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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด ประกอบด้วย  

2.1 ห้องบรรยายความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมติดตั้ง    จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
2.1.1 ชุดน ำเสนอสื่อห้องบรรยำยควำมรู้วิทยำศำสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน  1 ชุด 
2.1.2 อุปกรณ์แสดงสื่อกำรเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.3 เครื่องควบคุมส ำหรับชุดน ำเสนอสื่อ พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน    1   ชุด 
2.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ         จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.5 ล ำโพงประจ ำห้องพร้อมติดตั้งและเดินสำยสัญญำณ       จ ำนวน    4 คู ่
2.1.6 เครื่องขยำยสัญญำณเสียงพร้อมติดตั้ง        จ ำนวน    1 เครื่อง 
2.1.7 ชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือพร้อมขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ     จ ำนวน    1 ชุด 
 พร้อมติดตั้ง 
2.1.8 ชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือพร้อมขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ     จ ำนวน    1 ชุด 
 พร้อมติดตั้ง 
2.1.9 เก้ำอ้ีผู้เรียนพร้อมแผ่นรองเขียน พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน 115 ชุด 
2.1.10 โต๊ะส ำหรับผู้สอน           จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.11 เก้ำอ้ีส ำหรับผู้สอน          จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.12 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ชนิด WXGA  พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.13 จอรับภำพแบบมอเตอร์ไฟฟ้ำพร้อมติดตั้ง        จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.14 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณพร้อมติดตั้ง        จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.15 อุปกรณ์แสดงสื่อห้องพัฒนำควำมรู้พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนังและติดตั้ง     จ ำนวน    2 ชุด  
2.1.16 บอร์ดส ำเร็จพร้อมติดตั้ง          จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.17 บอร์ดส ำเร็จซับเสียงพร้อมติดตั้ง         จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.18 เครื่องปรับอำกำศขนำด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน    4 ชุด 
2.1.19 พ้ืนยกด้วยโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง         จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.20 ประตูส ำเร็จพร้อมติดตั้ง          จ ำนวน    2 ชุด 
2.1.21 ม่ำนพร้อมติดตั้ง           จ ำนวน    1 ชุด 
2.1.22 ระบบไฟฟ้ำพร้อมตู้ Consumer พร้อมจุดเครือข่ำย       จ ำนวน    1 ระบบ 
2.1.23 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1000 VA       จ ำนวน    2  เครื่อง 
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2.2 ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
2.2.1 ชุดน ำเสนอสื่อห้องพัฒนำควำมรู้วิทยำศำสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมตดิต้ัง  จ ำนวน    1 ชุด 
2.2.2 เครื่องควบคุมส ำหรับชุดน ำเสนอสื่อ พร้อมติดตั้ง       จ ำนวน    1 ชุด 
2.2.3 ชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือพร้อมขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ     จ ำนวน    1 ชุด 

พร้อมติดตั้ง 
2.2.4 ชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือพร้อมขำตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.5 ล ำโพงประจ ำห้องพร้อมติดตั้ง            จ ำนวน 2 คู ่
2.2.6 เครื่องขยำยสัญญำณเสียงพร้อมติดตั้ง           จ ำนวน 1 เครื่อง 
2.2.7 โต๊ะส ำหรับผู้สอน              จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.8 เก้ำอ้ีส ำหรับผู้สอน             จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.9 โต๊ะส ำหรับเรียนพร้อมเก้ำอ้ี            จ ำนวน   30 ชุด 
2.2.10 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณพร้อมติดตั้ง           จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.11 อุปกรณ์แสดงสื่อกำรเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง          จ ำนวน     1 ชุด 
2.2.12 กระดำนไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง           จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.13 ม่ำนพร้อมติดตั้ง              จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.14 บอร์ดส ำเร็จพร้อมติดตั้ง             จ ำนวน     1 ชุด 
2.2.15 พำติชั่นกั้นห้องและประตูพร้อมติดตั้ง           จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.16 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง             จ ำนวน 1 ชุด 
2.2.17 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1000 VA            จ ำนวน     1 เครื่อง 
2.2.18 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ยึดเพดำน            จ ำนวน     1 ชุด 
2.2.19 จอรับภำพแบบมอเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง        จ ำนวน     1 ชุด 
2.2.20 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำและจุดเครือข่ำย          จ ำนวน 1 ระบบ

  
3. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
3.3 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสำมำรถใช้กับระบบไฟฟ้ำของประเทศไทยได้ 

 
 

4. ครุภัณฑ์มีคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ห้องบรรยายความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  จ านวน  1 ชุด  ประกอบด้วย 

4.1.1 ชุดน าเสนอสื่อห้องบรรยายความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
4.1.1.1 โปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอสื่อกำรเรียนรู้ เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 

1) รองรับกำรท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows และระบบปฏิบัติกำร MAC OS X 
เป็นอย่ำงน้อย 

2) สำมำรถ Export สื่อกำรสอนที่สร้ำงด้วยโปรแกรม ออกมำในรูปแบบของไฟล์ 
.HTML และ PDF หรือ Power point หรือ ไฟล์รูปภำพ 
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3) สำมำรถแชร์สื่อกำรสอนระหว่ำง SMART Phone หรือ Tablet กับ
โปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอสื่อกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ได้ที่ Play Store หรือ App store ได้ 

4) มีคลังข้อมูลที่อยู่ภำยในโปรแกรมเก่ียวกับรูปภำพ, ภำพพ้ืนหลัง, วีดีโอ หรือ ไฟล์เสียง 
5) มีฟังกช์ั่นปำกกำในกำรแปลงลำยมือให้เป็นตัวอักษรได้ 
6) มีฟังก์ชั่นกำรบันทึกหรือปริ้นท์ไฟล์จำกโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word หรือ PDF ให้สำมำรถใช้งำนร่วมกับโปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอได้ 
4.1.1.2 โปรแกรม Add on สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน (มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำน 1 ปี) เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 

1) มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือกสร้ำงสื่อได้ไม่น้อยกว่ำ 9 กิจกรรม เช่น Speed up, 
Label Reveal, Shout it out, Super sort, Rank order, Fill in the blank, 
Match’em up, Flip out, Monster quiz หรือ Game show  

