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รายละเอียดคาชี้แจงค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558
ชื่อผลผลิต ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

1. รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจริยะ
(Smart Classroom)

จานวน
5 ชุด

ราคาต่อหน่วย
วงเงิน
2,000,000 บำท 10,000,000 บำท

2. ประเภทครุภัณฑ์
 ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร ...……….… ระบุชื่ออำคำร ………………………....... สร้ำงเสร็จปีงบประมำณ ………….…
 ครุภัณฑ์กำรศึกษำ
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ครุภัณฑ์อื่น ๆ ครุภัณฑ์สำนักงำน
3. เหตุผลความจาเป็น
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีกำรพัฒ นำไปในระดับชนิดที่เรียกกันว่ำก้ำวกระโดด จึงทำให้มีอุปกรณ์ ที่ใช้
ช่วยในกำรประกอบกำรเรียนกำรสอนสำหรับครู-อำจำรย์ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ ไปอย่ำงรวดเร็วมำก จำกเดิมที่ครู อำจำรย์ ใช้เพียงชอกล์และกระดำนดำ เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษำ ได้พัฒนำมำเป็น กระดำนไวท์
บอร์ ด เครื่ อ งโอเวอร์ เฮด และเมื่ อ ก้ ำ วเข้ ำสู่ ยุ ค ดิ จิ ต อลก็ จ ะมี ก ำรน ำ เพำเวอร์ พ๊ อ ยต์ เครื่อ งฉำยภำพมั ล ติ มี เดี ย
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉำยภำพสำมมิติ ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน๊ต ฯลฯ มำช่วยในกำรเรียนกำรสอน ทำให้กำรศึกษำหำ
ควำมรู้ ในยุคปัจจุบันสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง รวดเร็วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตำมมำจำกกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียน
หรือผู้ที่พร้อมจะศึกษำนั้นคือควำมถูกต้องของ เนื้อหำและข้อมูลทำงวิชำกำรนั้นๆ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้
มำกน้อยเพียงไร และข้อมูลดังกล่ำวนั้น พร้อมที่จะใช้ในกำรอ้ำงอิง หรือประกอบกำรเรียนกำรสอน
สำหรับกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรเป็น “อี-ยูนิเวอร์ซิตี้” (E-University) เริ่มตั้งแต่กำร
พั ฒ นำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ำรเรี ย นให้ มี ค วำมทั น สมั ย จำกนั้ น พั ฒ นำระบบขึ้ น มำรองรับ กำรเรีย นกำรสอนผ่ ำ น
เทคโนโลยี โดยระบบปฏิบัติกำรห้องเรียนอัจฉริยะนี้เป็นกำรสร้ำงจุดเด่นให้แก่ เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ใน
รูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (interactive) คือมีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำให้มำกที่สุด
ห้องเรียนอัจฉริยะหรือสมำร์ทคลำสรูม (Smart Classroom) ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรเรียน
กำรสอนได้แก่
1. ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลพร้อมจอแสดงผล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ e-Classroom หรือ Smart
Classroom ประกอบไปด้วยอุปกรณ์และจอภำพคุณภำพสูงขนำดต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับขนำดห้องเรียน
2. เครื่องฉำยภำพ 3D (Visualizer) สำหรับกำรเรียนกำรสอนที่จะเป็นต้องมีกำรฉำยภำพวัตถุหรือเอกสำรระ
หว่ำที่มีกำรเรียนกำรสอนเพื่อทำให้นักศึกษำ หรือห้องเรียนที่อยู่ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำใจในเนื้อหำได้ดียิ่งขึ้น
3. SmartBoard เพื่อเป็นเครื่องมือให้ครู อำจำรย์ใช้เขียนคำอธิบำย หรือคำชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้เ กิดควำม
เข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น
4. Camera Auto Tracking เป็ น เครื่องมือที่ส ำคัญ ส ำหรับกำรจับภำพผู้ ส อนเมื่อมีกำรเคลื่อนไหว หรือ
เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ เพรำะด้วยเทคโนโลยีที่ชำญฉลำดทำให้นัก ศึกษำสำมำรถเข้ำใจบทเรียน และมองเห็นผู้สอนได้
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อย่ำงต่อเนื่อง
5. Streaming System เป็ น ระบบกระจำยภำพ และกำรเรียนกำรสอนผ่ ำนเครือข่ำย IP และเครือข่ำย
Internet ไปยัง iPhone, iPAD, SmartPhone และ Computer Tablet ของนักศึกษำและผู้ที่สนใจเข้ำรับฟัง

