
 
 

รางขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

ประกวดราคาซ้ือชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

1.  ความเปนมา 
 ดวยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  เปนโรงเรียนท่ีเปดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาป

ท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันมีนักเรียนท้ังสิ้น  3,411 คน มีความประสงคจะซ้ือชุดอุปกรณระบบหองเรียน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมสาระการเรียนรูใหทันสมัย ซ่ึงคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนรวมกับฝายบริหารของโรงเรียนไดพิจารณาความจําเปนดังกลาวแลว โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2554 จํานวน 4,000,000 บาท (สี่ลาน
บาทถวน) และเงินงบประมาณ (อุดหนุน) จํานวน 200,145.- บาท (สองแสนหนึ่งรอยสี่สิบหาบาทถวน) เพ่ือใชในการ
ประกวดราคาซ้ือฯ ดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1   เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 2.2   เพ่ือสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครูใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ  
 
3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 
 3.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

3.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
   3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไมมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

คุณประโยชนและคุณสมบัติของหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
4.1 ชุดอุปกรณหองศูนยปฏิบัติการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 
      หองศูนยปฏิบัติการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนระบบหองท่ีมีหนาท่ีหลักในการควบคุมการทํางาน

ของระบบโดยมีคุณสมบัติดังนี้  
      - ใชควบคุมการทํางานและการบันทึกขอมูลของทุกหองท่ีมีการติดตั้งระบบหองเรียนอิเลคทรอนิกส

สามารถ Remote ไปยังเครื่องลูกเพ่ือควบคุมการทํางานได และสามารถแสดงผลในสวนภาพกลองและสื่อภายใน
หองเรียนระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังบันทึกการเรียนการสอนของลูกขายได พรอมกัน 3 หองเรียน 

      - ควบคุมการถายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากหองเรียนพรอมท้ังสงสัญญาณการเรียนการสอนผาน
ระบบ Web Server กลางท่ีใชในการติดตอสื่อการระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบระหวางหองเรียน 

 
 
 



-2- 
 
      - เปนระบบฐานขอมูลสื่อกลาง ท่ีใชจัดการสื่อการเรียนการสอน ของระบบหองเรียนอิเลคทรอนิกส  

จัดเก็บไฟลสื่อการเรียนการสอนท่ีไดจากการบันทึกภายในหองเรียนอิเล็กทรอนิกส และลูกขายสามารถอัพโหลดสื่อ    
ท่ีไดจากการบันทึก ไดทันที 

4.2 ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนพิเศษ) 
     หองศูนยกลางการเรียนแบบพิเศษ เปนหองเรียนอัจฉริยะประกอบดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยชวยสนับสนุน

การเรียนการสอนอยางครบวงจร เชน ระบบระบบหองเรียนอิเลคทรอนิกสแบบเต็มระบบ ชุดกระดานอัจฉริยะ ขนาด  
85 นิ้ว ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจการเรียนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังชวยอํานวยความสะดวกใหกับครูผูสอนดวยระบบ   
กลองอัตโนมัติ เปนระบบท่ีมีการประมวลผลโดยการนําเอาเทคโนโลยีการจับภาพความเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 
ประกอบดวย 2 สวน คือ ระบบติดตามตําแหนงของครูผูสอน ระบบการติดตามนักเรียนหรือผูเรียนในหองเรียน       
ซ่ึงระบบนี้จะทําใหครูผูสอนหรือผูท่ีรับชมการถายทอดอยู สามารถเห็นภาพบรรยากาศภายในหองเรียน เสมือนวา    
ไดเรียนอยูในหองนั้นจริงๆ และในขณะเดียวกันสามารถบันทึกภาพการเรียนการสอนไปดวยโดยอัตโนมัติ นอกจาก   
จะมีการบันทึกการเรียนการสอนภายในหองเรียนเพ่ือทําการถายทอดแลว ยังสามารถบันทึกบทเรียนออกมาเปนใน
รูปแบบไฟลสื่อในบทเรียนนั่นๆ ซ่ึงสามารถนําไฟลท่ีไดจากการบันทึกนี้มาทําการแกไขหรือตัดตอไดอยางรวดเร็ว      
ท้ังภาพและเสียงพรอมกันในเวลาเดียว และครูผูสอนสามารถสรางบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูง หลังการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

       และสามารถใชโตตอบกันระหวางหองเรียนระบบหองเรียนอิเลคทรอนิกส  ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ
โตตอบกันระหวางหอง (ภาพผูสอน-ภาพผูเรียน,เสียง,สื่อ) ซ่ึงหองหลักสามารถใหสิทธิ์อีกหองหนึ่งในการโตตอบ          
โดยสามารถเขามาเรียนรูแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันได  ทําใหเกิดประโยชนแกนักเรียนท้ังสองหอง และระหวางทํา
การเรียนการสอนสามารถบันทึกและถายทอดไปยังเครื่องลูกขายโดยผาน  Web Browser นักเรียนภายนอกหองเรียน
สามารถเขามาชมและเรียนรู ไปพรอมกันได 

4.3 ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนปกติ) 
     หองศูนยการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส  ไดถูกออกแบบมาเพ่ือชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางการศึกษา      

ชวยอํานวยความสะดวกใหท้ังครูผูสอนและผูเรียน ภายในหองเรียนไดวางระบบการทํางานท่ีประกอบดวยอุปกรณทาง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส  ท่ีรวบรวมเอาเทคโนโลยีชั้นสูง ท้ังเทคโนโลยีดานโปรแกรม
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายเขาไวดวยกัน นําไปสูความเปนอัจฉริยะภาพดานการนําเสนอในสังคมเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงทําใหกระดานอัจฉริยะกลายเปนแนวทางใหมสงเสริมรวมพัฒนาการศึกษาในปจจุบัน  
      จุดเดนท่ีสําคัญของหองศูนยการเรียนรูนี้ คือ ระบบการบันทึกการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สามารถ      
จับภาพ Screen ภาพบรรยากาศภายในหองเรียนท้ังในสวนของครูผูสอนและผูเรียน พรอมกับบันทึกเสียงระหวางการ
ทําการเรียนการสอนได ในขณะเดียวกันท่ีมีการบันทึกขอมูลสามารถถายทอดสดไดในเวลาเดียวกัน เม่ือมีการสง
สัญญาณการถายทอดสด เครื่องลูกขายสามารถชมการเรียนการสอนผาน Web Browser ไดแบบ Real – Time 
ดังนั้นผูใชงานสามารถรับชมการเรียนการสอนไดพรอมกับผูเรียนท่ีอยูในหองเรียน และสามารถบันทึกเปนไฟล
บทเรียนเพ่ือนํากลับไปทบทวนได 
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รายการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส พรอมติดตั้ง 
 

หัวขอ รายการ จํานวน งบประมาณ (บาท) 
1 ชุดอุปกรณหองศูนยปฏิบัติการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ 1,158,000 
2 ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนพิเศษ) 1 ระบบ 1,403,800 
3 ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนปกติ) 1 ระบบ 1,638,345 

รวมงบประมาณ (สี่ลานสองแสนหนึ่งรอยสี่สิบหาบาทถวน) 4,200,145 
 
 

รายละเอียดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกสแตละรายการ 
1. ชุดอุปกรณหองศูนยปฏิบัติการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน 
1.1 เครื่องถายทอดสดหองเรียนแบบอัตโนมัติ 1 รายการ 
1.2 เครื่องศูนยกลางระบบเชื่อมตอการเรียนการสอนแบบโตตอบอัตโนมัติ 1 รายการ 

1.3 เครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบ 1 รายการ 

1.4 เครื่องศูนยกลางการจัดการฐานขอมูลสื่อมัลติมีเดีย 1 รายการ 

1.5 จอมอนิเตอรแอลซีดี ขนาด 20 นิ้ว 4 รายการ 

1.6 ลําโพงคอมพิวเตอร 1 รายการ 

1.7 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1500 VA แบบ Tower 1 รายการ 
1.8 ตูเก็บอุปกรณหลัก ขนาด 42 U 1 รายการ 

1.9 สวิทซกระจายสัญญาณเครือขาย 1 รายการ 

1.10 เมาส 1 รายการ 

1.11 คียบอรด 1 รายการ 

1.12 คาอุปกรณติดตั้งและเชื่อมตอระบบรวม 1 รายการ 
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2. ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส(หองเรียนพิเศษ) 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