2) สำมำรถค้นหำวีดีโอจำกเว็บไซด์ YouTube ได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Internet browser 
3) รองรับกำรท ำงำนบน Mobile Application หรือ Web Browser ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ, 

แท็ปแล็ต และคอมพิวเตอร์ 
4) สำมำรถเพ่ิมรูปภำพหรือข้อควำมลงในกิจกรรมได้ 
5) มีลูกเล่นส ำหรับเพ่ิมลงในกิจกรรม เช่น time challenges หรือ random หรือ buzzer 
6) มีเนื้อหำบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทำงคณิตศำสตร์ (Geogebra) เกี่ยวกับหัวข้อทำง 

geometry, algebra, calculus and statistics 
7) มีส่วนให้ผู้สอนสร้ำงแบบประเมินผลควำมเข้ำใจโดยมีรูปแบบค ำถำมให้เลือกสร้ำงได้

อย่ำงน้อยดังนี้ Multiple choice, Multiple answer, opinion หรือ open field  
8) สำมำรถเพ่ิมรูปภำพลงในค ำถำมหรือค ำตอบได้ 
9) สำมำรถก ำหนดให้ผู้เรียนทั้งหมดเริ่มท ำแบบทดสอบในเวลำเดียวกันได้และสำมำรถ

ก ำหนดเวลำในกำรตอบค ำถำมแต่ละข้อได้ 
10) มีรำยงำนสรุปผลกำรทดสอบทันทีท่ีกำรทดสอบสิ้นสุด โดยสำมำรถดูรำยงำนผลใน

แต่ละค ำถำมได้ 
11) สำมำรถ Export แบบประเมินผลควำมเข้ำใจในกำรเรียนออกมำเป็นรูปแบบไฟล์ 

spreadsheet หรือ Excel ได้ 
4.1.1.3 อุปกรณ์แสดงสื่อกำรเรียนรู้  เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) จอแสดงภำพระบบสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 74  นิ้ว โดยวัดตำมแนวทแยง 
2) สำมำรถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่ำ 
3) รองกบักำรท ำงำนแบบ gestures touch หรือ Ghost-Free Touch 
4) รองรับกำรท ำงำนแบบ Multi touch 
5) มีช่องสัญญำณในกำรเชื่อมต่อ อย่ำงน้อยดังนี้   

 USB Port ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
 HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Stereo 3.5 mm out หรือ Audio Output ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

6) มีล ำโพงขนำดไม่น้อยกว่ำ  10 W 
7) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1200:1  
8) รองรับระบบไฟ 100V to 240V AC, 50 Hz to 60 Hz  
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9) หน้ำจอใช้ระบบสัมผัสแบบ DViT (Digital Vision Touch) หรือแบบ IR Spread 
10) ผลิตภัณฑ์รองรับมำตรฐำน UL, FCC, CE หรือ RoHS หรือ VCCI หรือ WEEE 

หรือ C-tick 
11) ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยมี

เอกสำรรับรองจำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำย
หลักภำยในประเทศ เพ่ือกำรบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 

4.1.1.4 อุปกรณ์ควบคุมส ำหรับชุดน ำเสนอสื่อ  เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สำยแบบ Bluetooth หรือเชื่อมต่อไร้สำยแบบ Dual-Band Wireless 
2) รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร IOS และ 

Android หรือ สำมำรถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งำนพร้อมกันในหน้ำจอเดียวแบบ Quad 
3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android 
4) มีช่องสัญญำณในกำรเชื่อมต่อ อย่ำงน้อยดังนี้   

 USB Port รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
 HDMI Port ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Port RJ45 1 ช่อง 

4.1.1.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดน ำเสนอสื่อและอุปกรณ์ควบคุมส ำหรับชุดน ำเสนอ
สื่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 

4.1.1.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเดินสำยสัญญำณและสำย LAN พร้อมเก็บสำยสัญญำณให้
เรียบร้อย 
 

 

4.1.2 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง   จ านวน   1 ชุด 
4.1.2.1 มีอุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพชนิด CMOS หรือดีกว่ำ และแสดงควำมละเอียดของภำพ

ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ล้ำนพิกเซล  
4.1.2.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำระดับ 1280 x 1024 pixels, 1280 × 720 pixels 
4.1.2.3 อัตรำควำมเร็วของภำพ (Frame rate) ไม่น้อยกว่ำ 30 ภำพต่อวินำที 
4.1.2.4 มีระบบปรับควำมคมชัดของภำพ (Focus) แบบอัตโนมัติ 
4.1.2.5 ระบบซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่ำ 8X และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่ำ 10X 
4.1.2.6 มีช่องส ำหรับใส่กำร์ดหน่วยควำมจ ำแบบ SD / SDHC (SD / SDHC Card Slot) หรือดีกว่ำ 
4.1.2.7 มีไฟส่องวัตถุแบบ LED หรือดีกว่ำ 
4.1.2.8 มีช่องสัญญำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

1) มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ VGA ขำเข้ำ     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
2) มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ VGA ขำออก    จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
3) มีช่องต่อสัญญำณแบบ USB     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4) มีช่องต่อสัญญำณแบบ DVI หรือ HDMI ขำออก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.1.2.9 Control Panel มีปุ่มส ำหรับเปิด 
4.1.2.10 มีฟังก์ชั่น Capture  
4.1.2.11 สำมำรถปรับควำมสว่ำงของภำพ 
4.1.2.12 ได้รับมำตรฐำน FCC หรือ CE 
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4.1.2.13 ผู้เสนอรำคำต้องมีเอกสำรรับรองอะไหล่ 5 ปี จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ
จำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ เพ่ือเพ่ือกำรบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 

4.1.2.14 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญำณภำพและเชื่อมต่อและเดินสำย
ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งำน 
 

 

4.1.3 เครื่องควบคุมส าหรับชุดน าเสนอสื่อ พร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด 
4.1.3.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นแบบ Core i7 หรือดีกว่ำ  

       ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 3.4 GHz หรือดีกว่ำ 
4.1.3.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8GB จ ำนวน 1 หน่วย 
4.1.3.3 มี Hard disk แบบ SATA ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB  
4.1.3.4 มี Port I/O ใช้ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ USB 2.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 Ports, HDMI 

