อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ HDMI ระยะไกล จํานวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
10.1. สามารถส่งสัญญาณ HDMI ผ่าน HDBaseT ได้ 
10.2. สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1080p ผ่านสาย Cat5e/6 ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
10.3. สามารถส่งสัญญาณในระดับ 1080p ผ่านสาย Cat6a/7 ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 70 เมตร 
10.4. สามารถส่งสัญญาณในระดับ 4K  ได้ไกลสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
10.5. รองรับ HDCP 
10.6. รองรับ EDID 
10.7. รองรับ Bandwidth ท่ี 10.2 Gbps เป็นอย่างน้อย 
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10.8. สามารถรองรับสัญญาณสูงสุดได้ถึงระดับ Ultra HD (4K) 
10.9. สามารถรองรับ Bit rate ได้ถึง 24 bit 
10.10. สามารถ Update ผ่านช่องต่อ USB ได้ 

11. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 4000 Ansi Lumens แบบ Wide Screen พร้อมขาแขวน จํานวน 1 เคร่ือง มี
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
11.1. ให้ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่าระดับ WXGA (1,280 x 800 Dots) 
11.2. ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 4000 ANSI lumens   
11.3. อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า 2,000 : 1  
11.4. มีการกระจายแสง  (Uniformity) ไม่น้อยกว่า 85% 
11.5. สามารถฉายภาพได้ต้ังแต่ขนาด 40 น้ิว จนถึง 300 น้ิว หรือดีกว่า 
11.6. มีช่องต่อสัญญาณ ดังต่อไปน้ี 

11.6.1. ช่องต่อ HDMI ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
11.6.2. ช่องต่อสัญญาณ Computer ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
11.6.3. ช่องต่อสัญญาณ VIDEO ขาเข้า ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
11.6.4. ช่องต่อ Serial ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ สําหรับควบคุมการทํางานจากภายนอก 
11.6.5. ช่องต่อ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ สําหรับเช่ือมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

11.7. มีฟังก์ชันการแก้ไข Key Stone ในแนวต้ังไม่น้อยกว่า  ±30 องศา และ แนวนอนไม่น้อยกว่า ±20 องศา   
11.8. มีระบบ Direct Power Off สามารถทําการปิด Main Power ได้ทันทีหลังจากใช้งาน 
11.9. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา

รับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต
ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืน
เอกสารน้ีพร้อมเอกสารเสนอราคา 

12. จอรับภาพชนิด Wide Screen อัตราส่วน 16 : 9 แบบขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 130 น้ิว 
จํานวน 1 จอ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  
12.1. เป็นจอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 น้ิว  
12.2. สามารถควบคุมการดึงจอภาพลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
12.3. เน้ือจอสีขาว Matt White หรือดีกว่า 
12.4. เน้ือจอเป็นช้ินเดียวไม่มีรอยต่อ ขอบจอและด้านหลังจอเคลือบสีดํา 
12.5. สามารถติดต้ังกับผนัง หรือ เพดานได้ 

13. ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาต้ังไมโครโฟนแบบต้ังโต๊ะ จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
13.1. เป็นไมโครโฟนชนิด  Dynamic หรือดีกว่า  
13.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  60 - 13,000 Hz    
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13.3. ทิศทางการรับสัญญาณ แบบ  Cardioid 
13.4. ความไวในการรับสัญญาณ  –55 dB (1.7 mV) at 1 Pascal  
13.5. ความต้านทาน  600  Ohms 
13.6. มีสวิทช์ปิด-เปิด 

14. ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือ จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
14.1. เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครื่องรับ 1 เครื่อง ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 2 ตัว 
14.2. มีระบบ Automatic Frequency Selection  
14.3. เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถ่ี DIGITAL 2.4 GHz  
14.4. ค่าความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน 0.05%            
14.5. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า 20Hz – 20kHz  
14.6. สามารถเลือกความถ่ีได้ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง     
14.7. ตัวรับสัญญาณ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  

14.7.1. สามารถรับสัญญาณแบบ Diversity  หรือดีกว่า 
14.7.2. มีช่องต่อ Remote receiver connector ชนิด RJ 45 

14.8. ไมโครโฟน มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
14.8.1. กําลังส่งไม่น้อยกว่า 10 mW 
14.8.2. สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ชนิด AA ได้ 

15. เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบสัมผัสแบบดิจิตอล ขนาด 8 อินพุท จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
15.1. เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ  
15.2. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone (XLR) / Line ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 
15.3. มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ  
15.4. มีปุ่มปรับเสียง EQ ไม่น้อยกว่า 4 BAND parametric EQ 
15.5. มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก 
15.6. สามารถบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า 10 tracks 
15.7. มีeffects ไม่น้อยกว่า 4 ชุด และต้ังโปรแกรมไม่น้อยกว่า 50presets 
15.8. มีช่องต่อสัญญาณออก 4 AUXES  
15.9. มีช่องต่อสัญญาณออก ST L,R                                             
15.10. ตอบสนองความถ่ี 20Hz-20kHz หรือดีกว่า           
15.11. ไดนามิคส์เร้นท์ ไม่น้อยกว่า 105dB 

16. เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจร ขนาด 60 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
16.1. กําลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
16.2. มีช่องต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 
16.3. มี Auxiliary input ไม่น้อยกว่า2 ช่อง 
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16.4. มี REC OUT เพื่อบันทึกเสียง 
16.5. สามารถแยกโซนเสียงได้ 2 โซน หรือดีกว่า 
16.6. ความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน 2% ที่ 1 kHz 
16.7. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  50-20,000 Hz 
16.8. มี Phantom Power 

17. ลําโพงประจําห้องเรียนขนาดไม่น้อยกว่า 4 น้ิว จํานวน 2 ตู้ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
17.1. ลําโพงเสียงทุ้มขนาดไม่น้อยกว่า 4 น้ิว จํานวน 1  ตัว 
17.2. ลําโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 น้ิว จํานวน 1 ตัว 
17.3. ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 75Hz – 20kHz (-3dB) 
17.4. ความถ่ีตอบสนองไม่น้อยกว่า 60Hz – 30kHz ( -10 dB ) 
17.5. System Sensitivity   ไม่น้อยกว่า 84 dB (1w @ 1m) 
17.6. Power Handling ทนกําลังขยาย (Programme) ไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
17.7. Power Handling ทนกําลังขยาย (Peak) ไม่น้อยกว่า 160 วัตต์ 
17.8. สามารถตัดความถ่ีเสียงท่ี 3.9kHz – 2nd order LF, 2nd order HF 
17.9. ความต้านทาน  Nominal Impedance ไม่น้อยกว่า 6 โอห์ม 
17.10. สามารถปรับเลือกการใช้งานแบบ 70V กับ 100V ได้ 

18. เครื่องบันทึกการเรียนการสอนและการถ่ายทอดแบบ HD  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
18.1. รองรับการบันทึกภาพลงในหน่วยบันทึกข้อมูลภายในได้  
18.2. มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า 30GB 
18.3. มีช่องต่อ USB สําหรับการบันทึกข้อมูลภายนอกได้ 
18.4. มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 
18.5. มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI อย่างน้อย 1 ช่อง 
18.6. มีช่องสําหรับต่อ Keyboard และ Mouse ภายนอกได้ 
18.7. มีช่องเช่ือมต่อแบบ RS-232 สําหรับเช่ือมต่อกับการควบคุมภายนอก 
18.8. มีช่องต่อ Ethernet Switch แบบ 10/100/1000Base-T อย่างน้อย 1 ช่อง 
18.9. รองรับสัญญาณขาเข้าได้ต้ังแต่ระดับ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 640x480 

to1920x1200 เป็นอย่างน้อย 
18.10. รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพ แบบ H264 หรือดีกว่า 
18.11. อัตราการส่งข้อมูลภาพ ที่ 200 kbps-10 Mbps หรือดีกว่า 
18.12. อัตราการแสดงภาพ Video Output 30 frame/sec. หรอืดีกว่า 
18.13. รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC MPEG-4 หรือดีกว่า 
18.14. อัตราการส่งข้อมูลเสียง ที่ 80kbps-320kbps หรือดีกว่า 
18.15. Sampling Rate ของสัญญาณเสียง 16 bit, 48kHz หรือดีกว่า 
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18.16. รองรับการแพร่ภาพบน network ท้ังแบบ unicast และ multicast 
18.17. รองรับ File Transfer Protocol แบบ FTP , SFTP และ CIFS เป็นอย่างน้อย 
18.18. มีฟังก์ช่ันการทํางาน Audio mixing and DSP 