2.1 เคร่ืองถายทอดและบันทึกการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ 1 รายการ 
2.2 เครื่องควบคุมสลับสัญญาณมัลติมีเดียแบบอัจฉริยะ 1 รายการ 
2.3 เครื่องจับภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ 1 รายการ 
2.4 โปรแกรมระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบอัจฉริยะ 1 รายการ 
2.5 โปรแกรมตัดตอสื่อมัลติมีเดีย 1 รายการ 
2.6 เครื่องควบคุมเสียง 1 รายการ 
2.7 ไมโครโฟนแบบติดตั้งเพดานความไวสูง 1 รายการ 
2.8 ชุดควบคุมผานปุมสัมผัส 1 รายการ 
2.9 กลองตรวจจับภาพเพ่ือบันทึก 1 รายการ 
2.10 กลองบันทึกภาพควบคุมได 1 รายการ 
2.11 กระดานสอนอิเล็กทรอนิกส ขนาด 85 นิ้ว 1 รายการ 
2.12 ชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงพรอมลําโพง 1 รายการ 
2.13 ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ คลื่นความถ่ียาน UHF 1 รายการ 
2.14 โทรทัศนสี แอล ซี ดี (LCD TV) 40 นิ้ว 1 รายการ 
2.15 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 1 รายการ 
2.16 ตูเก็บอุปกรณหลัก ขนาด 15 U 1 รายการ 
2.17 ชุดจอมอนิเตอรแอลซีดี ขนาด 18.5 นิ้ว 1 รายการ 
2.18 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 2 พอรต 1 รายการ 
2.19 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 4 พอรต 1 รายการ 
2.20 เครื่องแยกสัญญาณภาพ 2 พอรต 1 รายการ 
2.21 เมาส 1 รายการ 
2.22 คียบอรด 1 รายการ 
2.23 คาอุปกรณติดตั้งและเชื่อมตอระบบรวม 1 รายการ 
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3. ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส(หองเรียนปกติ) 
ลําดับท่ี รายการ จํานวน 

3.1 เคร่ืองถายทอดและบันทึกการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ 3 รายการ 
3.2 กลองตรวจจับภาพเพ่ือบันทึก 3 รายการ 
3.3 กลองบันทึกภาพควบคุมได 3 รายการ 
3.4 กระดานสอนอิเล็กทรอนิกส ขนาด 85 นิ้ว 3 รายการ 
3.5 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 3 รายการ 
3.6 ชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงพรอมลําโพง 3 รายการ 
3.7 ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ คลื่นความถ่ียาน UHF 3 รายการ 
3.8 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 2 พอรต 3 รายการ 
3.9 เครื่องแยกสัญญาณภาพ 2 พอรต 3 รายการ 
3.10 เมาส 3 รายการ 
3.11 คียบอรด 3 รายการ 
3.12 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 600 VA 3 รายการ 
3.13 คาอุปกรณติดตั้งและเชื่อมตอระบบรวม 3 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

1. ชุดอุปกรณหองศูนยปฏิบัติการระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส จํานวน  10  รายการ 
1.1 เครื่องถายทอดสดหองเรียนแบบอัตโนมัติ   
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 4096 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 2 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- สามารถสรางหองเพ่ือทําการถายทอดสดระบบการเรียนการสอนโดยอางอิงจาก IP Address ของ    

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายได 

- สามารถกําหนด IP Address ตนทางสัญญาณวีดีโอได อยางนอย 1 ชองสัญญาณ 

- สามารถแสดงสถานะ  แบนดวิดธ ของการสงขอมูลของลูกขายได 
- ลูกขายสามารถเรียกชมการเรียนการสอน ไดโดยผาน Web Browser โดยอาง หมายเลขประจํา     

เครื่องคอมพิวเตอร (IP Address) 

- ทํางานรวมกับ Service IIS (Internet Information Services (IIS) manager) 

- โปรแกรมรองรับระบบปฏิบัติการWindows XP และ Windows 7   เปนอยางนอย 
 
1.2 เครื่องศูนยกลางระบบเช่ือมตอการเรียนการสอนแบบโตตอบอัตโนมัติ 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2 Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.9 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 4096 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 2 ports 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย  
- สามารถสรางและกําหนด Username และ Password ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมการ

เชื่อมตอการเรียนการสอนแบบโตตอบได 
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- สามารถกําหนดสราง Channel โรงเรียน(School)และChannel หองเรียน(Class Room) เพ่ือใหกับ
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีติดตั้งโปรแกรมการเชื่อมตอการเรียนการสอนแบบโตตอบไดสามารถสงสัญญาณ
การถายทอดสด การเรียนการสอนแบบโตตอบของลูกขายไดสนับสนุนระบบฐานขอมูล SQL Server 
2000 เปนอยางนอยสนับสนุนระบบ Web Server IIS (Internet Information Services)  

- รองรับระบบ Virtual Private Network (VPN)  เพ่ือสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมเปนอยางนอย 
- ทํางานรวมกับโปรแกรม Windows Media Encoder 9.0  เทียบเทาหรือสูงกวาเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ของโปรแกรม 
- ทํางานรวมกับโปรแกรม Windows Media Format 11 Runtime  เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ

โปรแกรมเปนอยางนอย 
- ทํางานรวมใชโปรแกรม DirectX 9.0 เทียบเทาหรือสูงกวา เพ่ือสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมเปน

อยางนอย 
 

1.3 เครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบ 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2 Duo หรือดีกวา ความเร็วไมต่ํากวา 2.9 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 4096 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 1 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- สามารถควบคุมสัญญาณวีดีโอและสัญญาณหนาจอคอมพิวเตอรเครื่องลูกขายในระบบโดยจะตองทําการ

ทํางานระหวางเครื่องควบคุมระบบและเครื่องลูกขายของระบบผานรูปแบบการทํางานท่ีงายตอผูใชงาน
ในลักษณะ Graphic User Interface (GUI)  

- สามารถถายทอดสัญญาณเสียงภายในหองเรียน แสดงสัญญาณภาพบรรยากาศภายในหองเรียน และ
ภาพการทํางานบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรครู-อาจารยภายในหองเรียนได ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (LAN) โดยท่ีภาพการทํางานบนหนาจอเครื่องคอมพิวเตอรของครู-อาจารย และ
สัญญาณเสียงสัญญาณภาพบรรยากาศภายในหองเรียนจะตองสามารถแสดงอยูใน Graphic User 
Interface เดียว 

- สามารถแสดงใหเห็นถึงระดับเสียงในขณะเวลานั้นๆของแตละหองเรียนในระบบ 
- สามารถสรางหองเรียนในการติดตอสื่อสาร ควบคุมหองเรียนในระบบได 
- สามารถแสดงการแสดงผลในสวนของหนาจอของหองเรียนในระบบไดไมนอยกวา 3 แบบ 
- มีความสามารถในการสั่งการ ติดตอหองเรียนในระบบ หรือไมติดตอหองเรียนในระบบได  
- สามารถควบคุมหนาจอคอมพิวเตอรครู-อาจารยในหองเรียนในระบบได 
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- มีความสามารถในการบันทึกภาพและเสียงบรรยากาศการเรียนการสอนและภาพการทํางานบนหนาจอ
ของเครื่องคอมพิวเตอรครู-อาจารยของหองเรียนในระบบได พรอมกันไดมากกวา 32 หองเรียน โดยการ
บันทึกภาพการทํางานบนหนาจอของเครื่องคอมพิวเตอรครู-อาจารยจะตองเปนลักษณะการบันทึกแบบ 
Snap เปนภาพเคลื่อนไหว เพ่ือใหสัญญาณภาพท่ีบันทึกมีความคมชัดและมีขนาดเล็ก 

- สามารถกําหนดปลายทางในการจัดเก็บไฟลจากการบันทึกได 
- ความสามารถท้ังหมดตองเกิดจากการควบคุมการทํางานของโปรแกรมๆเดียวเทานั้น เพ่ือใหงายตอการ