ไม่น้อยกว่ำ 1 Ports 
4.1.3.5 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 G 
4.1.3.6 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
4.1.3.7 มี Network Interface ชนิด RJ-45 
4.1.3.8 จอภำพแบบ LED/LCD มีควำมละเอียดของจอภำพไม่น้อยกว่ำ 1920 x 1080 Pixels ขนำด

จอภำพไม่น้อยกว่ำ 24 นิ้ว 
4.1.3.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งและเดินสำยอุปกรณ์ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
4.1.3.10 ผลิตภัณฑ์จะต้องมีศูนย์บริกำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับสินค้ำ และมีสำขำกระจำย

อยู่ทั่วประเทศ และศูนย์บริกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:200 
4.1.3.11 มีระบบปฏิบัติกำร DOS หรือดีกว่ำ 

 
 

4.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    จ านวน  1 ชุด 
4.1.4.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นแบบ 7th generation Intel Core i5 ควำมเร็ว

ไม่ต่ ำกว่ำ 2.50GHz หรือดีกว่ำ 
4.1.4.2 มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและมีเครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกับตัวเครื่อง 
4.1.4.3 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Ram) ไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
4.1.4.4 มี Hard disk แบบ SATA ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1TB  
4.1.4.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4.1.4.6 สำมำรถใช้งำน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.1.4.7 จอภำพแบบ LED/LCD มีควำมละเอียดของจอภำพไม่น้อยกว่ำ 1366 x 768 Pixels 

ขนำดจอภำพไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว 
4.1.4.8 มี Port สื่อสำรแบบ USB ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
4.1.4.9 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
4.1.4.10 ผลิตภัณฑ์จะต้องมีศูนย์บริกำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับสินค้ำ และมีสำขำกระจำย 

อยู่ทั่วประเทศ และศูนย์บริกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008  
4.1.4.11 มีระบบปฏิบัติกำร DOS หรือดีกว่ำ 
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4.1.5 ล าโพงประจ าห้องพร้อมติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  จ านวน   4 คู ่
4.1.5.1 เป็นล ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 วัตต์ 
4.1.5.2 ตอบสนองควำมถี่ในช่วง 200 – 12,000 Hz หรือกว้ำงกว่ำ 
4.1.5.3 ควำมไวของล ำโพง 85 dB 
4.1.5.4 สำมำรถเลือกกำรต่อใช้งำนแบบ 4 หรือ 8 โอห์ม หรือ 70V หรือ 100V 
4.1.5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันกับชุดเครื่องขยำยเสียง 
4.1.5.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งล ำโพงที่เสนอพร้อมเดินสำยสัญญำณให้สำมำรถ

ท ำงำนร่วมกับเครื่องขยำยสัญญำณเสียงและชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือและชุด
ไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือได้ 

 
4.1.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง   จ านวน  1  เครื่อง 

4.1.6.1 มีก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 240 วตัต์ 
4.1.6.2 ช่องสัญญำณเข้ำของไมโครโฟนอย่ำงน้อย 2 ช่อง 
4.1.6.3 ช่องสัญญำณเข้ำแบบสัญญำณท่ัวไป อย่ำงน้อย 1 ช่อง 
4.1.6.4 มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม หรือดีกว่ำ 
4.1.6.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งเครื่องขยำยสัญญำณเสียงที่เสนอให้สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับล ำโพงและชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือและชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือได้ 
 

4.1.7 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
4.1.7.1 เครื่องรับสัญญำณเสียง 

(1) เป็นเครื่องรับสัญญำณไมโครโฟนแบบไร้สำย 
(2) สำมำรถเลือกรับควำมถี่ได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ควำมถี่ 

 (3) มีช่องสัญญำณเสียงขำออกไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 
 (4) สำมำรถปรับควำมดังของเสียงได้ 
 (5) ท ำกำรติดตั้งชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือและท ำกำร Commissioning 

System ให้ชุดเครื่องเสียงที่เสนอสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ 
 

4.1.7.2 เครื่องส่งสัญญำณเสียงพร้อมไมโครโฟน 
(1) เป็นไมโครโฟนไร้สำย แบบมือถือ 
(2) สำมำรถเลือกส่งควำมถี่ได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ควำมถี่ 
(3) มีสวิทซ์ปิด - เปิด 
(4) เสำอำกำศเป็นแบบซ่อนไว้ภำยในตัวไมโครโฟน 
 

4.1.7.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือที่เสนอให้สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับล ำโพงและเครื่องขยำยสัญญำณเสียงได้ 
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4.1.8 ชุดไมโครโฟนมีสายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 
4.1.7.1 เป็นไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือ  
4.1.7.2 เป็นไมโครโฟนแบบไดนำมิคหรือคอนเดนเซอร์ 
4.1.7.3 ตอบสนองควำมถี่ในช่วง 200 – 10,000 Hz หรือกว้ำงกว่ำ 
4.1.7.4 สำยไมโครโฟนยำวไม่น้อยกว่ำ 7 เมตร 
4.1.7.5 ขำไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีเพลำขำตั้งสองส่วน สำมำรถหมุนออกได้ ตัวยึดไมโครโฟน

ชนิดคลิป และเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันกับชุดเครื่องขยำยเสียง 
4.1.7.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งและเดินสำยชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือที่เสนอให้

สำมำรถท ำงำนร่วมกับล ำโพงและเครื่องขยำยสัญญำณเสียงได้ 
 

4.1.9 เก้าอ้ีผู้เรียนพร้อมแผ่นรองเขียน พร้อมติดตั้ง  จ านวน  115 ชุด 
4.1.9.1 เป็นเก้ำอ้ีเธียเตอร์ขนำดไม่น้อยกว่ำ (กว้ำงxลึกxสูง)  55x64x100 ซม. 
4.1.9.2 แผ่นปิดหลังพนักพิง และใต้ที่นั่ง ผลิตจำก Multi-layer plywood / painting finished หรือดีกว่ำ 
4.1.9.3 วัสดุพนักพิง / ที่นั่ง : High spring PU FOAM  
4.1.9.4 โครงในท่ีนั่ง โครงเหล็กสปิงรูปตัว S 
4.1.9.5 ขำเก้ำอ้ี : ผลิตจำกอลูมิเนียม พ่นสีฝุ่น  
4.1.9.6 หุ้มด้วยผ้ำหรือหนัง ส่งให้คณะกรรมกำรเลือกภำยหลัง 
4.1.9.7 ท้ำวแขน: โครงเหล็กและ ไม้ MDF หรืออลูมิเนียม ปิดท้ำวแขนด้วยไม้ 
4.1.9.8 โครงขำ  อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป 
4.1.9.9 ระบบเก็บที่นั่งด้วย แรงโน้มถ่วง 
4.1.9.10 แผ่นรองเขียน : ผลิตจำก พลำสติก ABS โครงสร้ำงผลิตจำก อลูมิเนียม  
4.1.9.11 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งบนพื้นให้แข็งแรงไม่โยกหลุดง่ำยและเรียบร้อยและสวยงำม 