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ซึง่ มีภำระกิจรับผิดชอบในด้ำนของเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และพัฒนำนวัตกรรรมทำง ด้ำนกำรศึกษำ พร้อม
ทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนำรูปแบบของกำรศึกษำในรูปแบบใหม่ๆ และพร้อมที่จะ สนับสนุนในด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือ ทั้ง
รูปแบบกำรจัดทำรำยกำรประกอบกำรเรียนกำรสอนให้แก่ ครู-อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
มาตรฐานขั้นต่าที่ควรมี……5……….มีอยู่แล้ว………-……..ใช้การได้………-…………ชารุด…-………
ใช้สาหรับวิชา……ทุกวิชำ……………..หลักสูตร….…ทุกหลักสูตร…..ระดับ……ทุกระดับ……………..
จานวนนักศึกษา………4,400……….…คน…………..ความถี่ในการใช้งาน……8…ชม./วัน……………
4. คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
(กรณีจัดซื้อ ครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จานวน และราคาต่อหน่วยของรายการย่อยด้วย)
1. ระบบบันทึกการเรียนการสอน VDO On Demand ประกอบด้วย
1.1. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SD Encoder + VGA Encoder จานวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.1.1. สำมำรถรับสัญญำณภำพรูปแบบ HDMI , DVI , RGBHV , YPbPr , CVBS ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.2. สำมำ`รถรับภำพควำมละเอียดได้สูงสุดที่ 1080p ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.3. สำมำรถรับภำพได้ 3 สัญญำณภำพพร้อมกันได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.4. สำมำรถทำสัญญำณภำพเป็นรูปแบบ HTML5 เพื่อใช้งำนร่วมกับ อุปกรณ์ Tablet และ
Smart ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.5. สำมำรถควบคุมกำรทำงำนด้วย Web interface ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.6. มีหน้ำจอ LCD แสดงสถำนของเครื่อง และมีไฟ LED แสดงสถำนะ สำหรับแต่ละสัญญำณเข้ำ
ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.7. มีช่องรับส่งสัญญำณ ดังนี้
1.1.7.1. ช่องรับสัญญำณ ประเภท DVI 2 ช่อง ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.7.2. ช่องส่งสัญญำณ ประเภท VGA Loop 1 ช่อง ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.7.3. ช่องสัญญำณ ประเภท RS232 และ RS485 อย่ำงละ 1 ช่อง ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.7.4. ช่องรับสัญญำณเสียง 4 ช่อง และ ช่องส่งสัญญำณเสียง 2 ช่อง ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.7.5. ช่องสัญญำณ ประเภท RJ45 1 ช่อง ได้เป็นอย่ำงน้อย
1.1.8. สำมำรถบันทึก และส่งสัญญำณในรูปแบบ ควำมละเอียดสูง และต่ำในเวลำเดียวกันเพี่อควำม
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สะดวกในกำรจัดกำร Bandwidth เป็นอย่ำงน้อย
1.1.9. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ SD Encoder + VGA Encoder ที่เสนอ สำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่ำ 5
ปี โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือรับรองจำกผู้นำเข้ำสินค้ำภำยในประเทศ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
1.1.10. อุปกรณ์แปลงสัญญำณ SD Encoder + VGA Encoder ที่เสนอ ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับ
กำร แต่งตั้งจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของ
ผู้ผลิตตั้งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้นำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
ผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้ง
ฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล

1.2. กล้องจับภาพ Speed Dome SD จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.2.1. สำมำรถซูมแบบ Optical ได้ 18 เท่ำและ Digital 12 เท่ำ ได้ เป็นอย่ำงน้อย
1.2.2. สำมำรถควบคุมกำรซูม กำรหมุน จำกระบบ network ผ่ำนอุปกรณ์ ได้
1.2.3. มีรีโมทไร้สำยรองรับได้
1.3. อุปกรณ์ Access Point จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1. เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่วิทยุย่ำน 2.4 GHz และ 5 GHzในกำรรับส่งข้อมูล
1.3.2. ทำงำนร่วมกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์ Wireless LAN Controller ที่หน่วยงำนใช้งำนอยู่
1.3.3. สนับสนุนกำรทำงำนตำมมำตรฐำน IEEE802.11b และ IEEE802.11a/g/n และสนับสนุนกำร
ทำ MIMO Technology แบบ 2x2 หรือดีกว่ำ
1.3.4. สำมำรถทำ ClientLink หรือ ClientMatch ได้
1.3.5. รองรับกำรเชื่อมต่อเสำอำกำศแบบภำยนอกและมีเสำอำกำศที่มีกำลังส่ง (Antenna gain) ไม่
น้อยกว่ำ 3.0dBi สำหรับคลื่นควำมถี่วิทยุย่ำน 2.4 GHz และไม่น้อยกว่ำ 4.5dBi สำหรับคลื่น
ควำมถี่วิทยุย่ำน 5 GHz
1.3.6. สำมำรถทำงำนเป็น Access Point, Wireless Sensor หรือ Air Monitor ได้ หำกไม่สำมำรถ
ทำเป็น Wireless Sensor หรือ Air Monitor ได้ให้เสนอระบบ Wireless Intrusion ที่มีตัว
ตรวจสอบกำรโจมตีจำนวนไม่น้อยกว่ำอุปกรณ์ Access point ที่เสนอในโครงกำรนี้
1.3.7. มีพอร์ต 10/100/1000Base-T ที่รองรับมำตรฐำน IEEE 802.3af อย่ำงน้อย 1 พอร์ต
2. ระบบอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ประกอบด้วย
2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้สอน จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีประสิทธิภำพไม่ต่ำกว่ำ Core i5 ทำงำนที่สัญญำณนำฬิกำ
ไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ และมีหน่วยควำมจำ L3 Cache ไม่น้อยกว่ำ 6
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MB
2.1.2. แผงวงจรหลักต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ
2.1.3. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
และต้องสำมำรถแสดงหมำยเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมำยเลขที่ติดมำกับ
ตัวเครื่องได้
2.1.4. มีหน่วยควำมจำหลักแบบ DDR3 PC3 12800 FSB 1600 MHz หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ ซึ่งมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB และสำมำรถรองรับกำรขยำยหน่วยควำมจำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ
16GB
2.1.5. ประกอบด้วยหน่วยควำมจำสำรองเก็บบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้คือ
2.1.5.1. Hard Disk ชนิด SATA ขนำดควำมจุรวมไม่ต่ำกว่ำ 1000GB ควำมเร็วไม่ต่ำกว่ำ
7200 rpm หรือมีคุณสมบัติดีกว่ำ
2.1.5.2. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จำนวน 1 Drive หรือมี
คุณสมบัติดีกว่ำ
2.1.5.3. มี Media Card Reader Slot จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย
2.1.6. หน่วยควบคุมกำรแสดงผล มีหน่วยควำมจำ (Video Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
2.1.7. มีส่วนควบคุมกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่
บน Mainboard ซึ่งสนับสนุนควำมเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป็นแบบ
RJ-45
2.1.8. มีช่องหรือพอร์ตแบบ USB 2.0 จำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 Ports
2.1.9. มี Expansion Slot จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 slot โดยเป็น PCI Express x16 อย่ำงน้อย 1
Slot, PCIe x1 อย่ำงน้อย 2 Slot
2.1.10. แป้นพิมพ์และเมำส์มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.1.10.1. แป้นพิมพ์ มีตัวอักษรภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษ ปรำกฏ
บนแป้นพิมพ์อย่ำงถำวร ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB หรือดีกว่ำ
2.1.10.2. เมำส์ เป็นชนิด OPTICAL 2 ปุ่ม มี Scrolling ใช้หัวเชื่อมต่อแบบ USB หรือดีกว่ำ
2.1.11. มีจอภำพสี ชนิด TFT- LCD หรือ LED ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว และมีควำมละเอียดไม่
ต่ำกว่ำ 1366 x 768 pixels มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1
2.1.12. ตัวเครื่อง, จอภำพ, แป้นพิมพ์ และเมำส์ ที่เสนอต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกัน โดย
ประทับตรำเครื่องหมำยกำรค้ำนั้นไว้บนอุปกรณ์อย่ำงถำวรจำกโรงงำนผลิต
2.1.13. มีโปรแกรมกำรจัดกำรอุปกรณ์ และโปรแกรมต่ำง ๆ ของระบบปฏิบัติกำรแบบรวมศูนย์
(Centralize Manage) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1.13.1. สำมำรถแสดงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ (System Information) เช่น
รำยละเอียดของ CPU, Memory, BIOS version
2.1.13.2. สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำน (Diagnostic) ของอุปกรณ์ต่ำง ๆ เครื่อง เช่น
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System board,memory, harddrive, optical drive, monitor, port ต่ำง ๆ
ได้
2.1.13.3. สำมำรถช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำร Update Drivers และ utility ได้โดย
อัตโนมัติ
2.1.13.4. สำมำรถกำหนดเวลำ (Schedule Task) ในกำร Diagnostic อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของ
เครื่องได้
2.1.13.5. สำมำรถเก็บบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ที่เกิดขึ้นทั้ง Hardware และ Software โดยแจ้ง
เป็นรำยละเอียดของเหตุกำรณ์ ได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
2.1.14. มีโปรแกรมในกำรทำ Backup & Restore ซึ่งถูกพัฒนำโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์ และเป็น
เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับเครื่องที่เสนอ ที่มีควำมสำมำรถอย่ำงน้อยดังนี้
2.1.14.1. สำมำรถทำ image ของ ระบบปฏิบัติกำร(OS) และ ข้อมูลได้ โดยสำมำรถเก็บ
สำเนำอยู่ในรูปแบบของ file image และสำมำรถทำสำเนำเก็บไว้ที่ Hard drive,
secondary hard drive, Optical drive, Flash drive ได้
2.1.14.2. สำมำรถสำรองข้อมูล(Backup) แบบกำหนดเวลำได้ (Schedule Backup)
2.1.14.3. สำมำรถเลือกกู้ข้อมูล(Recovery) จำกกำรสำรองข้อมูลแบบย้อนหลังได้ และ
สำมำรถทำกำรซ่อน หรือป้องกันกำรลบไฟล์ข้อมูลสำรองได้
2.1.14.4. สำมำรถทำ System Recovery ได้ในกรณีที่ Operating System ไม่สำมำรถ
ทำงำนได้ (One Key Recovery)
2.1.15. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผลทั่วไป ที่เสนอ ต้องผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำง
น้อยดังนี้
2.1.15.1. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 พร้อมเอกสำรรับรอง
2.1.15.2. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรแผ่กระจำยของแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำบันได้รับกำร
ยอบรับจำกนำนำชำติ เช่น FCC พร้อมเอกสำรรับรอง
2.1.15.3. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกสถำบันที่ได้รับกำรยอมรับจำก
นำนำชำติ เช่น UL หรือ CE หรือ CB หรือ CSA พร้อมเอกสำรรับรอง
2.1.15.4. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT Gold Rating, Green
Guard พร้อมเอกสำรรับรอง
2.1.16. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สอน ที่เสนอ ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำร แต่งตั้งจำกผู้ผลิต
หรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตตั้งอยู่
ภำยในประเทศสำมำรถใช้หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้นำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้
เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่
ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
2.1.17. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สอน ที่เสนอ ต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริกำร
Download Driver ต่ำง ๆ ผ่ำนทำงระบบ Internet โดยผูเ้ สนอรำคำจะต้องแจ้งชื่อ Web
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Site ให้ทรำบมำในเอกสำรเสนอรำคำนี้ด้วย
2.1.18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สอน ที่เสนอผู้เสนอรำคำ จะต้องเสนอโปรแกรมบริหำรจัดกำร
ห้องเรียนซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1.18.1. เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรทำงคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ำย
เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนกำรเรียน กำรสอน ในห้องปฏิบัติกำร ได้อย่ำงสะดวก
และมีประสิทธิภำพ โดยโปรแกรมดังกล่ำวต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย และ
เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ
2.1.18.2. สำมำรถส่งหน้ำจอของผู้สอนไปยังหน้ำจอของผู้เรียนได้ โดยที่ผู้เรียนไม่สำมำรถที่
จะเปลี่ยนแปลงหน้ำจอได้
2.1.18.3. สำมำรถแสดงหน้ำจอของผู้เรียนในชั้นเรียนไปยังหน้ำจอของผู้เรียนคนอื่นได้
2.1.18.4. ตัวโปรแกรมสำมำรถให้ผู้สอนทำข้อสอบแบบ ถูก-ผิด หรือ ข้อสอบแบบปรนัย
เพื่อทำกำรทดสอบผู้เรียนได้ โดยตัวโปรแกรมสำมำรถที่จะแสดงคะแนนของ
ผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้สอนสำมำรถทรำบผลคะแนนของกำรสอบผู้เรียนได้
ทันที
2.1.18.5. สำมำรถกำหนดสิทธิกำรใช้งำนของโปรแกรม หรือ เว็บไซด์ ที่สำมำรถเปิดใช้งำน
ได้ในแต่ละวิชำเรียน ตำมควำมต้องกำรของผู้สอนได้
2.1.18.6. ผู้สอนสำมำรถระบุเครื่องของผู้เรียนที่ต้องกำรทำสอนโดยตรงได้ โดยสำมำรถที่จะ
รีโมทเข้ำไปควบคุมหน้ำจอของผู้เรียนได้
2.1.18.7. ผู้สอนสำมำรถดูภำพรวมของผู้เรียน หรือกิจกรรมที่ผู้เรียนทำบนเครื่องของตน
จำกบนหน้ำจอของผู้สอนได้ภำยในหน้ำจอเดียว
2.1.18.8. ผู้สอนสำมำรถจับภำพนิ่ง (Snap shot) บนหน้ำจอของผู้เรียนที่ต้องกำรได้
2.1.18.9. ผู้สอนสำมำรถส่งข้อควำมไปยังเครื่องผู้เรียนที่ต้องกำร หรือทำกำรพูดคุย (Chat)
กับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล หรือเฉพำะกลุ่มได้
2.1.18.10. ผู้สอนสำมำรถทำกำรล๊อคเมำส์ คีย์บอร์ด ของเครื่องผู้เรียนงำน เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้เรียน ใช้งำนเครื่องในเวลำที่ไม่ได้รับอนุญำต
2.1.18.11. ผู้สอนสำมำรถทำกำรบล๊อกกำรใช้งำน USB Port และ Printer ได้
2.1.18.12. ผู้สอนสำมำรถทำกำรสั่งเปิด หรือปิดเครื่องผู้เรียนได้ หำกเครื่องปลำยทำง
สนับสนุน