ใชงานและเสถียรภาพของระบบ 
 

1.4 เครื่องศูนยกลางการจัดการฐานขอมูลส่ือมัลติมีเดีย 
   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon Quad Core ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.13 GHz มี   
      หนวยความจํา L3 Cache 4 MB หรือสูงกวา จํานวน 1 ตัว และมี Intel Turbo Boost Technology   
      and Hyper-Threading  สามารถขยาย CPU ไดไมนยอกวา 2 ตัว 
- มีหนวยความจําหลัก (Main Memory) RAM แบบ  PC3-10600 1333MHz LP 240-pin Registrated    
      ECC ขนาดไมนอยกวา  2 GB และขยายไดไมนอยกวา 128 GB และ Memory ตองมีระบบ Error   
      Checking and Correcting (ECC)  รองรับการทํางาน ChipKill  และ Memory Mirroring 
- Chipset เปนแบบ Intel 5520 chipset มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย และตองไดรับการออกแบบให 
      ใชสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีเสนอโดยเฉพาะ 
- มีพอรตสื่อสารแบบ USB 2.0 ไมนอยกวา 4 ชอง, Serial 1 ชอง 
- มีสวนควบคุมการแสดงผลเปนชนิดติดตั้งมาบนเมนบอรด(Built-in) และมีหนวยความจําในการแสดงผล

ไมนอยกวา 16 MB เปนแบบ Matrox G200e 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด Gigabit 10/100/1000 Base-TX เปนชนิดติดตั้ง 

มาบนเมนบอรด (Built-in)จํานวน 2 ชอง  และสามารถขยายเพ่ิมไดสูงสุด 4 ชอง 
- สวนควบคุมการเชื่อมตออุปกรณเก็บและบันทึกขอมูลสํารอง (Disk Controller) เปนแบบ Serial 

Attach SCSI (SAS)/SATA สามารถรองรับการทํา Raid 0/1/1Eได 
- ประกอบดวย  Raid Controller และเซตการทํางานเปน RAID 0, 1 
- มีชองเสียบขยายเพ่ิมเติม (Expansion Slot) ไมนอยกวา 4 ชอง โดยเปนแบบ PCI-Express 8x  
      จํานวน 4 ชอง 
- มี Drop down light path diagnostics Pull out Front panel สําหรับวิเคราะหอาการเสียอุปกรณ  
      ตาง ๆ ในเครื่องแมขาย 
- มีความสามารถในการวิเคราะหอุปกรณวาใกลจะเสียหรือทํางานผิดปกติ (Predictive failure analysis)   
      บนอุปกรณ memory, power supplies, hard disk drives, fans โดยแจงผานทาง Server  
      Management Software โดยจะแจงเตือนไปยังผูดูแลระบบ (system administrator)  เพ่ือใหทราบ    
      ปญหา 
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- มีจานบันทึกแมเหล็กชนิดแข็ง (Hard Disk) เทียบเทาหรือดีกวา แบบ Serial Attach SCSI (SAS) 
หรือ SATA ชนิด Hot-Swap โดยตัวเครื่องสามารถรองรับ Harddisk แบบ Hot-Swap 2.5-inch 
Small Form Factor (SFF)ไดไมนอยกวา 8 ชอง และสามารถขยายเพ่ิมสูงสุด 12 ชอง 

- มี Harddisk ชนิด Serial Attach SCSI (SAS) แบบ Hot-swap 2.5-inch Small Form Factor 
(SFF) ความจุ 146 GB 10000 RPM จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว  

- ตัวเครื่องมีแหลงจายพลังงานขนาดไมนอยกวา 675 วัตต Hot swap  
- มีพัดลมระบายอากาศ จํานวน 3 ตัว รองรับการทํางานแบบ  Calibrated Vectored Cooling, 

hot-swap, Redundant  และสามารถขยายไดสูงสุด 6 ตัว   
- ไดรับการออกแบบมาเปน Rack โดยเฉพาะ โดยสามารถติดตั้งภายในตู Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว โดย

มีขนาดความสูงไมเกิน 2 U 
- มีซอฟตแวรตาง ๆ ท่ีจําเปนในการทํางานกับอุปกรณตาง ๆ ท้ังหมด (Drivers) 
- ผลิตภัณฑท่ีเสนอตองไดรับรองมาตรฐาน FCC, UL และมาตรฐาน ISO 9000 หรือ 14000 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบลิขสิทธิ์ถูกตอง Microsoft Windows ไมต่ํากวา Server 2003 R2 

Standard Edition 
- โปรแกรมสามารถแชรไฟลประเภทสื่อมัลติมีเดียใหกับลูกขายโดยผานระบบ  Web Server IIS 

(Internet Information Services) ได 
- มีระบบการจัดการกลางควบคุมการใชงานลูกขายดวยระบบ Web Base   
- ลูกขายสามารถลงทะเบียนเพ่ือเปนการยืนยันตัวไดในระบบได 
- สามารถแสดงสถิติการเขาใชงานของนักเรียนและครู-อาจารยได และสามารถแสดงสถานะ การใช

งานของผูเขาใชงานได 
- รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ 

Windows Server 2008 
- สามารถทํางานรวมกับ  Media Service ในการสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมเพ่ือจัดการระบบ

มัลติมีเดีย 
- สนับสนุน File Transfer Protocol ในการโอนถายขอมูล 
- สนับสนุนระบบฐานขอมูล SQL Server 2000 เทียบเทาหรือสูงกวาในการจัดการระบบฐานขอมูล 
- สนับสนุน NET Framework 2.0 
- ความสามารถรองรับการอับโหลดไฟล ไดสูงสุดอยางนอย 40 MB (การถายโอนไฟลจากลูกขายสูแม

ขาย) 
 

1.5 จอมอนิเตอรแอลอีดี ขนาดไมต่ํากวา 20 นิ้ว 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- จอมอนิเตอรแบบตั้งโตะแบบ LED ขนาดไมต่ํากวา 20 นิ้ว ตามแนวเสนทแยงมุม 
- คาความสวาง ไมนอยกวา 250 cd/m2 
- ความละเอียดไมนอยกวา 1600 x 900 พิกเซล 
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1.6 ลําโพงคอมพิวเตอร 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- Subwoofer ขนาด 5 นิ้ว  
- ตอบสนองท่ีความถ่ีในชวง 40-250 Hz (Subwoofer) ได 
- คาความตานทาน ท่ี 4 โอหม 
- มีลําโพงประกอบจํานวน  2  ขาง 
- สามารถควบคุมการปรับ เพ่ิม ลด เสียง ได 

 
1.7 ตูเก็บอุปกรณหลักขนาด 42 U 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- เปนตู Rack 19” ท่ีมีความสูงไมนอยกวา 42U  
- มีประตูหลังเปนแบบทึบพรอมชองระบายอากาศ 
- มีเตาเสียบไฟฟาเสียบอุปกรณไดไมต่ํากวา 6 อุปกรณ 
- มีพัดลมระบายความรอนภายในติดตั้งบนฝาดานบนของตัวเครื่อง 
- สามารถรองรับระบบ Grounding ปองกันไฟฟาลัดวงจรและไฟฟาช็อต เนื่องจากฟาผา (เม่ือมีสายดิน

ตามมาตรฐานการไฟฟา) 
 

1.8 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1500 VA แบบ Tower 
 -  มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1500VA/850W 
 -  แรงดัน Input (VAC) 220+/-15% หรือดีกวา 
 -  แรงดัน Output (VAC) 220+/-3% หรือดีกวา 
 -  สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 7 นาที 

 
1.9 สวิทซกระจายสัญญาณเครือขาย 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- เปนอุปกรณ Ethernet Switch ท่ีมีพอรต RJ-45 10/100/1000BaseTX auto MDI/MDIX จํานวนไม

นอยกวา 48 พอรต และมีพอรต mini-GBIC จํานวนไมนอยกวา 2 พอรต (Share mini-GBIC)  
- สนับสนุนมาตรฐาน ไดอยางนอยดังนี้ 

o IEEE802.1d ,IEEE802.1p, IEEE802.1q,IEEE802.1s, IEEEE802.1x, IEEE802.1w 
o IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3ab,IEEE802.3ad, IEEE802.3x, IEEE802.3z  

- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 96 Gbps และขนาดของ Mac Table ไมนอยกวา 8 K 
- รองรับการทํา Port Base VLAN ไดไมนอยกวา 256 VLANs 
- รองรับการ Configure VLAN อัตโนมัติดวย GVRP - Dynamic VLAN Registration 
- รองรับการทํา Link Aggregation ไดไมนอยกวา 8 กลุม และในแตละกลุมสามารถมีจํานวนพอรตไดไม