19. อุปกรณ์ควบคุมการทํางานแบบรวมศูนย์ พร้อมแผงควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
19.1. สามารถท่ีจะ Import และ Export program ผ่าน USB Drive ได้ 
19.2. สามารถท่ีจะ Update firmware ผ่าน USB Drive ได้ 
19.3. รองรับ IPv6 
19.4. มี Memory Card ไม่ตํ่ากว่า 8GB 
19.5. มี Non-Volatile Memory ไม่ตํ่ากว่า 1 MB 
19.6. มี DDRAM หรือ Onboard RAM ไม่ตํ่ากว่า 512 MB  
19.7. ใช้ไฟ 12 VDC 
19.8. มี RJ-45 Jack for 10/100 base-T network connection 
19.9. มี Port Axlink เพื่อ ต่อเข้ากลับเครื่องระบบ Axcess 
19.10. มี RS232/422/485 Port ไม่น้อยกว่า 1 ports 
19.11. มี RS232 Port ไม่น้อยกว่า 3 ports 
19.12. มี IR/Serial Port ไม่น้อยกว่า 4 ports 
19.13. มี Relay Port ไม่น้อยกว่า 4 ports 
19.14. มี I/0 Port ไม่น้อยกว่า 4 ports 
19.15. พร้อมแผงควบคุม มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

19.15.1. เป็นแผงควบคุมอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปุ่มกด 
19.15.2. สามารถเช่ือมต่อเครื่องควบคุมอัตโนมัติโดยผ่านทาง port  RJ45 และมีไฟ LED แสดงผล 
19.15.3. มีไฟแสดงสถานะที่ปุ่มกด 
19.15.4. มี Port RS232 ไม่น้อยกว่า 1 ports 

19.16. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต
ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืน
เอกสารน้ีพร้อมเอกสารเสนอราคา 

20. อุปกรณ์ควบคุมระดับเสียงผ่านชุดควบคุมแบบรวมศูนย์ จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
20.1. มีช่องต่อไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
20.2. ความถ่ีตอบสนองไม่แคบกว่า  20Hz-20KHz 
20.3. ความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน 1% ที่ 1KHz   
20.4. สัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนไม่เกิน 80 dB  
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20.5. สามารถควบคุมการทํางานเคร่ืองผ่าน RS-232 ได้ 
21. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต พร้อม 10G Uplink จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

21.1. มีสถาปัตยกรรมแบบ Stackable หรือ Virtual Chassis โดยรองรับได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด และมี Bandwidth 
รวมไม่น้อยกว่า 40Gbps  

21.2. มีหน่วยความจําหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256MB และมี Flash Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 64MB  
21.3. มีพอร์ต USB จํานวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ตเพื่อรองรับการทํา Recovery หรือ Upgrade 
21.4. มีขนาด Switch Fabric ไม่น้อยกว่า 88 Gbpsและรองรับ Forwarding Rate สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 65 Mpps 
21.5. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT จํานวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
21.6. มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ SFP จํานวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต 
21.7. รองรับ Uplink 10 Gigabit Ethernet โดยการเพิ่มโมดูลหรือ Upgrade License 
21.8. รองรับระบบจ่ายไฟสํารอง (Redundant Power Supply) 
21.9. สนับสนุนจํานวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 12,000 Address 
21.10. สามารถทํา IP routing protocol ได้แก่ Static, RIPv1, RIP2, VRRP, RIPngและ IPv6 Tunneling ได้เป็น

อย่างน้อย 
21.11. สามารถทํา IP Multicast protocol ได้แก่ IGMPv3 และ MLD ได้เป็นอย่างน้อย 
21.12. สามารถทํา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1q ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 VLAN  
21.13. สามารถทํา User Authentication แบบ IEEE802.1X, MAC-based และ Web-based ได้เป็นอย่างน้อย

และต้องสามารถกําหนด VLAN และ ACL หรือ Per-User ACLs ให้กับผู้ใช้งานได้หลังจากทํา 802.1x 
Authentication ได้ 

21.14. เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถทํางานแบบ Port Trunkingหรือ Link Aggregation ได้ไม่น้อยกว่า 30 group, Uni-
Directional Link Detection (UDLD) และสามารถทํา Link Protection without STP แบบ Flex Link 
หรือ Dual-home Link ได้  

21.15. สามารถกําหนดค่า Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, ToS, DSCP และมี Queue 
ไม่น้อยกว่า 8 ระดับต่อพอร์ต 

21.16. สามารถกําหนดค่า Access Control List (ACL) ในระดับ Layer 2-4, IPv6 ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 รายการ 
21.17. สามารถส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายแบบ NetFlowหรือ S-Flow ได้ 
21.18. สามารถบริหารจัดการได้จากระบบบริหารจัดการเครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัยใช้อยู่ได้ หากไม่สามารถทําได้ให้

เสนอระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ท่ีเสนอและอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
21.19. สามารถทําฟังก์ช่ัน Policy Based Routing (PBR), DHCP snooping, IP source guard หรือ IP source 

filtering, Dynamic ARP Inspection หรือDynamic ARP protection, STP root guad, BPDU guard 
หรือ BPDU shutdown port, Loopback Detection หรือ Loopguardและ Port security ได้  

21.20. สามารถทํา SPAN Port หรือ Port Mirroring ท้ังแบบ one-to-one,many-to-one และ RSPAN Port หรือ 
Remote Port Mirroring ได้ 
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21.21. สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog, SNMPv3, RMON 
และ Embedded WEB management ได้ 

21.22. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการมีอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันหมดระยะเวลา
รับประกันตามสัญญา โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ออกเพื่อโครงการน้ีโดยเฉพาะจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต หรือในกรณีท่ีไม่มีบริษัทประจําประเทศไทยของผู้ผลิต
ให้สามารถใช้เอกสารจากบริษัทผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของผู้ผลิตได้ และจะต้องย่ืน
เอกสารน้ีพร้อมเอกสารเสนอราคา 

22. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบ Dual Radio 3x3MIMO จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
22.1. รองรับคล่ืนความถ่ีวิทยุในการรับ-ส่ง สัญญาณข้อมูล โดยใช้ย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน 
22.2. รองรับการทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.11a/n และ IEEE802.11b/g/n และสนับสนุนการทํา MIMO 

Technology แบบ 3x3 ได้เป็นอย่างน้อย 
22.3. มีเสาอากาศภายในท่ีมีกําลังส่ง (Antenna gain) ไม่น้อยกว่า 4dBi สําหรับคล่ืนความถ่ีวิทยุย่าน 2.4 GHz  

และไม่น้อยกว่า 5dBi สําหรับคล่ืนความถ่ีวิทยุย่าน 5 GHz 
22.4. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สายท่ีอยู่บนมาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE802.11b/g และ 

IEEE802.11n ได้เป็นอย่างน้อย  โดยรองรับการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 450 Mbps สําหรับแต่ละย่านความถ่ี 
22.5. มีพอร์ต 10/100/1000 Ethernet อย่างน้อย 1 port และรองรับมาตรฐาน IEEE802.3af , IEEE 802.3at ได้ 
22.6. มีพอร์ต RJ-45 Console  Interface  อย่างน้อย 1 port 
22.7. สามารถทํางานเป็น Access Point และตัวตรวจสอบการโจมตี (Wireless Intrusion) ได้  
22.8. สามารถเปล่ียนแปลงเพิ่มลดความแรงในการส่งสัญญาณได้ สําหรับควบคุมการส่งสัญญาณให้เข้ากับพื้นท่ี

ติดต้ัง 
22.9. อุปกรณ์ต้องมี Policy Enforcement Firewall เพื่อกําหนดสิทธ์ิการใช้งานของแต่ละ user ได้เป็นอย่างน้อย 
22.10. อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ Transmit Power และ Channel ได้โดยอัตโนมัติ 
22.11. อุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการทํา Wireless Intrusion detection และ prevention เช่น Rogue 

Detection ได้เป็นอย่างน้อย 
22.12. ได้รับการรับรองตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน UL, EN และ FCC ท่ีเก่ียวข้อง 

23. อุปกรณ์สํารองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3KVA แบบ Line Interactive จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
23.1. รองรับภาระงาน (Load) ได้ไม่ตํ่ากว่า 2700 Watts หรือ 3000 VA 
23.2. สามารถทํางานได้ท่ีแรงดัน Input ระหว่าง 165 - 300 V ได้ 
23.3. สามารถเลือกทํางานได้ที่แรงดัน Output 220 หรือ 230 หรือ 240 V 
23.4. มีช่องต่อสําหรับ Output Connector IEC 320 แบบ C13 ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง และ C19 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
23.5. เป็นอุปกรณ์ท่ีทํางานแบบ Line Interactive 
23.6. มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทํางานที่สามารถแจ้งเตือน Overload และแจ้งเตือนให้เปล่ียน Battery 
23.7. มีเสียงเตือนให้ทราบว่ากําลังทํางานอยู่ในโหมด Battery และเมื่อ Battery ใกล้หมด 
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23.8. สามารถทํางานได้ท่ีอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ 0-90% 
24. อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ขนาด 8 ช่อง จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