2.2. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 3,500 ANSI Lumens จานวน 1
เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.2.1. เป็นเครื่องฉำยภำพวีดีโอและคอมพิวเตอร์ระบบ DLP หรือ LCD ขนำด 0.65 นิ้ว
2.2.2. มีควำมละเอียดของภำพ WXGA 1280x800 จุด หรือดีกว่ำ
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2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

มีควำมสว่ำงของภำพไม่น้อยกว่ำ 3,500 ANSI Lumens
มีระบบ Brilliant Color TM-II ซึ่งให้สีสวยสมจริง
มีอัตรำส่วนควำมคมชัด 15,000 : 1 (CONTRAST RATIO)หรือดีกว่ำ
สำมำรถแสดงสีได้อย่ำงน้อย 1 พันล้ำนสี
มีขนำดเลนส์ ทำงยำวโฟกัสตั้งแต่ (f) 7.51มิลลิเมตร F/2.8 หรือดีกว่ำ
สำมำรถฉำยภำพได้ตั้งแต่ 40 ~ 300 นิ้ว โดยมีระยะกำรฉำยได้ตั้งแต่ 0.45 ~ 3.37เมตรหรือ
ดีกว่ำ
2.2.9. สำมำรถรับสัญญำณวิดีโอระบบ Full NTSC, PAL, SECAM และ HDTV ได้เป็นอย่ำงน้อย
2.2.10. มีiระบบ Automatic Frequency Control โดยมีช่วงควำมถี่แนวตั้งที่ 24 ~ 85 Hz และ
แนวนอน 15.375 ~ 91.1 kHz หรือดีกว่ำ
2.2.11. มีระบบแก้ไขควำมผิดพลำดจอภำพสี่เหลี่ยมคำงหมูได้แบบแนวตั้ง ±40°
2.2.12. มีช่องสัญญำณ ดังต่อไปนี้
2.2.12.1. ช่องรับสัญญำณเข้ำ ชนิด VGA จำนวน 2 ช่อง
2.2.12.2. ช่องรับสัญญำณเข้ำ ชนิด HDMI จำนวน 1 ช่อง
2.2.12.3. ช่องรับสัญญำณเข้ำ ชนิด RCA Composite Video จำนวน 1 ช่อง
2.2.12.4. ช่องรับสัญญำณเสียงเข้ำ จำนวน 2 ช่อง
2.2.12.5. ช่องจ่ำยสัญญำณออก ชนิด VGA จำนวน 1 ช่อง
2.2.12.6. ช่องจ่ำยสัญญำณเสียงออก จำนวน 1 ช่อง
2.2.12.7. RS-232, RJ-45 และ USB อย่ำงละ 1 ช่อง
2.2.13. มีระบบ 3D Technology สำมำรถฉำยภำพสำมมิติได้
2.2.14. สำมำรถตั้งรหัสผ่ำนเพื่อควบคุมกำรใช้งำนเครื่อง และล็อคกำรค้นหำสัญญำณภำพและเลือก
ค้นหำเฉพำะบำงสัญญำณภำพ
2.2.15. มีรีโมทไร้สำยควบคุมกำรสั่งงำนที่สำมำรถควบคุมเมำส์ได้ และมีปุ่มล็อค key pad ที่ตัวเครื่อง
2.2.16. มีฟังก์ชั่น Quick Resume ช่วยให้เปิดเครื่องได้รวดเร็ว ทันทีที่ปิดเครื่อง
2.2.17. มีระบบ Direct power on เปิดเครื่องทันทีหลังเสียบปลั๊ก
2.2.18. สำมำรถแสดงตัวอักษรของเมนูได้ 26 ภำษำ รวมถึงภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
2.2.19. มีหลอดภำพขนำด 240 วัตต์ หรือดีกว่ำ
2.2.20. มีอำยุกำรใช้งำนของหลอดภำพยำวนำน 6,000 ชั่วโมง (ECO+ /STD), 5,000 ชั่งโมง (ECO
/Dynamic) และ 3,500 ชั่วโมง (Bright)
2.2.21. มีลำโพงในตัว 1 ชุด กำลังขยำยชุดละ 10 วัตต์
2.2.22. เครื่องฉำยภำพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,500 ANSI Lumens ที่เสนอ
ต้องเป็น สินค้ำ Original product ไม่ใช่สินค้ำ OEM โดยผูเ้ สนอรำคำจะต้องแนบหนังสือ
รับรองจำกโรงงำนผู้ผลิตโดยตรง เสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
2.2.23. เครื่องฉำยภำพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,500 ANSI Lumens ที่เสนอผู้
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2.3.