นอยกวา 8 พอรต 
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- รองรับการทํา Port Mirroring ไดเปนอยางนอย 
- รองรับการทํา IGMP v1/v2 Snooping และ Storm Control  ไดเปนอยางนอย 
- รองรับ SNMP version 1, 2, 3 และ RMON ไดเปนอยางนอย 
- มี Hardware Queues ไมนอยกวา 4 Queues เพ่ือสนับสนุนการทํา QoS   
- รองรับการทํา Class of Service ไดอยางนอยดังนี้ 

o Port-based 
o 802.1p VLAN priority based 
o IPv4/v6 IP Precedence/TOS/DSCP based 
o TCP/UDP port-based 
o Diffserv 
o Classification and remarking ACLs 

- รองรับการทํา Access Control โดยการ Drop หรือ Rate Limit ดวยวิธีการอยางนอยนี้ดังนี้ 
o Source and destination MAC-based 
o Source and destination IP address 
o Protocol 
o ToS/DSCP 
o Port 
o VLAN 
o Ethertype 

- สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณผานทาง Web Base configuration (HTTP/HTTPS) และ Telnet 
ไดเปนอยางนอย 

- สามารถรองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณดวย Secure Remote Management ผาน SSL และ 
SSH  ไดเปนอยางนอย  
 

- อุปกรณสามารถรองรับการ Upgrade Firmware รุนใหม ไดเปนอยางนอย   
- อุปกรณไดรับการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL ,cUL และ CB เปนอยางนอย 

 
1.10 เมาส (Mouse) 

คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
 -  เมาสชนิดเลเซอร (Laser Mouse) 
 -  ปุมกดอยางนอย 3 ปุม 
 -  ความละเอียดอยางนอย 1,000 DPI 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
 

1.11 คียบอรด (Keyboard) 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

 -  ปุมกดอยางนอย 104 ปุม 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
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2. ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนพิเศษ)  จํานวน  22  รายการ 
2.1 เครื่องถายทอดและบันทึกการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2 Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 4096 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 1 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีการดจับภาพวีดีโอ รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 การด 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- สามารถบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรท่ีลงโปรแกรมบันทึกการเรียนการสอนได 
- สามารถบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรไดทันที 
- สามารถบันทึกสัญญาณวีดีโอจากกลองผูสอนและผูเรียนและสื่อจากหนาจอคอมพิวเตอร พรอมๆกันได 
- ระบบแปลงไฟลท่ีไดจากการบันทึกเปนรูปแบบสื่อ Courseware ไดโดยอัตโนมัติ 
- รูปแบบไฟลหลังจากการบันทึกจะอยูในรูปแบบไฟล Index HTML  
- สามารถกําหนดท่ีจัดเก็บไฟลการบันทึกการเรียนการสอน และเปลี่ยนชื่อได 
- สามารถเปลี่ยนหนาตา Courseware Template ได 3 รูปแบบเปนอยางนอย 
- สามารถใสรายละเอียดหัวขอ ชื่อผูสอน ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาลงในโปรแกรมการบันทึกการเรียน

การสอนได 
- สามารถกําหนดคียลัดในการสั่งเริ่มบันทึก พักการบันทึก บันทึกตอเนื่อง และหยุดการบันทึกสื่อการ

เรียนการสอน ภาพบรรยากาศการเรียน ภาพบรรยากาศการสอนไดพรอมๆกันจากการกําหนดคียลัด
ใหสั่งการในครั้งเดียว 

- เม่ือสั่งใหหยุดการบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรและบรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนเครื่องจะทําการ Save ไฟลบันทึกการเรียนการสอนใหโดยอัตโนมัติทันที 

- สามารถควบคุมกลองได(เฉพาะกลองท่ีมีคุณสมบัติในการควบคุมผานพอรตเทานั้น)  
- สามารถใสรูปภาพและขอความ ท่ีแสดงเปนสัญลักษณโลโกลงไปในสื่อไดทันที 
- สามารถกําหนด Index  อางอิงเวลา เพ่ือเปนการเลือกชมสื่อตามชวงเวลาได 
- สามารถกําหนดคุณภาพไฟลสื่อ ท้ังภาพและเสียงได และแกไขตามความเหมาะสมได 
- สามารถเลือกชองทางของสัญญาณภาพและเสียง ในการบันทึกได อยางนอย 2 สัญญาณวีดีโอจาก

กลอง ผูสอนและผูเรียน 
- ระบบรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการWindows XP และ Windows 7 เปนอยางนอย 
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- ทํางานรวมกับ Windows Media Encoder 9.0  เทียบเทาหรือสูงกวาไดเปนอยางนอย 
- ทํางานรวมกับ Windows Media Format 11 Run time ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานรวมกับเครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบได ในการรีโมทสัญญาณภาพหนา

จอคอมพิวเตอร และสามารถเปดปดฟงกชั่นนี้ไดผานเครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบได 
- มีฟงกชั่นในการใชเมาสเปนปากกาใชเขียนหนาจอคอมพิวเตอรได โดยเรียกใชงานผานทางคียบอรดไม

เกิน 2 จังหวะ เพ่ืองายตอการเรียกใชงาน 
 

2.2  เครื่องควบคุมสลับสัญญาณมัลติมีเดียแบบอัจฉริยะ 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 2048 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 1 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีการดจับภาพวีดีโอรองรับจํานวนไมนอยกวา 1 การด 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- โปรแกรมรองรับระบบการทํางานของขอมูลไฟลมัลติมีเดียเชน ไฟลเสียง, ไฟลภาพ, สัญญาณวีดีโอ 

จากกลองวีดีโอ,ไฟลขอความ เปนตน 
- รองรับสัญญาณภาพและเสียงและไฟลมัลติมีเดีย ไดไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ 
- โปรแกรมสามารถแปลงขอมูลจาก Analog เปน Digital (A to D ) และ Recording ในเวลาเดียวกัน 
- มีฟงกชั่นในการเพ่ือเพ่ิมคําบรรยาย และ โลโก ภายในไฟลวีดีโอได  
- สามารถสลับสัญญาณภาพและเสียงและไฟลมัลติมีเดีย เพ่ือนําเสนอท่ีหนาจอมอนิเตอรหลักของ

โปรแกรมหลักได 
- มีฟงกชั่นในการเพ่ิมลูกเลนดัดแปลงสัญญาณวีดีโอ(Effect) ในการนําเสนอไฟลวีดีโอได 
- มีฟงกชั่นในการควบคุมกลอง(กลองท่ีมีความสามารถควบคุมผานพอรตเชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม) ให

หมุนขวา หมุนซาย หมุนข้ึน หมุนลง ซูมภาพเขา และซูมภาพออก ได 
- มีฟงกชั่นในการควบคุมสัญญาณเสียงไดไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ 
- โปรแกรมสนับสนุน รูปแบบไฟลท่ีสงออกในรูปแบบการจัดเก็บไฟล นามสกุล WMV เพ่ือเปนการ

รองรับการเปดใชงานไดท่ัวไป 
- รองรับการสงขอมูลสัญญาณวีดีโอผานระบบเครือขาย โดยระบุหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร (IP 

Address) 
- Bandwidth สูงสุดในการสงขอมูลผานระบบเครือขายไมนอยกวา20 Mbps และBandwidth ต่ําสุด

อยางนอย 28.8 Kbps 
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2.3  เครื่องจับภาพเคล่ือนไหวแบบอัตโนมัติ 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 2048 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 1 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีการดจับภาพวีดีโอรองรับจํานวนไมนอยกวา 2 การด 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- โปรแกรมรองรับสัญญาณภาพจากกลองวีดีโอไดมากกวา 2 สัญญาณภาพ 
- โปรแกรมสามารถ กําหนดคาตําแหนงการเคลื่อนท่ีของกลอง(ท่ีมีความสามารถควบคุมผานพอรต

เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม)โดยระบุคาเปนจํานวนตัวเลข(จากการคํานวณวัดระยะทางของตําแหนง
กลอง)ได  

- โปรแกรมสามารถควบคุมกลอง หมุนขวา,หมุนซาย,หมุนข้ึน,หมุนลง, ซูมเขา, ซูมออก ได 
- มีฟงกชั่นในการสงขอมูลสัญญาณภาพผานระบบเครือขายโดยระบบหมายเลขประจําเครื่อง

คอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบดวยตัวเลข 4 ชุดได 
- มีฟงกชั่นในการเปดและปดการทํางานของโปรแกรม 
- โปรแกรมสามารถกําหนดคาการเคลื่อนไหวของกลองในการจับภาพได ผานพอรตเชื่อมตอขอมูล 
      แบบอนุกรม  
- โปรแกรมจะรันข้ึนโดยอัตโนมัติทุกครั้งเม่ือมีการเปดเครื่องจับภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ 
- โปรแกรมรองรับระบบปฏิบัติการWindows XP และ Windows 7   เปนอยางนอย 

 
2.4  โปรแกรมระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบอัจฉริยะ 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- สามารถโตตอบสื่อการนําเสนอ ท้ังภาพและเสียง และผูสอนพรอมบรรยายการเรียนได อยางนอย 2หอง 

พรอมกัน 
- สามารถโตตอบ ระหวางผูสอนและนักเรียน ท่ีอยูคนละหองได ผานระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบ

อัจฉริยะ ดวยภาพและเสียง หรือการนําเสนอผาน ตัวกระดานอัจฉริยะ ในขณะเวลาเดียวกัน  
- มีระบบSpeaker Classroom ซ่ึงเปนระบบหองเรียนจุดศูนยกลางหลักในการนําเสนอสื่อการเรียน 

การสอน 
- มีระบบ Interactive Classroom เปนระบบหองเรียนลูกเครือขาย ระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบ

อัจฉริยะ ท่ีสามารถเขามายื่นยันภายในระบบเครือขาย ระบบการเรียนการสอนแบบโตตอบอัจฉริยะได 
และสามารถ โตตอบระหวางหองเรียนผานระบบหองเรียนศูนยกลาง(Speaker Classroom) ได  
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- มีระบบ Lectures เปนระบบหองเรียนท่ีสามารถชมการเรียนการสอน ระบบ Inter Active Learning 
ผานระบบ Web Browser ไดภายในเครือขาย 

- สามารถใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน ระหวางหองเรียน และการเรียนดวยระบบ Real Time ท้ังภาพ
และเสียงหรือการเขียนโตตอบผานกระดานอัจฉริยะ 

- รองรับการโตตอบไดมากกวา 2 ระบบเครือขายการเรียนการสอนแบบโตตอบอัจฉริยะ  
- ลูกขายสามารถเชื่อมโยมกับระบบแมขายศูนยกลางระบบเชื่อมตอการเรียนการสอนแบบโตตอบอัตโนมัติ 

เพ่ือถายทอดการเรียนการสอนได 
- รองรับBandwidth สูงสุดอยางนอย 512 Kb/s และตําสุดอยางนอย 20  Kb/s 
- สามารถปรับระดับคุณภาพ ของสัญญาณภาพและเสียงไดอยางนอย 3 ระดับ 

 
2.5  โปรแกรมตัดตอส่ือมัลติมีเดีย 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- โปรแกรมรองรับไฟล asf, wmv, rm, ไฟล RMVB และยังสนับสนุนรูปแบบสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ีนิยม เชน 

AVI, VCD, DVD เปนอยางนอย 

- รองรับไฟลเอกสารนําเสนอ ในรูปแบบไฟลนามสกุล .PPT , .DOC ไดเปนอยางนอย 

- สามารถใสคําบรรยาย ในไฟลนําเสนอ ในขณะเวลาท่ีนําเสนอเปนไฟลเดี่ยวกันได 
- สามารถเพ่ิมโลโกในไฟลนําเสนอได รองรับไฟล bmp, jpg, jpeg 

- สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไฟลนําเสนอไดไมนอยกวา 30 ชนิดในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 

- ระบบเสียงคุณภาพอยูท่ีประมาณไมนอยกวา 48K, 44KHz ตอไฟล 

- สามารถเลือกขนาดภาพได ต่ําสุดไมนอยกวา 320 x 640 Pixels  หรือสูงไมนอยกวา 720 x 576 Pixels  

- สามารถสงอัตราเฟรมสัญญาณภาพ 30 เฟรมตอวินาที เปนอยางนอย 
- ระบบรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการWindows XP และ Windows 7 เปนอยางนอย 

- ทํางานรวมกับ Windows Media Format 11 Run time ไดเปนอยางนอย 

- ทํางานรวมกับ DirectX 9.0 เทียบเทาหรือสูงกวาไดเปนอยางนอย 
 

2.6  เครื่องควบคุมเสียง 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- รองรับชองสัญญาณไมโครโฟน ไดไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ 

- มีระบบควบคุมเสียงแตละชองสัญญาณ  
- รองรับ พอรต PS/2 Link in-out 

- รองรับ พอรต PS232 ในการควบคุม 

- มีปุม Dip Switch ในการใหความสําคัญกับชองสัญญาณเสียง  

- มีแหลงจายไฟภาย ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
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2.7  ไมโครโฟนแบบติดตั้งเพดานความไวสูง 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- คาการตอบสนองความถ่ี : 40 ~ 13000Hz เปนอยางนอย 
- มีความไวใน : 30mV/Pa (- 30dB ± 2dB, @ 1kHz 2500Ωโหลด, 0dB = 1v/Pa)  
- คาอิมพีแดนซ : 200Ω (@ 1kHz) 
- มีขนาดไมมากกวา  : 150 × 15 × 20 มม. 

 
2.8 ชุดควบคุมผานปุมสัมผัส 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- สามารถควบคุมสัญญาณภาพ สัญญาณเสียงผานกลองควบคุมได 
- มีโหมดการทํางานเปดและปดเครื่องคอมพิวเตอร(System On, System Off เฉพาะคอมพิวเตอรท่ีลง

โปรแกรมสนับสนุนเฉพาะ)ได 
- รองรับพอรตการเชื่อมตอสัญญาณภาพ สัญญาณเสียงและพอรตเชื่อมตอระบบเครือขาย(RJ45) ท่ีรองรับ

การเชื่อมตอจากอุปกรณคอมพิวเตอรหรือโนตบุกภายนอกได 
- ภายในกลองควบคุมมีโหมดการทํางานควบคุมสลับสัญญาณมัลติมีเดียได ไมนอยกวา 6 ชองสัญญาณ 
2.9 กลองตรวจจับภาพเพ่ือบันทึก 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- คุณภาพของภาพ ไมนอยกวา 512X582  
- ขนาดของเลนส  3.6 mm*2.7 mm โดยประมาณ 
- ความไวแสงของกลองไมมากกวา 0.5 Lux / F1.2 
- รองรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาขนาด 12V DC ได 
- น้ําหนักไมเกิน 200 g 
 
2.10 กลองบันทึกภาพควบคุมได 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้  
- กลองสามารถหมุนไดอยางนอย 2 แกน ในแนวนอน 0-360องศา และแนวตั้ง 30-360 องศา         
      เปนอยางนอย 
- มีความสามารถในการซูม Optical 10X: Digital 12X ไดเปนอยางนอย 
- ความสามารถในการควบคุมแสดงไมนอยกวา ½ ถึง 1/10000 ตอวินาที 
- รองรับ Port Control Interface ประเภท RS-485/422, RS-232 
- สามารถรับสัญญาณรบกวนในสัญญาณภาพไมต่ํากวา 50 dB หรือดีกวา 
- มีรีโมทท่ีสามารถใชในการควบคุมกลองนี้ได 
- รองรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาขนาด 12V DC ได 
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2.11 กระดานสอนอิเล็กทรอนิกส ขนาด 85 นิ้ว 
  คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- สามารถใชงานไดบนระบบปฏบิัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ  
      Mac OS X  เปนอยางนอย 
- พอรตการเชื่อมตอโดย เขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย USB port เปนอยางนอย 
- คาความเบี่ยงเบนของกระดานอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 0.05 มิลลิเมตร 
- ความละเอียดของกระดานอิเล็กทรอนิกส  13,300×9,800 pixels เปนอยางนอย 
- กระดานอิเล็กทรอนิกสมีขนาดไมนอยกวา 85 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
- พ้ืนผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะทอน(Low glare screen)ไมเกิด 
      เปนจุดรวมแสง และมีความแข็งแรงทนทาน 
- อัตราการรับ-สงขอมูลไมนอยกวา 19,200 baud 
- เทคโนโลยีการทํางานของกระดานอิเล็กทรอนิกส เปนแบบ Wireless electromagnetic induction 
- กระดานอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานแบบปฏิสัมพันธกับปากกาอิเล็กทรอนิกสชนิดไรสาย  