24.1. เป็นอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด 8 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ IEC-320-C13  
24.2. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 16A 
24.3. สามารถ remote เข้ามาบริหารจัดการได้ผ่าน LAN หรือดีกว่าได้  
24.4. มี Digital Display สําหรับดู aggregate current ของอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้  
24.5. มีแรงดันขาเข้า (Nominal input voltage) 208-230 VAC หรือดีกว่า  
24.6. สามารถบริหารจัดการได้จาก Web Browser  
24.7. สามารถติดต้ังเข้ากับ Rack 19 น้ิว สูง 1 U ได้ 

25. ตู้ส่ือสารสําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยว่า 15U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
25.1. เป็นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด 19 น้ิว แบบต้ังพื้น 
25.2. มีขนาดไม่น้อยกว่า 15U 
25.3. ทําด้วยวัสดุท่ีเป็นเหล็ก อบสีอย่างดี 
25.4. มีพัดลมระบายอากาศไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
25.5. มีรางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6 ช่องมาพร้อมอุปกรณ์ 
25.6. มีประตูและสามารถล็อคได้ 

26. ระบบเมนไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้าย่อยสําหรับห้องเรียนและปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ท่ีน่ัง จํานวน 1 ระบบ มี
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
26.1. สายเมนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ Load Center ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 sq.mm. พร้อมสายดินขนาดไม่น้อย

กว่า 6 sq.mm 
26.2. ตู้ Load Center ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง เมนเบรคเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 63A/2P 
26.3. สายเมนไฟฟ้าที่จ่ายให้แต่ละวงจรย่อยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 sq.mm.พร้อมสายดินขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 

sq.mm 
26.4. สายไฟฟ้าย่อยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5sq.mm พร้อมสายดินขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 sq.mm. ให้ถูกต้อง

ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
26.5. เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นเต้ารับคู่แบบสามขามีกราวด์ 
26.6. สายไฟจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือรางครอบสาย PVC ปิดมิดชิด ตามความเหมาะสมสภาพหน้างาน

ติดต้ัง 
26.7. จํานวนจุดเต้ารับไม่น้อยกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนภาษา  
26.8. ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบในการเดินสายสัญญาณต่างๆของห้องเรียนภาษา มาพร้อมกับการเสนอราคา 
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27. อุปกรณ์ประกอบการติดต้ังและการทดสอบระบบ จํานวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
27.1. สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร จะต้องเดินภายในท่อที่สามารถป้องกันภัยจากธรรมชาติ ได้เป็นอย่างดี โดยใน

ส่วนของสายที่จะต้องถูกกระทบจากความช้ืน จะต้องเดินภายใน IMC conduit 
27.2. สายที่เดินภายนอกตัวอาคาร แต่อยู่ในบริเวณที่เป็นกันสาด หรือ บริเวณท่ีไม่ต้อง สัมผัส ความช้ืน อาจจะใช้

ท่อ EMT หรือ IMC conduit 
27.3. สายภายในฝ้าเพดานทั้งหมดจะต้องเดินภายในท่อ EMT หรือ ท่ออ่อน (flex) 
27.4. สายที่เดินลงมาจากบนเพดานต้องเดินให้เรียบร้อยโดยใช้รางหรือวัสดุหรือท่ีเหมาะสมกับสภาพห้องพร้อมทั้ง

เก็บสี 
27.5. ผู้รับจ้างจะต้องเดินสาย เช่ือมจากจุดควบคุมไปยัง จุดใช้งานตามตําแหน่งของอุปกรณ์ พร้อมเข้าหัวสาย 

(Terminated) ให้พร้อมใช้งานโดย 
27.6. สายสัญญาณทองแดงตีเกลียว มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

27.6.1. เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียวแบบ 4 คู่สาย ขนาดไม่น้อยกว่า 24 AWG หรือ 0.5 มิลลิเมตร  
27.6.2. ฉนวนท่ีหุ้มต้องเป็น PVC หรือ Polyethylene 
27.6.3. มีอัตราการโค้งงอ (Bending Radius) ได้ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ขณะใช้งาน 
27.6.4. สามารถทํางานได้ท่ีช่วงอุณหภูมิต้ังแต่ -20 ถึง 60 C 
27.6.5. สามารถทนแรงดึง (pulling tension) ได้ไม่น้อยกว่า 108 นิวตัน 
27.6.6. มีค่า Return Loss ไม่น้อยกว่า 26 dB ที่ความถ่ี 100 MHz และไม่น้อยกว่า 15 dB ท่ีความถ่ี 350 