เสนอรำคำจะต้องเสนอพร้อมจอรับภำพชนิดมือดึงขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 นิ้ว
2.2.24. เครื่องฉำยภำพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3,500 ANSI Lumens ที่เสนอ ผู้
เสนอรำคำจะต้องได้รับกำร แต่งตั้งจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่
อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตตั้งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้
นำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำ
จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.3.1. เป็นเครื่องนำเสนอภำพด้วยกล้องวีดีทัศน์ที่ใช้ CMOS ขนำด 1/3 นิ้ว 5,000,000 พิกเซล
2.3.2. สำมำรถฉำยแผ่นใส, วัตถุ 3 มิต,ิ ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ได้
2.3.3. สำมำรถเลือกระดับกำรแสดงผลได้ 4 ระดับ SXGA/XGA/720P/1080P
2.3.4. สำมำรถซูมภำพด้วยเลนส์ได้ 12 เท่ำ (Optical) และ ซูมดิจิตอลได้ 30 เท่ำ (Digital)
2.3.5. หมุนกล้องด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ เพื่อสะดวกในกำรใช้งำน โดยกล้องหมุนได้ 330 องศำใน
แนวตั้ง
2.3.6. มีระบบ Auto Image Adjust สำมำรถปรับควำมคมชัดและควำมสว่ำงได้ในปุ่มเดียว
2.3.7. อัตรำกำรเคลื่อนไหวภำพ (Frame Rate) 25 Frame/Second
2.3.8. สำมำรถปรับควำมชัด (Auto Focus) และ ควำมสว่ำง (Auto IRIS) แบบธรรมดำและแบบ
อัตโนมัติได้
2.3.9. สำมำรถปรับควำมขำวได้อัตโนมัติ (Auto White Balance)
2.3.10. มีระบบปรับภำพ Positive / Negative , สี หรือ ขำว/ดำ และระบบกำรหยุดภำพนิ่ง
(Image Freeze)
2.3.11. สำมำรถบันทึกภำพเก็บไว้ในเครื่องได้ 128 ภำพ
2.3.12. สำมำรถแสดงภำพได้ 2 ภำพในจอเดียวกัน (Split Screen) เป็นภำพปัจจุบันและภำพที่
บันทึกไว้ โดยในส่วนภำพปัจจุบันสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
2.3.13. สำมำรถควบคุมกำรทำงำนจำกเครื่องคอมพิวเตอร์และสำมำรถควบคุมเครื่องโปรเจคเตอร์ได้
พร้อมโปรแกรมควบคุม
2.3.14. มีไฟส่องวัตถุแบบ LED 2 แขนขนำด 1.5W อำยุกำรใช้งำน 30,000 ชม. และมีไฟที่ฐำนชนิด
LED
2.3.15. มีช่องสัญญำณ ดังต่อไปนี้
2.3.15.1. ช่องรับสัญญำณ RGB Input VGA D-sub 15-pin x 2
2.3.15.2. ช่องจ่ำยสัญญำณ RGB Output VGA D-sub 15-pin x 2
2.3.15.3. HDMI x 1
2.3.15.4. RS232 x 1, PS/2 x 1 และ USB 2.0 x 1
2.3.16. มีรีโมทไร้สำย สำมำรถควบคุมเครื่องด้วยรีโมท พร้อมช่องเก็บรีโมทในตัวเครื่อง
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2.3.17. มีช่องต่อสัญญำณภำพและเสียงที่ด้ำนข้ำงของตัวเครื่อง เพื่อควำมสะดวกในกำรเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เพิ่มเติม
2.3.18. เครื่องฉำยภำพวัตถุสำมมิติ ที่เสนอ สำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดยผู้เสนอรำคำจะต้อง
แนบหนังสือรับรองจำกผู้นำเข้ำสินค้ำภำยในประเทศ เสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล

2.4.