 
4.1.10 โต๊ะส าหรับผู้สอน     จ านวน  1 ชุด 

4.1.10.1 โต๊ะขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 0.70 เมตร 
4.1.10.2 หน้ำ Top ท ำจำกไม้ MDF หรือปำร์ติเกิลบอร์ด ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร หรือ

วัสดุอื่นที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 
4.1.10.3 หน้ำ Top โต๊ะปิดผิวด้วยลำมิเนตหรือวัสดุอ่ืน 
4.1.10.4 มีแผ่นกันโป๊ท ำจำกไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดหรือท ำจำกวัสดุอ่ืน 
4.1.10.5 มีที่ส ำหรับเก็บอุปกรณ์ด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดหรือท ำจำกวัสดุอ่ืน 
4.1.10.6 มีรำงร้อยสำยไฟ, Grommet อลูมิเนียม 

 
4.1.11 เก้าอ้ีส าหรับผู้สอน      จ านวน   1 ชุด 

4.1.11.1 เก้ำอ้ีขนำด (กว้ำงxลึกxสูง) ไม้น้อยกว่ำ 60x60x100 ซม. เป็นขำโพลีพรอพไพลีน หรือ
อลูมิเนียม  ล้อเลื่อน 5 ล้อ  เก้ำอ้ีสำมำรถปรับควำมสูงต่ ำได้ 

4.1.11.2 เบำะหุ้มด้วยผ้ำหรือหนังเทียม ส่งตัวอย่ำงสี ให้คณะกรรมกำรพิจำณำภำยหลัง 
4.1.11.3 มีที่ส ำหรับวำงแขน  
4.1.11.4 สำมำรถปรับระดับด้วยโช๊คแก็สหรือ Gas-lift 
4.1.11.5 มีระบบโยก ตัวเก้ำอ้ีมีพนักพิง 
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4.1.12 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ชนิด WXGA พร้อมติดตั้ง   จ านวน  1 ชุด 

4.1.12.1 เป็นเครื่องฉำยแบบเลนส์เดี่ยวระบบ LCD หรือ DLP ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.59 นิ้ว  
4.1.12.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ WXGA (1280 x800) 
4.1.12.3 มีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 4,000 ANSI Lumens 
4.1.12.4 มีอัตรำควำมคมชัด (Contrast Radio) ไม่น้อยกว่ำ 10,000 : 1 
4.1.12.5 มีย่อขยำยภำพแบบ Manual อัตรำส่วนกำรขยำยไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำ 
4.1.12.6 ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญำณ ดังนี้  

 HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Composite ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Audio mini jack output ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Audio mini jack input ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 USB Type A ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
 RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.1.12.7  สำมำรถปรับแก้ไข Keystone +/- 30 องศำ 
4.1.12.8  มีล ำโพงภำยในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่ำ 10 Watts  
4.1.12.9  ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรรื้อถอนอุปกรณ์เดิมพร้อมไปยังจุดที่ก ำหนด 
4.1.12.10 ผู้เสนอรำคำต้องติดตั้งพร้อมเดินสำยสัญญำณเชื่อมต่อ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
4.1.12.11 เครื่องผลิตโดยโรงงำนเจ้ำของผลิตภัณฑ์ (Original Product) โดยบริษัทเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมำตรฐำน ISO และมีบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ ำหน่ำย
ตั้งอยู่ในประเทศไทย  

4.1.12.12 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับรองกำรมีอะไหล่เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำกผู้ผลิต
หรือบริษัทประจ ำประเทศไทยของผู้ผลิต 

 
4.1.13 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง    จ านวน   1 ชุด 

4.1.13.1 เป็นจอรับภำพแบบมอเตอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150 นิ้ว  
4.1.13.2 เป็นจอรับภำพแบบชนิดควบคุมกำรขึ้นลงของจอภำพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
4.1.13.3 เนื้อจอสีขำว ท ำจำกวัสดุ Fiber ด้ำนหลังเคลือบสีด ำทนต่อกำรฉีกขำด 
4.1.13.4 เนื้อผ้ำชนิด Matt White หรือดีกว่ำ 
4.1.13.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งและเดินสำยไฟ พร้อมรีโมทควบคุมให้เรียบร้อย 

 
4.1.14 อุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง    จ านวน  1 ชุด 

4.1.14.1  มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต 
4.1.14.2  รองรับจ ำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 8,000 entries 
4.1.14.3  สำมำรถก ำหนดคุณภำพกำรให้บริกำร (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.1.14.4  ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรติดตั้งและเดินสำยเชื่อมต่อสัญญำณให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
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4.1.15 อุปกรณ์แสดงสื่อห้องพัฒนาความรู้พร้อมอุปกรณ์ยึดติดผนังและติดตั้ง จ านวน 2 ชุด  
4.1.15.1 จอภำพ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 64 นิ้ว 
4.1.15.2 มีควำมละเอียดภำพระดับ 3840x2160 หรือดีกว่ำ  
4.1.15.3 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
4.1.15.4 มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
4.1.15.5 มีช่องต่อ RF In ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4.1.15.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แสดงสื่อห้องพัฒนำควำมรู้พร้อมอุปกรณ์ยึด

ติดผนังและท ำกำรเดินสำยสัญญำณพร้อมท ำกำรเก็บสำยต่ำงๆให้เรียบร้อย 

4.1.16 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง      จ านวน   1 ชุด 
4.1.16.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งบอร์ดส ำเร็จขนำดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 20 ตร.ม. 