(Electronics Pen) ท่ีสามารถทํางานทดแทนเมาสและคียบอรด ไดเปนอยางดี 
- สามารถโตตอบการใชงานไดในขณะท่ีเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 
- สามารถดึงโปรแกรมตางๆในเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานรวมกับกระดานได 
- สามารถนําสื่อท่ีมีอยูในกระดานอิเล็กทรอนิกส ใชรวมกับทุกกลุมสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถนําสิ่งท่ีเขียนหรือวาด จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรและหากมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
      เขากับเครื่องพิมพ สามารถสั่งพิมพไดทันที 
- สามารถแกไขและบันทึกสิ่งท่ีเขียนและวาดบนกระดานอิเล็กทรอนิกสได 
- สามารถเลือกดูสิ่งท่ีเขียนหรือวาดบนกระดานอิเล็กทรอนิกสไปแลวนํายอนกลับมาดูใหมได 
- สามารถใชปากกาอิเล็กทรอนิกสทําการเนนขอความ โดยกําหนดสีและความกวางของปากกาท่ีเขียน 
      ออกมาได 
- สามารถสรางแผนงานใหมข้ึนมาได โดยท่ีแผนงานเกา จัดเก็บไวอยูในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น 
- สามารถเลือกแผนงานท่ีอยูถัดจากแผนงานปจจุบันไดทันที หรือยกเลิกการกระทําครั้งสุดทายท่ีไดทําลง  

ไปในแผนงานได 
- สามารถบังขอความ โดยตองสามารถเลือกรูปภาพมาใชในการบังขอความได 
- ปากกาอิเล็กทรอนิกสตองสามารถเปลี่ยนรูปแบบไดคือ เปนปากกาธรรมดา หรือ ปากกาเนนขอความ

หรือพูกันจีน 
- สามารถเลือกรูปทรงเรขาคณิตตางๆ แลวนํามาแกไข รูปราง รวมถึงการเติมสีใหกับเสนตางๆ 
- สามารถกําหนดการลบขอความไดตั้งแต 2 ขนาดข้ึนไปและกําหนดขนาดของเสนปากกา ไดมากกวา  

                 5 ขนาด 
           -     สามารถถายภาพ หรือคัดลอกหนาจอในขณะท่ีทํางาน โดยสามารถถายภาพเฉพาะสวนท่ีตองการจับ  
                 ภาพหรือถายภาพท้ังหนาโปรแกรม หรือถายภาพท้ังหนาจอ 
           -     สามารถแสดงและบันทึกขอมูลท่ีมีอยูไวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เอกสารทางอินเตอรเน็ต   
                 เอกสารพีดีเอฟ รวมท้ังวิดีโอไฟลได 
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2.12 ชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงพรอมลําโพง   
    คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- เครื่องขยายสัญญาณมีคาความถ่ีในการตอบสนอง (ท่ี 4 โอหม) ไมนอยกวา 50 Hz – 50 kHz  
      หรือดีกวา 
- เครื่องขยายสัญญาณมีจํานวนชองการตอสัญญาณ ไมนอยกวา 4 ชอง คือไมค 2 ชอง Aux และ  
      1 Rec Out  
-     ลําโพง คือลําโพงคู ขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง คาความถ่ี 40 Hz-20 kHz หรือดีกวา 

 
2.13 ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ คล่ืนความถี่ยาน UHF  

   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
-   เปนไมโครโฟนแบบไรสายแบบมือถือ (Handheld) 
-   ใชในยานความถ่ี 710-830 MHz UHF 
-   สามารถเลือกความถ่ีในตัวไดไมต่ํากวา 16 ชอง 
-   ระยะการสงสัญญาณไดไมนอยกวา 50 เมตร  
-   มีไมโครโฟนไรสายจํานวน 2 อัน ท่ีสามารถใชแบตเตอรี่ขนาด AAได 

 
2.14 โทรทัศนสี แอล ซี ดี (LCD TV) 40นิ้ว 

   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920x1080 pixcels 
- ขนาดจอภาพตามแนวเสนทแยงมุมไมนอยกวา 40 นิ้ว 
- คาความสวาง (Brightness) ไมต่ํากวา 450cd/m2 
- คาคอนทราสต (Contrast) ไมต่ํากวา 1000:1 
- ความเร็วการแสดงผล หรือคาของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ข้ันต่ํา 8 มิลลิวินาที (ms) 
- ชองรับสัญญาณอยางนอย ประกอบดวย ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD DVD และ Computer 
- ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครื่อง 
 
2.15 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 

   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- เปนเครื่องฉายภาพโดยอาศัยสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องเลนวิดีโอไดเปนอยางนอย 
- เปนเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวา 
-  สามารถแสดงผล ท่ีความละเอียดระดับ XGA หรือดีกวาได 
- ความสวางสูงสุดไมนอยกวา 3000 ANSI Lumen 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 2000 : 1 ในแบบ LCD หรือไมนอยกวา1000:1 ในแบบ DLP 
- มีระบบปรับภาพใหคมชัด (Focus) 
- มีระบบปรับแกไขปญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ในแนวตั้งไมนอย

กวา +/-30 องศา 
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- มีอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องฉายภาพจากระยะไกล (Remote Control) 
- ชองตอสัญญาณ RGB D-SUB 15pin    ไมนอยกวา 2 ชอง 
- ชองตอสัญญาณ Audio      ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีคูมือการใชงาน และกระเปาใสเครื่องฉาย 
 
2.16 ตูเก็บอุปกรณหลักขนาด 15 U 

   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- เปนตู Rack 19” ท่ีมีความสูงไมนอยกวา 15U 
- มีประตูหลังเปนแบบทึบพรอมชองระบายอากาศ 
- มีเตาเสียบไฟฟาเสียบอุปกรณไดไมต่ํากวา 6 อุปกรณ 
- มีพัดลมระบายความรอนภายในติดตั้งบนฝาดานบนของตัวเครื่อง 
- สามารถรองรับระบบ Grounding ปองกันไฟฟาลัดวงจรและไฟฟาช็อต เนื่องจากฟาผา  
      (โดยตองมีสายดินตามมาตรฐานการไฟฟา) 

   

2.17 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 2 พอรต 
   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้  

-   ใชควบคุมสลับการใชงาน 2 เครื่องคอมพิวเตอร ดวย 1 เมาส และ 1 คียบอรด 
-   พอรตการเชื่อมตอสัญญาณแบบ USB หรือ PS/2 
-   มีปุมกดสลับสัญญาณติดตั้งดานหนาตัวเครื่อง 
-   รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1440  
-   สามารถทําการคนหาสัญญาณแบบวนลูปอัตโนมัติ (Auto Scan) 
-   มีสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ จํานวน 2 ชุด 
-   รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ LINUX, Mac และ Windows ไดเปนอยางนอย 

 

2.18 เครื่องสลับสัญญาณภาพ 4 พอรต  
   คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

-   ใชควบคุมสลับการใชงาน 4 เครื่องคอมพิวเตอร ดวย 1 เมาส และ 1 คียบอรด 
-   พอรตการเชื่อมตอสัญญาณแบบ USB หรือ PS/2 
-   มีปุมกดสลับสัญญาณติดตั้งดานหนาตัวเครื่อง 
-   รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1440  
-   สามารถทําการคนหาสัญญาณแบบวนลูปอัตโนมัติ (Auto Scan) 
-   มีสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ จํานวน 4 ชุด 
-   รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ LINUX, Mac และ Windows ไดเปนอยางนอย 

 

2.19 เครื่องแยกสัญญาณภาพ 2 พอรต 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้  

- สามารถรับสัญญาณภาพแบบ VGA เขาได 1 ชองสัญญาณ และสงสัญญาณภาพแบบ VGA ออกได  
2 ชองสัญญาณ 

- รองรับ bandwidth สูงสุดถึง 65 เมตร 
- รองรับความละเอียดภาพ 1920x1440 หรือดีกวา 
- รองรับระบบตรวจสอบสัญญาณภาพแบบ DDC, DDC2 ไดเปนอยางนอย 
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- รองรับการเชื่อมตอขาเขาแบบ VGA, XGA, SVGA, UXGA และจอมอนิเตอรแบบ Multi-sync 
- ตัวเครื่องภายนอกทําจากโลหะ 

 
2.20 เมาส (Mouse) 

คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
 -  เมาสชนิดเลเซอร (Laser Mouse) 
 -  ปุมกดอยางนอย 3 ปุม 
 -  ความละเอียดอยางนอย 1,000 DPI 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
 