2.3.19. เครื่องฉำยภำพวัตถุสำมมิติ ที่เสนอ ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำร แต่งตั้งจำกผู้ผลิตหรือสำขำ
ของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของผู้ผลิตตั้งอยู่ภำยในประเทศ
สำมำรถใช้หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้นำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนใน
กำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงกำร
และเลขที่ประกำศเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กระดานอิเลคทรอนิคส์ พร้อมกระดานแบบพกพา จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.4.1. เป็นจอรับภำพสำหรับโปรเจคเตอร์ที่มีขนำดวัดตำมเส้นทแยงไม่น้อยกว่ำ 105 นิ้ว
2.4.2. สำมำรถติดตั้งบนขำตั้งพร้อมล้อเลื่อน (อุปกรณ์มำตรฐำน) กรอบและกระดำนทำจำก
อลูมิเนียมน้ำหนักเบำ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบใช้สำยผ่ำนช่องต่อสัญญำณแบบ USB
2.4.3. มีปุ่มฟังก์ชั่นพื้นฐำนอยู่บนจอรับภำพสำหรับควบคุมสั่งงำนโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับจอ เพื่อ
สะดวกในกำรใช้งำนโดยมี ไม่น้อยกว่ำ 25 คำสั่ง
2.4.4. สำมำรถเลื่อนหน้ำจอในแต่ละหน้ำกำรนำเสนอเพื่อเพิ่มพื้นที่กำรใช้งำนได้ไม่จำกัด โดยมี
ฟังก์ชั่นควบคุมกำรเลื่อนหน้ำจอ
2.4.5. สำมำรถเลือกภำษำ ไทยและอังกฤษ สำหรับเมนูกำรใช้งำนได้
2.4.6. ใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร MS Windows XP, 7 และ Windows 8 และสำมำรถใช้งำน
ร่วมกับ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้เป็นอย่ำงดี
2.4.7. มีฟังก์ชั่นกำรบันทึกผลงำนเป็นไฟล์นำมสกุล ต่ำง ๆ ได้แก่.JPG, .JPEG, .TIFF, .TIF, .PNG,
.GIF, .BMP,.HTML, .PDF, .PPT, .HHT, .AVI และ .DPB เพื่อนำไปใช้งำนร่วมกับโปรแกรม
อื่นๆได้
2.4.8. มีหน้ำต่ำงแสดงภำพขนำดย่อของแผ่นงำนหน้ำต่ำงๆเพื่อแสดงพื้นที่ ที่ใช้งำนทั้งหมดใน
หน้ำจอเดียวกัน
2.4.9. มีฟังก์ชั่นปำกกำอัจฉริยะที่สำมำรถช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรวำดรูปทรง วงกลม,
สำมเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงรี, เส้นลูกศรตรง, เส้นโค้ง, และเส้นลูกศรโค้ง ได้
2.4.10. มีฟังก์ชั่น Spotlight ที่สำมำรถเปลี่ยนรูปทรงได้ 5 แบบ, เปลี่ยนสีของส่วนที่บัง และปรับ
ควำมโปร่งของส่วนที่บังได้
2.4.11. มีฟังก์ชั่นWrap Screen ที่สำมำรถเปลี่ยนสีให้ส่วนที่บังหรือใช้รูปเป็นหน้ำที่บัง และสำมำรถ
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2.5.