MHz 
27.6.7. มีอัตราลดทอนสัญญาณไม่เกิน 8.0 dB/100 เมตร ท่ีความถ่ี 16 MHz ไม่เกิน 21.0 dB/100 เมตร 

ที่ความถ่ี 100 MHz และไม่เกิน 40 dB/100 เมตร ที่ความถ่ี 350 MHz 
27.6.8. มีค่า Pr-Pr Next เทียบกับระยะทาง 100 เมตร ที่ความถ่ี 100 MHz ไม่น้อยกว่า 47 dB และท่ี

ความถ่ี 350 MHz ไม่น้อยกว่า 32 dB 
27.6.9. มีค่า Power Sum Next เทียบกับระยะทาง 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 46 dB ที่ความถ่ี 100 MHz 

และไม่น้อยกว่า 33 dB ความถ่ี 350 MHz 
27.6.10. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801 และ TIA/EIA 568-B.2 
 

27.7. สายสัญญาณสําหรับสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA)  มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
27.7.1. เป็นสายสัญญาณชนิดมีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือดีกว่า 
27.7.2. มีแกนกลาง จํานวนไม่น้อยกว่า  3 แกนเป็นแบบ Coaxial และ จํานวนไม่น้อยกว่า  4 แกนเป็น

แบบ Control wires 
27.7.3. มีชีลด์ทําจากฟรอยหุ้มด้วยทองแดงถัก หรือดีกว่า 
27.7.4. ฉนวนด้านนอกทําจากวัสดุ PVC สีดําหรือดีกว่า 
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27.8. สายสัญญาณเสียง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
27.8.1. มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 
27.8.2. เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า  4.5 mm. 
27.8.3. มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 
27.8.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า  

27.9. สายสําหรับลําโพง มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
27.9.1. มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 AWG 
27.9.2. เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า  5.5 mm. 
27.9.3. มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 
27.9.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า 

27.10. สายไมโครโฟน มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
27.10.1. มีแกนนําสัญญาณเป็น Tinned Copper หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 22 AWG 
27.10.2. เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า 6.0 mm. 
27.10.3. มีชิลด์เป็น Aluminum Foil หรือดีกว่า 
27.10.4. เปลือกหุ้มทําจากวัสดุ PVC หรือ PE หรือดีกว่า  
27.10.5. มีมาตรฐาน UL รับรองคุณภาพ เป็นอย่างน้อย 

27.11. ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังครุภัณฑ์ ท่ีสามารถเช่ือมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้ 
27.12. ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมอบรมการใช้งาน หลังจากติดต้ังแล้วเสร็จ 

28. ชุดประกอบการเรียนการสอนสําหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
28.1. โต๊ะสําหรับผู้สอน จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

28.1.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. 
28.1.2. ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก มีปุ่มสามารถปรับระดับได้ 
28.1.3. แผ่นท๊อปโต๊ะ  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบด้วย

พีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. 
28.2. เก้าอ้ีสําหรับผู้สอน จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

28.2.1. โครงสร้างไม้บุฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ หุ้มด้วยหนังเทียม 
28.2.2. ที่น่ัง ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 
28.2.3. ท้าวแขนทําจากพลาสติกข้ึนรูป 
28.2.4. ขาพลาสติก 5 แฉก รับนํ้าหนักได้ดี 
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28.3. โต๊ะ สําหรับผู้เรียน จํานวน 20 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
28.3.1. ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. 
28.3.2. ขาโต๊ะผลิตจากเหล็ก มีปุ่มสามารถปรับระดับได้ 
28.3.3. แผ่นท๊อปโต๊ะ  ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบด้วย

พีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม. 
28.3.4. แผงบังหน้า ผลิตจาก ไม้พาติเกิลบอร์ดเคลือบผิวเมลามิน หนา ไม่น้อย กว่า 16 มม.ปิดขอบด้วย

พีวีซี หนา ไม่น้อยกว่า 0.4 มม. 
28.4. เก้าอ้ี สําหรับผู้เรียน จํานวน 40 ชุด มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

28.4.1. โครงสร้างไม้บุฟองนํ้าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบ หุ้มด้วยหนังเทียม 
28.4.2. ที่น่ัง ปรับระดับสูง-ตํ่าได้ 
28.4.3. ท้าวแขนทําจากพลาสติกข้ึนรูป 
28.4.4. ขาพลาสติก 5 แฉก รับนํ้าหนักได้ดี 

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