2.21 คียบอรด (Keyboard) 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

 -  ปุมกดอยางนอย 104 ปุม 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
 

2.22 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1000 VA 
 -  มีกําลังไฟฟาไมนอยกวา 1000VA/700W 
 -  แรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกวา 
 -  แรงดัน Output (VAC) 220+/-3% หรือดีกวา 
 -  สามารถสํารองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

 
3. ชุดอุปกรณระบบหองเรียนอิเล็กทรอนิกส (หองเรียนปกติ)  จํานวน  12  รายการ 

3.1 เครื่องถายทอดและบันทึกการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- หนวยประมวลผลกลางแบบ Core 2 Duo หรือดีกวา ความเร็ว ไมต่ํากวา 2.66 GHz 
- มีหนวยความจําแคช (Cache) ระดับท่ี 2  (L2 cache) 
- มีหนวยความจําหลัก DDR2  ขนาดไมต่ํากวา 4096 MB  
- มีเครื่องขับจานบันทึกแบบแข็งจํานวน 1 ตัว  มีความจุไมต่ํากวา 500 GB (7200 RPM) 
- มีแผงวงจรสื่อสารขอมูล (Network Interface) ชนิด LAN 10/100/1000 จํานวนไมนอยกวา 1 port 
- มีพอรตการเชื่อมตอ เชื่อมตอขอมูลแบบอนุกรม รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 Port 
- มีการดจับภาพวีดีโอ รองรับจํานวนไมนอยกวา 1 การด 
- มีชองสัญญาณภาพขาออกไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ 
- มีแหลงจายไฟภายในคอมพิวเตอรไมต่ํากวา 250 วัตต ใชไดกับระบบไฟ 220 V 50 Hz 
- ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ใชไดถูกตองตามกฎหมาย 
- สามารถบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรท่ีลงโปรแกรมบันทึกการเรียนการสอนได 
- สามารถบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรไดทันที 
- สามารถบันทึกสัญญาณวีดีโอจากกลองผูสอนและผูเรียนและสื่อจากหนาจอคอมพิวเตอร พรอมๆกันได 
- ระบบแปลงไฟลท่ีไดจากการบันทึกเปนรูปแบบสื่อ Courseware ไดโดยอัตโนมัติ 
- รูปแบบไฟลหลังจากการบันทึกจะอยูในรูปแบบไฟล Index HTML  
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- สามารถกําหนดท่ีจัดเก็บไฟลการบันทึกการเรียนการสอน และเปลี่ยนชื่อได 
- สามารถเปลี่ยนหนาตา Courseware Template ได 3 รูปแบบเปนอยางนอย 
- สามารถใสรายละเอียดหัวขอ ชื่อผูสอน ชื่อวิชา รายละเอียดวิชาลงในโปรแกรมการบันทึกการเรียน 
     การสอนได 
- สามารถกําหนดคียลัดในการสั่งเริ่มบันทึก พักการบันทึก บันทึกตอเนื่อง และหยุดการบันทึกสื่อการเรียน

การสอน ภาพบรรยากาศการเรียน ภาพบรรยากาศการสอนไดพรอมๆกันจากการกําหนดคียลัดใหสั่ง
การในครั้งเดียว 

- เม่ือสั่งใหหยุดการบันทึกสัญญาณภาพหนาจอคอมพิวเตอรและบรรยากาศการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนเครื่องจะทําการ Save ไฟลบันทึกการเรียนการสอนใหโดยอัตโนมัติทันที 

- สามารถควบคุมกลองได(เฉพาะกลองท่ีมีคุณสมบัติในการควบคุมผานพอรตเทานั้น)  
- สามารถใสรูปภาพและขอความ ท่ีแสดงเปนสัญลักษณโลโกลงไปในสื่อไดทันที 
- สามารถกําหนด Index  อางอิงเวลา เพ่ือเปนการเลือกชมสื่อตามชวงเวลาได 
- สามารถกําหนดคุณภาพไฟลสื่อ ท้ังภาพและเสียงได และแกไขตามความเหมาะสมได 
- สามารถเลือกชองทางของสัญญาณภาพและเสียง ในการบันทึกได อยางนอย 2 สัญญาณวีดีโอจากกลอง 

ผูสอนและผูเรียน 
- ระบบรองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการWindows XP และ Windows 7 เปนอยางนอย 
- ทํางานรวมกับ Windows Media Encoder 9.0  เทียบเทาหรือสูงกวาไดเปนอยางนอย 
- ทํางานรวมกับ Windows Media Format 11 Run time ไดเปนอยางนอย 
- สามารถใชงานรวมกับเครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบได ในการรีโมทสัญญาณภาพหนา

จอคอมพิวเตอร และสามารถเปดปดฟงกชั่นนี้ไดผานเครื่องศูนยกลางการควบคุมระบบได 
- มีฟงกชั่นในการใชเมาสเปนปากกาใชเขียนหนาจอคอมพิวเตอรได โดยเรียกใชงานผานทางคียบอรดไม

เกิน 2 จังหวะ เพ่ืองายตอการเรียกใชงาน 
3.2 กลองตรวจจับภาพเพ่ือบันทึก 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- คุณภาพของภาพ ไมนอยกวา 512X582  
- ขนาดของเลนส  3.6 mm 2.7 mm โดยประมาณ 
- ความไวแสงของกลองไมมากกวา 0.5 Lux / F1.2 
- รองรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาขนาด 12V DC ได 
- น้ําหนักไมเกิน 200 g 
3.3 กลองบันทึกภาพควบคุมได 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- กลองสามารถหมุนไดอยางนอย 2 แกนในแนวนอน 0-360องศาและแนวตั้ง 30-360 องศาเปนอยางนอย 
- มีความสามารถในการซูม Optical 10X: Digital 12X ไดเปนอยางนอย 
- ความสามารถในการควบคุมแสดงไมนอยกวา ½ ถึง 1/10000 ตอวินาที 
- รองรับ Port Control Interface ประเภท RS-485/422, RS-232 
- สามารถรับสัญญาณรบกวนในสัญญาณภาพไมต่ํากวา 50 dB หรือดีกวา 
- มีรีโมทท่ีสามารถใชในการควบคุมกลองนี้ได 
- รองรับไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาขนาด 12V DC ได 
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3.4 กระดานสอนอิเล็กทรอนิกส ขนาด 85 นิ้ว 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- สามารถใชงานไดบนระบบปฏบิัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ  Mac  
      OS X  เปนอยางนอย 
- พอรตการเชื่อมตอโดย เขาเครื่องคอมพิวเตอรโดย USB port เปนอยางนอย 
- คาความเบี่ยงเบนของกระดานอิเล็กทรอนิกส ไมเกิน 0.05 มิลลิเมตร 
- ความละเอียดของกระดานอิเล็กทรอนิกส  13,300×9,800 pixels เปนอยางนอย 
- กระดานอิเล็กทรอนิกสมีขนาดไมนอยกวา 85 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
- พ้ืนผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะทอน(Low glare screen)ไมเกิด 
      เปนจุดรวมแสง และมีความแข็งแรงทนทาน 
- อัตราการรับ-สงขอมูลไมนอยกวา 19,200 baud 
- เทคโนโลยีการทํางานของกระดานอิเล็กทรอนิกส เปนแบบ Wireless electromagnetic induction 
- กระดานอิเล็กทรอนิกสสามารถทํางานแบบปฏิสัมพันธกับปากกาอิเล็กทรอนิกสชนิดไรสาย  
- Electronics Pen) ท่ีสามารถทํางานทดแทนเมาสและคียบอรด ไดเปนอยางดี 
- สามารถโตตอบการใชงานไดในขณะท่ีเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 
- สามารถดึงโปรแกรมตางๆในเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานรวมกับกระดานได 
- สามารถนําสื่อท่ีมีอยูในกระดานอิเล็กทรอนิกส ใชรวมกับทุกกลุมสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สามารถนําสิ่งท่ีเขียนหรือวาด จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรและหากมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
      เขากับเครื่องพิมพ สามารถสั่งพิมพไดทันที 
- สามารถแกไขและบันทึกสิ่งท่ีเขียนและวาดบนกระดานอิเล็กทรอนิกสได 
- สามารถเลือกดูสิ่งท่ีเขียนหรือวาดบนกระดานอิเล็กทรอนิกสไปแลวนํายอนกลับมาดูใหมได 
- สามารถใชปากกาอิเล็กทรอนิกสทําการเนนขอความ โดยกําหนดสีและความกวางของปากกาท่ีเขียน 
      ออกมาได 
- สามารถสรางแผนงานใหมข้ึนมาได โดยท่ีแผนงานเกา จัดเก็บไวอยูในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น 
- สามารถเลือกแผนงานท่ีอยูถัดจากแผนงานปจจุบันไดทันที หรือยกเลิกการกระทําครั้งสุดทาย 
      ท่ีไดทําลงไปในแผนงานได 
- สามารถบังขอความ โดยตองสามารถเลือกรูปภาพมาใชในการบังขอความได 
- ปากกาอิเล็กทรอนิกสตองสามารถเปลี่ยนรูปแบบไดคือ เปนปากกาธรรมดา หรือ ปากกาเนนขอความ  
      หรือพูกันจีน 
- สามารถเลือกรูปทรงเรขาคณิตตางๆ แลวนํามาแกไข รูปราง รวมถึงการเติมสีใหกับเสนตางๆ 
- สามารถกําหนดการลบขอความไดตั้งแต 2 ขนาดข้ึนไปและกําหนดขนาดของเสนปากกา ได 
      มากกวา 5 ขนาด 
- สามารถถายภาพ หรือคัดลอกหนาจอในขณะท่ีทํางาน โดยสามารถถายภาพเฉพาะสวนท่ีตองการจับ 
      ภาพหรือถายภาพท้ังหนาโปรแกรม หรือถายภาพท้ังหนาจอ 
-     สามารถแสดงและบันทึกขอมูลท่ีมีอยูไวในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เอกสารทางอินเตอรเน็ต  
      เอกสารพีดีเอฟ รวมท้ังวิดีโอไฟลได 
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3.5 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- เปนเครื่องฉายภาพโดยอาศัยสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องเลนวิดีโอไดเปนอยางนอย 
- เปนเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวา 
- สามารถแสดงผล ท่ีความละเอียดระดับ XGA หรือดีกวาได 
- ความสวางสูงสุดไมนอยกวา 3000 ANSI Lumen 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 2000 : 1 ในแบบ LCD หรือไมนอยกวา 1000:1 ในแบบ DLP 
- มีระบบปรับภาพใหคมชัด (Focus) 
- มีระบบปรับแกไขปญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ในแนวตั้งไมนอย