ล็อคกำรเลื่อนเฉพำะแนวตั้งหรือ แนวนอนได้ เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
2.4.12. มีฟังก์ชั่นกำรแปลงลำยมือที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของกระดำน สำมำรถแปลงได้ทั้งภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
2.4.13. สำมำรถเลือกเขียนข้อควำมที่ต้องกำรทับรูปภำพ, วีดิโอไฟล์และ Website ได้
2.4.14. สำมำรถสั่งพิมพ์โดยผ่ำนเครื่องพิมพ์ จำกโปรแกรมบอร์ดได้
2.4.15. สำมำรถบันทึกกำรนำเสนอเป็นภำพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง ในรูปแบบไฟล์ .AVI และ .DPB
เพื่อควำมสะดวกในกำรนำกลับมำแสดงอีกครั้ง
2.4.16. สำมำรถแสดงภำพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได้ โดยรองรับไฟล์ชนิด .AVI, .MPG, .MOV,
.RM,.RMVB และ .SWF
2.4.17. ทำหน้ำที่ช่วยในกำร Presentation เช่น เป็นกระดำนดำ, เขียนอธิบำยเพิ่มเติมลงใน
Presentation File และทำหน้ำที่แทนเมำส์ เสมือนทำงำนบน Touch Screen ได้อย่ำงดี
2.4.18. สำมำรถใช้งำนลักษณะสัมผัสด้วยมือและสำมำรถใช้ปำกกำที่ให้มำกับจอรับภำพในกำรเขียน
โดยใช้เทคโนโลยี Infrared Sensor ใน กำรรับสัญญำณ มีควำมเร็วในกำรตอบสนองสัญญำณ
ไม่น้อยกว่ำ 120 จุดต่อวินำที
2.4.19. สำมำรถเขียนได้พร้อมกันสี่คน
2.4.20. สำมำรถเพิ่มลด เมนูในทูลบำร์ได้ และบันทึกแยกสำหรับผู้ใช้งำนแต่ละคนได้
2.4.21. กระดำนอิเลคทรอนิคส์ พร้อมกระดำนแบบพกพำ ที่เสนอ ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับกำร
แต่งตั้งจำกผู้ผลิตหรือสำขำของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสำขำของ
ผู้ผลิตตั้งอยู่ภำยในประเทศสำมำรถใช้หนังสือรับรองที่ออกจำกผู้นำเข้ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
ผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในกำรเสนอรำคำในครั้งนี้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้ง
ฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงกำร และเลขที่ประกำศเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
ระบบเสียง จานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย
2.5.1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายเสียง จานวน 1 เครือ่ ง มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.5.1.1. กำลังขับ 60 วัตต์
2.5.1.2. ระดับสัญญำณขำออก 4-16 โอห์ม, 100 โวลต์, 70 โวลต์
2.5.1.3. มีช่องสัญญำณขำเข้ำของไมโครโฟน 3 ช่อง
2.5.1.4. มีช่องสัญญำณขำเข้ำของสัญญำณทั่วไป (AUX) 2 ช่อง
2.5.1.5. มีช่องต่อสัญญำณขำออกสำหรับกำรบันทึก (AUX OUT)
2.5.1.6. มีปุ่มปรับระดับควำมดังแยกอิสระทุกช่องสัญญำณ
2.5.1.7. มีปุ่มปรับระดับควำมถี่เสียงทั้งเสียงทุ้ม และเสียงแหลม
2.5.1.8. มีช่วงตอบสนองควำมถี่อยู่ในช่วง 50 เฮิรตซ์ ถึง 20,000 เฮิรตซ์ + 3 ดีบี
2.5.1.9. มีค่ำควำมเพี้ยนน้อยกว่ำ 0.5% ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์
2.5.1.10. มี VU METER เป็น LED แสดงสัญญำณขำออก
2.5.1.11. มีระบบป้องกันและเสียงสัญญำณเตือนในกรณีช็อตเซอร์กิต
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2.5.1.12. ช่องสัญญำณไมโครโฟนตัวแรกสำมำรถหรี่เสียงตัวอื่นได้
2.5.1.13. มีพัดลมระบำยอำกำศในตัวเครื่องโดยจะทำงำนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิสูง
2.5.2. ลาโพงตู้ชนิด 2 ทาง จานวน 4 ตู้ มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.5.2.1. เป็นลำโพงชนิด 2 Way bass reflex type มีดอกลำโพง 2 ดอกขนำด 5.5"x1
และ 2"x1
2.5.2.2. มีกำลังขับ 30 วัตต์ สำมำรถปรับได้ 15W,7W,5W,3W และ 8 โอห์ม
2.5.2.3. วัสดุทำจำก ABS Resin , ติดตั้งได้ทั้งแนวรำบ และแนวนอน
2.5.2.4. สินค้ำที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ เดียวกันกับเครื่องผสม
สัญญำณเสียง
2.5.3. ไมโครโฟนชนิดมีสาย จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.5.3.1. เป็นไมโครโฟนมือถือ ชนิดไดนำมิค มีสวิทซ์ปิด - เปิด แบบสไลด์เรียบกับตัว
ไมโครโฟน
2.5.3.2. สำยไมโครโฟนยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร
2.5.3.3. สินค้ำที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ เดียวกันกับเครื่องผสม
สัญญำณเสียง

2.6.