ติดตั้งด้ำนหน้ำ หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 
4.1.16.2 บอร์ดส ำเร็จท ำจำกโครงเคร่ำไม้ MDF ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 4.00 เมตร สูงไม่น้อย

กว่ำ 2.20 เมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 
พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต   

4.1.16.3 บอร์ดส ำเร็จท ำจำกโครงเคร่ำไม้ MDF ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร สูงไม่น้อย
กว่ำ 2.20 เมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 
พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต  

4.1.16.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำงำนกำรรื้อวัสดุอุปกรณ์เดิมออกก่อนกำรติดตั้งบอร์ดและน ำไปที่ก ำหนด 
 

4.1.17 บอร์ดส าเร็จซับเสียงพร้อมติดตั้ง     จ านวน   1 ชุด 
4.1.17.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งบอร์ดส ำเร็จขนำดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 27 ตร.ม. 

ติดต้ังทับผนังห้อง หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง  
4.1.17.2 บอร์ดส ำเร็จขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 2.20 เมตร ควำมหนำ

ไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต จ ำนวน 7 ชุด หรือตำมควำม
เหมำะสมของห้อง  

4.1.17.3 บอร์ดส ำเร็จขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.70 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 2.20 เมตร ควำมหนำไม่
น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนตและติดต้ังแผ่นอะคูสติก จ ำนวน 7 ชุด 
หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง  
 

4.1.18 เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน  4 ชุด 
4.1.18.1 เครื่องปรับอำกำศขนำดไม่น้อยกว่ำ 60,000 BTU 
4.1.18.2 ระบบน้ ำยำ ท ำควำมเย็นด้วยน้ ำยำ R 410A หรือ R 32  
4.1.18.3 มีค่ำประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน EER หรือ SEER ไม่น้อยกว่ำ 10.24 
4.1.18.4 ควบคุมกำรท ำงำนด้วยรีโมทแบบมีสำยหรือแบบไร้สำย 
4.1.18.5 มีระบบตั้งเวลำเปิด – ปิดเครื่อง 
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4.1.18.6 พัดลมส่งควำมเย็น ปรับควำมเร็วลมได้ 3 ระดับ 
4.1.18.7 คอยล์ร้อนแบบแยกส่วนทรงสี่เหลี่ยม  
4.1.18.8 ใช้ระบบไฟแบบ 380V/ 3 Phase / 50 Hz  
4.1.18.9 สินค้ำได้รับกำรรับรอง มอก. หรือ มำตรฐำน ISO  
4.1.18.10 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรย้ำยเครื่องปรับอำกำศเดิมและขนย้ำยไปยังจุดก ำหนดและ

กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศใหม่ให้เรียบร้อย โดยสำมำรถใช้กับระบบไฟฟ้ำและเบรก
เกอร์เดิมได้ 
 

4.1.19 พื้นยกด้วยโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง     จ านวน   1  ชุด 
4.1.19.1 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรยกพ้ืนโครงเหล็กไม่น้อยกว่ำ 2 ระดับหรือตำมควำมเหมำะสม 
4.1.19.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรยกพ้ืนโครงเหล็ก ทำสีกันสนิมพร้อมปิดแผ่นไม้ ควำมหนำ

ไม่น้อยกว่ำ 10 มม. บริเวณด้ำนหน้ำเวที (ระดับที่1) แบบโค้งพร้อมบันไดทำงขึ้นเวที 
ขนำดพ้ืนที่รวมไมน่้อยกว่ำ 14 ตร.ม. สูงไม่น้อยกว่ำ 30 ซม. หรือตำมควำมเหมำะสม
ของห้อง  

4.1.19.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรยกพ้ืนโครงเหล็ก ทำสีกันสนิมพร้อมปิดแผ่นไม้ ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ10 มม. บริเวณพ้ืนห้องด้ำนหลัง (ระดับที่ 2) ขนำดพ้ืนที่ไม่เกิน 40 ตร.ม. 
หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 

4.1.19.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องปูพ้ืนกระเบื้องยำงหรือพรม บนพ้ืนรวมถึง ยกพ้ืนโครงเหล็ก ขนำด
พ้ืนที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 140 ตร.ม. หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง โดยส่ง
ตัวอย่ำงพ้ืนกระเบื้องยำงหรือพรมให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำยหลัง 

4.1.19.5  ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรรื้อพ้ืนหน้ำเวทีเดิมออกก่อนกำรติดตั้งและขนย้ำยไปทิ้งยังจุดที่
ก ำหนด 

 

4.1.20 ประตูส าเร็จพร้อมติดตั้ง      จ านวน   2    ชุด 
4.1.20.1 ประตูบำนไมส้ ำเร็จปิดผิวด้วยลำมิเนตหรือวัสดุอ่ืน ขนำดควำมกว้ำงรวมไม่น้อยกว่ำ 

1.40 เมตร ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร  
4.1.21 มีอุปกรณบ์ำนพับ ชนิดโช๊คอัพติดผิวประตู สำมำรถตั้งค้ำงได้ พร้อมมือจับแสตนเลส 
4.1.22 มีที่ล็อคประต ูประกอบด้วยชุดกลอนประตู และชุดล๊อคประตูพร้อมกุญแจ 
4.1.23 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรรื้อและขนย้ำยของเดิมไปยังจุดที่ก ำหนดก่อนกำรติดตั้งและ

ท ำกำรติดตั้งของใหม่ให้เรียบร้อยสวยงำม 
 

4.1.21 ม่านพร้อมติดตั้ง       จ านวน  1         ชุด 
4.1.21.1 ผู้เสนอรำคำจัดหำม่ำนจีบ ขนำดรวมไมน่้อยกว่ำ 10.00x1.80 ตรม. หรือตำมควำม

เหมำะสม ของห้อง 
4.1.21.2 สำมำรถกันแสงและ UV ได้ 
4.1.21.3 เนื้อผ้ำและสีส่งให้คณะกรรมกำรเลือกภำยหลัง  
4.1.21.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งให้เรียบร้อย 
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4.1.22 ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ Consumer พร้อมจุดเครือข่าย   1 ระบบ 
4.1.22.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งตู้ Consumer ควบคุมระบบไฟฟ้ำพร้อมเบรกเกอร์สวิตซ์ 
4.1.22.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเดินระบบสำย Main ไฟฟ้ำ พร้อมเต้ำรับไฟฟ้ำ 
4.1.22.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเดินสำยไฟฟ้ำในรำงหรือท่อร้อยสำยให้เรียบร้อย 
4.1.22.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งเต้ำรับส ำหรับเครือข่ำยพร้อมสำยสัญญำณ 
4.1.22.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งสำยสัญญำณเครือข่ำยภำยในด้วยสำย UTP ที่มีคุณสมบัติ