กวา +/-30 องศา 
- มีอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่องฉายภาพจากระยะไกล (Remote Control) 
- ชองตอสัญญาณ RGB D-SUB 15pin    ไมนอยกวา 2 ชอง 
- ชองตอสัญญาณ Audio      ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีคูมือการใชงาน และกระเปาใสเครื่องฉาย 

 

3.6 ชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงพรอมลําโพง 
 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

- เครื่องขยายสัญญาณมีคาความถ่ีในการตอบสนอง (ท่ี 4 โอหม) ไมนอยกวา 50 Hz – 50 kHz  
      หรือดีกวา 
-     เครื่องขยายสัญญาณมีจํานวนชองการตอสัญญาณ ไมนอยกวา 4 ชอง คือไมค 2 ชอง Aux และ  
      1 Rec Out 
-     ลําโพง คือลําโพงคู ขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง คาความถ่ี 40 Hz-20 kHz หรือดีกวา 
-     รับประกันคุณภาพอยางนอย  1  ป 

 
3.7 ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ คล่ืนความถี่ยาน UHF 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้  
- เปนไมโครโฟนแบบไรสายแบบมือถือ (Handheld) 
- ใชในยานความถ่ี 710-830 MHz UHF 
- สามารถเลือกความถ่ีในตัวไดไมต่ํากวา 16 ชอง 
- ระยะการสงสัญญาณไดไมนอยกวา 50 เมตร 
- มีไมโครโฟนไรสายจํานวน 2 อัน ท่ีสามารถใชแบตเตอรี่ขนาด AAได 
 
3.8  เครื่องสลับสัญญาณภาพ 2 พอรต 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้  
- ใชควบคุมสลับการใชงาน 2 เครื่องคอมพิวเตอร ดวย 1 เมาส และ 1 คียบอรด 
- พอรตการเชื่อมตอสัญญาณแบบ USB หรือ PS/2 
- มีปุมกดสลับสัญญาณติดตั้งดานหนาตัวเครื่อง 
- รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1920 x 1440  
- สามารถทําการคนหาสัญญาณแบบวนลูปอัตโนมัติ (Auto Scan) 
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           -      มีสายสัญญาณสําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ จํานวน 2 ชุด 
           -      รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ LINUX, Mac และ Windows ไดเปนอยางนอย 

 
3.9 เครื่องแยกสัญญาณภาพ 2 พอรต 

 คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
- สามารถรับสัญญาณภาพแบบ VGA เขาได 1 ชองสัญญาณ และสงสัญญาณภาพแบบ VGA ออกได 2 

ชองสัญญาณ 
- รองรับ bandwidth สูงสุดถึง 65 เมตร 
- รองรับความละเอียดภาพ 1920x1440 หรือดีกวา 
- รองรับระบบตรวจสอบสัญญาณภาพแบบ DDC, DDC2 ไดเปนอยางนอย 
- รองรับการเชื่อมตอขาเขาแบบ VGA, XGA, SVGA, UXGA และจอมอนิเตอรแบบ Multi-sync 
- ตัวเครื่องภายนอกทําจากโลหะ 

 
3.10 เมาส (Mouse) 

คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 
 -  เมาสชนิดเลเซอร (Laser Mouse) 
 -  ปุมกดอยางนอย 3 ปุม 
 -  ความละเอียดอยางนอย 1,000 DPI 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
 

3.11 คียบอรด (Keyboard) 
คุณสมบัติเทียบเทาหรือสูงกวาตอไปนี้ 

 -  ปุมกดอยางนอย 104 ปุม 
 -  พอรตเชื่อมตอแบบ USB 
 

3.12 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 500VA 
- สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมนอยกวา 500VA/360W หรือดีกวา 
- แรงดัน  Input  มีคาระหวาง 140-300VAC หรือดีกวา 
- แรงดัน Output (Batt Mode) มีคา 230V+/-5% Typical หรือดีกวา 
- ความถ่ีการใชงาน 50-60 Hz +/-1Hz 
- ระยะเวลาสํารองไฟไมนอยกวา 15 นาที  (ข้ึนอยูกับโหลด) 
- มีระบบปองกันการใชไฟเกิน และไฟฟาลัดวงจร 
- สามารถรักษาแรงดันกระแสไฟฟาได 

5. ระยะเวลาดําเนินการ      
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
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6. ระยะเวลาสงมอบพัสดุ   
ภายใน  60  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

7. วงเงินในการจัดซ้ือ   
ภายในวงเงิน   4,200,145 บาท (สี่ลานสองแสนหนึ่งรอยสี่สิบหาบาทถวน)  

6. การรับประกัน 
รับประกันคุณภาพ 1 ป 

8. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม  หรือมีขอเสนอแนะหรือวิจารณ  หรือแสดงความคิดเห็นโดย  
   เปดเผยตัวภายใน 3 วันนับแตวันท่ีประกาศเผยแพรไดท่ี  
     1)  ทางไปรษณีย  :   ผูอํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
    เลขท่ี 1 หมู 8  ถนนเลี่ยงเมือง  ตําบลทาทอง 
    อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 2)  ทางโทรศัพท  :  0-5522 - 7600  ตอ 1143   
 3)  โทรสาร :  0-5522 - 7602 
 4)  ทางเว็บไซตโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  :  www.pp.ac.th 
 5)   Email Address            :  Kalvela@hotmail.com  
                                                            : nispup0809@obecmail.obec.go.th 



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  
          ๑. ความเป็นมา   

          ๒. วตัถุประสงค์   

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้

เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ

ตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 

                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

                      spec_TOR.pdf 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

                      งวดเดียว ภายใน ๖๐ วนั 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๔,๒๐๐,๑๔๕.๐๐ บาท 

          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพือ่ขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 

                      สถานท่ีติดต่อ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขท่ี ๑ ถนนเล่ียงเมือง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

                      โทรศพัท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓       โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒ 

                      เวบ็ไซต์ www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th, e-mail : kalvela@hotmail.com,nispup

๐๘๐๙@obecmail.obec.go.th 

                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หข้อ้เสนอแนะ

วจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 

 


	80
	ร่างขอบเข..