แท่นบรรยายอเนกประสงค์ จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
2.6.1. เป็นแท่นเอนกประสงค์ที่ใช้ในกำรบรรยำย กำรประชุม วำงอุปกรณ์หรือใส่ของต่ำงๆ
2.6.2. โครงสร้ำงทำจำกอลูมีเนียมและไม้ มีควำมสวยงำนและแข็งแรงทนทำน สำมำรถถอดแยกชิ้น
ส่วนบนล่ำงได้
2.6.3. ตัวแท่นมีขนำด 110x75x100cm ในขนำดปกติ และสำมำรถขยำยให้กว้ำงขึ้นได้ถึง
195x105x100cm ในขณะใช้งำน
2.6.4. สำมำรถติดตั้งจอมอนิเตอร์ได้ถึงขนำด 19” นิ้ว และพับเก็บได้เมื่อไม่มีกำรใช้งำน
2.6.5. มีช่องสำหรับใส่ Case Personal Desktop Computer อยู่ในตัวแท่นบรรยำยแบบถำวร
สำมำรถใส่ได้ตั้งแต่ขนำด Mini ITX , Mini Tower , Mid Tower
2.6.6. มีถำดเลื่อนได้ไว้สำหรับวำง คีย์บอร์ด เมำส์ สำมำรถเลื่อนเก็บได้หลังจำกเสร็จกำรใช้งำน
2.6.7. มีช่องขนำดเล็กไว้สำหรับเปิด-ปิดกำรใช้งำน DVD อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Optical
driver door)
2.6.8. มีช่องสำหรับวำงเครื่องฉำยวัตถุ 3มิติ ( Visualize ) โดยเป็นชนิดถำดเลื่อนเก็บได้ ขนำด 50 x
50 cm
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2.6.9. มีลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์ Control สำมำรถเลื่อนเก็บได้เมื่อใช้งำนเสร็จ
2.6.10. มีช่องเก็บ Amplifier และ Mixing Control ขนำดมำตรฐำน และล็อคกุญแจป้องกันได้
2.6.11. สำมำรถติดตั้งลำโพงได้ 2 ตัว
2.6.12. สำมำรถติดตั้งพัดลมระบำยควำมร้อนขนำด 90 mm ได้ 2 ตัว
2.6.13. มีสำยสัญญำณเชื่อมต่อดังนี้
2.6.13.1. สำยสัญญำณภำพชนิด VGA จำนวน 1 ช่อง
2.6.13.2. สำยสัญญำณเสียงชนิด Mini jack 3.5 จำนวน 1 ช่อง
2.6.13.3. สำยเชื่อมต่อชนิด USB (2.0) จำนวน 1 ช่อง
2.6.14. มีช่อง AC Power แบบมำตรฐำนติดตั้งถำวรกับแท่นบรรยำย
2.6.15. สินค้ำที่เสนอเป็นสินค้ำที่มีมำตรฐำนจำกโรงงำน ไม่ใช่สินค้ำที่สั่งทำขึ้นมำใหม่
3. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade จานวน 1 แผ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1. มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก )6 Core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
โดยเฉพำะ และมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 1.8 GHz จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย รองรับ
กำรประมวลผลแบบ 64 bit และมีหน่วยควำมจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 18 MB ต่อ
หน่วยประมวลผลกลำง
3.2. มีหน่วยควำมจำเป็นแบบ DDR3 มีขนำดไม่ต่ำกว่ำ8 และ สำมำรถขยำยGB Memory ได้สูงสุดไม่
น้อยกว่ำ 384 GB
3.3. มี Memory DIMM Slot รองรับได้ไม่น้อยกว่ำ 16 Slots
3.4. มีฮำร์ดดิสก์แบบ Hot Plug SAS แบบ 2.5” ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 300 GB ที่ควำมเร็วรอบ
10,000 rpm จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วย
3.5. มี RAID Coเป็นแบบntroller Card หรือมำพร้อมกับเครื่อง (Integrated) จำนวน หน่วย 1และ
สำมำรถทำงำนแบบ RAID 0, 1 หรือดีกว่ำได้เป็นอย่ำงน้อย
3.6. มี Network Port แบบ 10 GbE โดยรองรับกำรทำงำน 1GbE หรือ 10 GbE จำนวนอย่ำงน้อย 2
Port
3.7. มี Fiber Interface Mezzanine Card ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 8Gbps จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 port
สำมำรถเชื่อมต่อและทำงำนร่วมกันกับอุปกรณ์ SAN Switch ได้
3.8. มีอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรจัดกำร กับ Server เป็นแบบ Remote ผ่ำนทำง Web Server ได้โดยจะต้องสั่ง
เปิด-ปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยได้ และ สำมำรถทำ Virtual Remote Console แบบ Text และ
Graphic รวมถึงทำ Virtual Media และ Virtual Folder ได้.
3.9. มี Driver, Firmware, Software Management tools มำพร้อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำ
กำรติดตั้งบน NAND Storage โดยไม่ต้องใช้แผ่น DVD Driver แยกต่ำงหำกออกมำสำหรับติดตั้ง
3.10. สำมำรถทำงำนร่วมกับ ทำงำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows Server, Red Hat
Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, VMware และ Hyper-V ได้
3.11. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยชนิด Blade ที่เสนอต้องมีกำรรับประกันสินค้ำทุกชิ้นส่วนไม่น้อย
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กว่ำ 1 ปี
4. โปรแกรมการจัดการระบบ Media Center จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
4.1. สำมำรถทำหน้ำที่เป็นจุดศูนย์กลำงในกำรบันทึกสัญญำณภำพจำก หลำยๆ ห้องพร้อมกัน ได้เป็นอย่ำง
น้อย
4.2. สำมำรถทำหน้ำที่ถ่ำยทอดสัญญำณสด และกำรดูย้อนหลัง โดยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงผ่ำนทำงหน้ำ
เว็บไซต์ ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.3. สำมำรถถ่ำยทอดสัญญำณภำพ 3 สัญญำณ ไปยังผู้ใช้งำนแต่ละคน ซึ่งสำมำรถดูสัญญำณภำพทั้งหมด
ได้พร้อมกันได้อย่ำงอิสระรวมถึงสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบตำแหน่งกำรดูได้เอง
4.4. สำมำรถถ่ำยทอดสัญญำณในรูปแบบ HTML5 เพื่อรองรับกำร ใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์ Tablet และ
Smart phone ได้ โดย Tablet สำมำรถเลือกดูได้ 2 สัญญำณพร้อมกันได้เป็นอย่ำงน้อย
4.5. สำมำรถควบคุมอุปกรณ์แปลงสัญญำณผ่ำนระบบ network ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.6. รองรับกำรเข้ำดูพร้อมกัน 100 คน และสำมำรถเพิ่มได้สูงสุด 500 คน/Server ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.7. สำมำรถ import ตำรำงกำรบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ excel เพื่อกำหนด ตำรำงกำรสั่งกำรบันทึกได้เป็น
อย่ำงน้อย
4.8. มีระบบจัดกำรผู้ใช้ จัดกำรวีดีโอ จัดกำรอุปกรณ์ที่อยู่ในแต่ละห้อง และตั้งเวลำกำรบันทึกโดยอัตโนมัติ
ได้เป็นอย่ำงน้อย
4.9. สำมำรถตัดต่อวีดีโอได้ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซท์ โดยไม่ต้อง Download ไฟล์ จำกตัว Server ได้เป็นอย่ำง
น้อย
4.10. สำมำรถเชื่อมต่ออุปกรณ์ NAS และ SAN เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรเก็บข้อมูลได้
4.11. สำมำรถตรวจสอบกำรทำงำนของระบบทั้งหมด รวมถึงกำรตั้งค่ำ ต่ำงๆ ให้เป็นปกติได้เป็นอย่ำงน้อย

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจานวนเงินงบประมาณ)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
รายการ
ตค.
ลงนามสัญญา
เบิกจ่ายเงิน

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

10,000,000
10,000,000

6. คาชี้แจงอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
-

เมย.

พค.

มิย.

กค.

สค.

กย.
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7. เอกสารประมาณราคาหรือผลการสอบราคา ***(แนบมาด้วย)
8. การวิเคราะห์ครุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์
กรณีที่ 1.  ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษำปริมำณผลผลิต)
2.  เพิ่มปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต
3.  เพิ่มประสิทธิภำพหรือคุณภำพผลผลิต
***(หากกรอกข้อกรณีที่ 2 หรือ 3 กรุณากรอกเอกสารดังแนบ)