ไม่ด้อยกว่ำ CAT 6  
4.1.22.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเก็บสำยต่ำงๆให้เรียบร้อย 
4.1.22.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำร Commissioning System ส ำหรับห้องบรรยำยควำมรู้

วิทยำศำสตร์แพทย์ประยุกต์ ให้สำมำรถท ำงำนได้ 
 

4.1.23  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA   จ านวน   2    เครื่อง 
4.1.23.1 มีระบบกำรท ำงำนแบบ Line interactive with stabilizer  

          สำมำรถจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 1 KVA 
  4.1.23.2 ควบคุมกำรท ำงำนด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 

          4.1.23.3 มีดวงไฟแสดงกำรท ำงำนของเครื่องในสภำวะปกติ, ส ำรองไฟ, ใช้งำนเกินพิกัด  
                                และ Replace  Battery 
 

4.2 ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
4.2.1 ชุดน าเสนอสื่อห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์  พร้อมติดตั้ง จ านวน 1ชุด 

4.2.1.1 โปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอสื่อกำรเรียนรู้ เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 
1) รองรับกำรท ำงำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows และระบบปฏิบัติกำร MAC OS X 

เป็นอย่ำงน้อย 
2) สำมำรถ Export สื่อกำรสอนที่สร้ำงด้วยโปรแกรม ออกมำในรูปแบบของไฟล์ 

.HTML และ PDF หรือ Power point หรือ ไฟล์รูปภำพ 
3) สำมำรถแชร์สื่อกำรสอนระหว่ำง SMART Phone หรือ Tablet กับ

โปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอสื่อกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ได้ที่ Play Store หรือ App store ได้ 

4) มีคลังข้อมูลที่อยู่ภำยในโปรแกรมเก่ียวกับรูปภำพ, ภำพพ้ืนหลัง, วีดีโอ หรือ ไฟล์เสียง 
5) มีฟังก์ชั่นปำกกำในกำรแปลงลำยมือให้เป็นตัวอักษรได้ 
6) มีฟังก์ชั่นกำรบันทึกหรือปริ้นท์ไฟล์จำกโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word หรือ PDF ให้สำมำรถใช้งำนร่วมกับ
โปรแกรมควบคุมกำรน ำเสนอได้ 
 

4.2.1.2 โปรแกรม Add on สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน (มีลิขสิทธิ์กำรใช้งำน 1 ปี) เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 
1) มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือกสร้ำงสื่อได้ไม่น้อยกว่ำ 9 กิจกรรม เช่น Speed up, 

Label Reveal, Shout it out, Super sort, Rank order, Fill in the blank, 
Match’em up, Flip out, Monster quiz หรือ Game show  

2) สำมำรถค้นหำวีดีโอจำกเว็บไซด์ YouTube ได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Internet browser 
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3) รองรับกำรท ำงำนบน Mobile Application หรือ Web Browser ผ่ำน
โทรศัพท์มือถือ, แท็ปแล็ต และคอมพิวเตอร์ 

4) สำมำรถเพ่ิมรูปภำพหรือข้อควำมลงในกิจกรรมได้ 
5) มีลูกเล่นส ำหรับเพ่ิมลงในกิจกรรม เช่น time challenges หรือ random หรือ buzzer 
6) มีเนื้อหำบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทำงคณิตศำสตร์ (Geogebra) เกี่ยวกับหัวข้อ

ทำง geometry, algebra, calculus and statistics 
7) มีส่วนให้ผู้สอนสร้ำงแบบประเมินผลควำมเข้ำใจโดยมีรูปแบบค ำถำมให้เลือกสร้ำงได้

อย่ำงน้อยดังนี้ Multiple choice, Multiple answer, opinion หรือ open field  
8) สำมำรถเพ่ิมรูปภำพลงในค ำถำมหรือค ำตอบได้ 
9) สำมำรถก ำหนดให้ผู้เรียนทั้งหมดเริ่มท ำแบบทดสอบในเวลำเดียวกันได้และ

สำมำรถก ำหนดเวลำในกำรตอบค ำถำมแต่ละข้อได้ 
10) มีรำยงำนสรุปผลกำรทดสอบทันทีท่ีกำรทดสอบสิ้นสุด โดยสำมำรถดูรำยงำนผล

ในแต่ละค ำถำมได้ 
11) สำมำรถ Export แบบประเมินผลควำมเข้ำใจในกำรเรียนออกมำเป็นรูปแบบไฟล์ 

spreadsheet หรือ Excel ได้ 
4.2.1.3 อุปกรณ์แสดงสื่อกำรเรียนรู้  เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ มีคุณสมบัติดังนี้  

1) จอแสดงภำพระบบสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 74  นิ้ว โดยวัดตำมแนวทแยง 
2) สำมำรถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่ำ 
3) รองกับกำรท ำงำนแบบ gestures touch หรือ Ghost-Free Touch 
4) รองรับกำรท ำงำนแบบ Multi touch 
5) มีช่องสัญญำณในกำรเชื่อมต่อ อย่ำงน้อยดังนี้   

 USB Port ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
 HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Stereo 3.5 mm out หรือ Audio Output ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

6) มีล ำโพงขนำดไม่น้อยกว่ำ  10 W 
7) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1200:1  
8) รองรับระบบไฟ 100V to 240V AC, 50 Hz to 60 Hz  
9) หน้ำจอใช้ระบบสัมผัสแบบ DViT (Digital Vision Touch) หรือแบบ IR Spread 
10) ผลิตภัณฑ์รองรับมำตรฐำน UL, FCC, CE หรือ RoHS หรือ VCCI หรือ WEEE หรือ C-tick 
11) ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยมี

เอกสำรรับรองจำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำย
หลักภำยในประเทศ เพ่ือกำรบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 
 

4.2.1.4 อุปกรณ์ควบคุมส ำหรับชุดน ำเสนอสื่อ มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สำยแบบ Bluetooth หรือเชื่อมต่อไร้สำยแบบ Dual-

Band Wireless 
2) รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับกำรใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร IOS และ 

Android หรือ สำมำรถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งำนพร้อมกันในหน้ำจอเดียวแบบ Quad 
3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติกำร IOS และ Android 
4) มีช่องสัญญำณในกำรเชื่อมต่อ อย่ำงน้อยดังนี้   
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 USB Port รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
 HDMI Port ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 Port RJ45 1 ช่อง 

4.2.1.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงสื่อกำรเรียนรู้และอุปกรณ์ควบคุม
ส ำหรับชุดน ำเสนอสื่อใหส้ำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ 

4.2.1.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรเดินสำยสัญญำณพร้อมเก็บสำยสัญญำณให้เรียบร้อย 
 

4.2.2 เครื่องควบคุมส าหรับชุดน าเสนอสื่อ พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 ชุด 
4.2.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) เป็นแบบ Core i7 หรือดีกว่ำ ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 3.4 

GHz หรือดีกว่ำ  
4.2.2.2 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8GB จ ำนวน 1 หน่วย 
4.2.2.3 มี Hard disk แบบ SATA ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB  
4.2.2.4 มี Port I/O ใช้ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ USB 2.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 Ports, 

HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 Ports 
4.2.2.5 เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 G 
4.2.2.6 มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
4.2.2.7 มี Network Interface ชนิด RJ-45 
4.2.2.8 จอภำพแบบ LED/LCD มีควำมละเอียดของจอภำพไม่น้อยกว่ำ 1920 x 1080 Pixels ขนำด

จอภำพไม่น้อยกว่ำ 24 นิ้ว 
4.2.2.9 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งและเดินสำยอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 

 
4.2.2.10 ผลิตภัณฑ์จะต้องมีศูนย์บริกำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำเดียวกันกับสินค้ำ และมีสำขำ

กระจำยอยู่ทั่วประเทศ และศูนย์บริกำรดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 
9001:2008  

4.2.2.11 มีระบบปฏิบัติกำร DOS หรือดีกว่ำ 
 

 

4.2.3 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
4.2.3.1 เครื่องรับสัญญำณเสียง 

 เป็นเครื่องรับสัญญำณไมโครโฟนแบบไร้สำย 
 สำมำรถเลือกรับควำมถี่ในได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ควำมถี่ 
 มีช่องสัญญำณเสียงขำออกไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 
 สำมำรถปรับควำมดังของเสียงได้ 

4.2.3.2 เครื่องส่งสัญญำณเสียงพร้อมไมโครโฟน 
 เป็นไมโครโฟนไร้สำย แบบมือถือ 
 สำมำรถเลือกส่งควำมถี่ได้ไม่น้อยกว่ำ 16 ควำมถี่ 
 มีสวิทซ์ปิด - เปิด 
 เสำอำกำศเป็นแบบซ่อนไว้ภำยในตัวไมโครโฟน 

4.2.3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องขยำยสัญญำณเสียง 
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4.2.3.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือที่เสนอให้สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับล ำโพงและเครื่องขยำยสัญญำณเสียงได้ 
 

4.2.4 ชุดไมโครโฟนมีสายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด 
4.2.4.1 เป็นไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือ 
4.2.4.2 เป็นไมโครโฟนแบบไดนำมิคหรือคอนเดนเซอร์ 
4.2.4.3 ตอบสนองควำมถี่ในช่วง 200 – 10,000 Hz หรือกว้ำงกว่ำ 
4.2.4.3    เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องขยำยสัญญำณเสียง 
4.2.4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือที่เสนอให้สำมำรถ

ท ำงำนร่วมกับล ำโพงและเครื่องขยำยสัญญำณเสียงได้ 
     

4.2.5 ล าโพงประจ าห้องพร้อมติดตั้งและเดินสายสัญญาณ   จ านวน    2 คู่ 
4.2.5.1 เป็นล ำโพง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 วัตต์ 
4.2.5.2 ตอบสนองควำมถี่ในช่วง 200 – 12,000 Hz หรือกว้ำงกว่ำ 
4.2.5.3 ควำมไวของล ำโพง 85 dB  
4.2.5.4 สำมำรถเลือกกำรต่อใช้งำนแบบ 4 หรือ 8 โอห์ม หรือ 70V หรือ 100V 
4.2.5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกันกับเครื่องขยำยสัญญำณเสียง 
4.2.5.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งล ำโพงที่เสนอให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับเครื่องขยำย

สัญญำณเสียงและชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือและชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือได้ 
 
 

4.2.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง    จ านวน    1 เครื่อง 
4.2.6.1 มีก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 120 วตัต์ 
4.2.6.2 ช่องสัญญำณเข้ำของไมโครโฟนอย่ำงน้อย 2 ช่อง 
4.2.6.3 ช่องสัญญำณเข้ำแบบสัญญำณท่ัวไป อย่ำงน้อย 1 ช่อง 
4.2.6.4 มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม หรือดีกว่ำ 
4.2.6.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งเครื่องขยำยสัญญำณเสียงที่เสนอให้สำมำรถท ำงำน

ร่วมกับล ำโพงและชุดไมโครโฟนมีสำยแบบมือถือและชุดไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือได้  
 

4.2.7 โต๊ะส าหรับผูส้อน     จ านวน   1 ชุด 
4.2.7.1 โต๊ะขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 0.75 เมตร 

ตั้งอยู่บนพ้ืนยกท ำด้วยไม้อัดพ้ืนขนำดประมำณ 14 ตำรำงเมตร สูง 20 เซนติเมตร โครงไม้
เนื้อแข็ง พร้อมแผ่นพ้ืนไม้อัดที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 มม. และท ำกำรปิดทับด้วยพ้ืนลำ
มิเนต โดยจะต้องน ำตัวอย่ำงพ้ืนลำมิเนตมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก่อนท ำกำรติดตั้ง 

4.2.7.2 หน้ำ Top ท ำจำกไม้ MDF หรือปำร์ติเกิลบอร์ด ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 20 มิลลิเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 

4.2.7.3 หน้ำ Top โต๊ะปิดผิวด้วยลำมิเนตหรือวัสดุอ่ืน 
4.2.7.4 มีแผ่นกันโป๊ท ำจำกไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดหรือท ำจำกวัสดุอ่ืน 
4.2.7.5 มีที่ส ำหรับเก็บอุปกรณ์ด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดหรือท ำจำกวัสดุอ่ืน 
4.2.7.6 มีรำงร้อยสำยไฟ, Grommet อลูมิเนียม 

 



15 
 

4.2.8 เก้าอ้ีส าหรับผู้สอน    จ านวน   1 ชุด 
4.2.8.1 ขนำดไม่น้อยกว่ำ (กว้ำงxลึกxสูง) 54 x 60 x 90  ซม. 
4.2.8.2 มีขำ 5 แฉก  
4.2.8.3 โครงเก้ำอ้ี ไม้veneer พนักพิง Polyurethane Form เสริมควำมนุ่มด้ำนหลังด้วย 

Polyurethane Foam  
4.2.8.4 ที่นั่งฟองน้ ำ  
4.2.8.5 ปรับควำมสูงด้วยระบบ Gas lift มีลูกล้อ 

 
4.2.9 โต๊ะส าหรับผู้เรียนพร้อมเก้าอ้ี   จ านวน  30 ชุด 

4.2.9.1 โต๊ะพับเอนกประสงค์ขำล้อเลื่อน (แบบ 2 ที่นั่ง) จ ำนวน  30 ตัว 
4.2.9.1.1 ขนำดไม่น้อยกว่ำ (กว้ำงxลึกxสูง) 150X60X74  ซม.  
4.2.9.1.2 แผ่นท็อปเป็นไม้ Particle Board ควำมหนำ 25 มม. เคลือบผิว 

Melamine Resin Film  
4.2.9.1.3 ปิดขอบ PVC  
4.2.9.1.4 มีแผ่นบังตำไม้ Particle Board ควำมหนำ 16 มม. แกนพับแบบก้ำนยก  
4.2.9.1.5 ลูกล้อขนำด 2 นิ้ว แบบมีเบรก 1 คู่ ไม่มีเบรก 1 คู่  
4.2.9.1.6 ส่งตัวอย่ำงสีให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในภำยหลัง  
4.2.9.1.7 เก้ำอ้ีส ำหรับผู้เรียน จ ำนวน 60 ตัว  

1) ขนำดไม่น้อยกว่ำ (กว้ำงxลึกxสูง) 54 x 60 x 90  ซม.  

2) มีขำ 5 แฉก  

3) โครงเก้ำอ้ี ไม้veneer พนักพิง Polyurethane Form เสริมควำมนุ่ม
ด้ำนหลังด้วย Polyurethane Foam  

4) ที่นั่งฟองน้ ำ  

5) ปรับควำมสูงด้วยระบบ Gas lift มีลูกล้อ 

 
4.2.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง   จ านวน  1 ชุด 

4.2.10.1 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 พอร์ต 
4.2.10.2 รองรับจ ำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่ำ 8,000 entries 
4.2.10.3 สำมำรถก ำหนดคุณภำพกำรให้บริกำร (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่ำงน้อย 
4.2.10.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำนได้ 

 
4.2.11 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง   จ านวน    1 ชุด 

4.2.11.1 มีอุปกรณ์สร้ำงสัญญำณภำพชนิด CMOS และแสดงควำมละเอียดของภำพได้ไม่น้อย
กว่ำ 5 ล้ำนพิกเซล  

4.2.11.2 มีควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำระดับ 1280 x 1024 pixels, 1280 × 720 pixels 
4.2.11.3 อัตรำควำมเร็วของภำพ (Frame rate) ไม่น้อยกว่ำ 30 ภำพต่อวินำที 
4.2.11.4 มีระบบปรับควำมคมชัดของภำพ (Focus) แบบอัตโนมัติ 
4.2.11.5 ระบบซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่ำ 8X และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่ำ 10X 
4.2.11.6 มีช่องส ำหรับใส่กำร์ดหน่วยควำมจ ำแบบ SD / SDHC (SD / SDHC Card Slot) หรือดีกว่ำ 
4.2.11.7 มีไฟส่องวัตถุแบบ LED หรือดีกว่ำ 
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4.2.11.8 มีช่องสัญญำณอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
1) มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ VGA ขำเข้ำ      จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
2) มีช่องต่อสัญญำณภำพแบบ VGA ขำออก    จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
3) มีช่องต่อสัญญำณแบบ USB       จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
4) มีช่องต่อสัญญำณแบบ DVI หรือ HDMI ขำออก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

4.2.11.9 มีฟังก์ชั่น Capture  
4.2.11.10 สำมำรถปรับควำมสว่ำงของภำพ 
4.2.11.11 ได้รับมำตรฐำน FCC หรือ CE 
4.2.11.12 ผู้เสนอรำคำต้องมีเอกสำรรับรองอะไหล่ 5 ปี จำกบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์โดยตรง

หรือจำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
4.2.11.13 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญำณภำพและเดนิสำยให้เรียบร้อย 

 
4.2.12 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง    จ านวน 1 ชุด 

4.2.12.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรจัดหำกระดำนไวท์บอร์ดกระจก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 x 160 ซม. 
4.2.12.2 เป็นกระดำนไวท์บอร์ดกระจกชนิดไม่มีขอบ 
4.2.12.3 มีหมุดยึดกระดำนไวท์บอร์ดกระจก 
4.2.12.4 กระจกหนำไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
4.2.12.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งกระดำนไวท์บอร์ดกระจกให้เรียบร้อย 

 

4.2.13 ม่านพร้อมติดตั้ง       จ านวน 1         งาน 
4.2.13.1 เป็นม่ำนจีบ ขนำดรวมกันไม่น้อยกว่ำ 12.00 x 1.00 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 
4.2.13.2 สำมำรถกันแสงและ UV ได้  
4.2.13.3 ผ้ำม่ำนและสี ส่งให้คณะกรรมกำรเลือกภำยหลัง 
4.2.13.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 

 
4.2.14 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง      จ านวน  1 ชุด 

4.2.14.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งบอร์ดส ำเร็จขนำดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 20 ตร.ม. 
หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 

4.2.14.2 บอร์ดส ำเร็จท ำจำกโครงเคร่ำไม ้MDF หนำไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หรือตำมควำม
เหมำะสมของห้อง พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต 

4.2.14.3 บอร์ดส ำเสร็จท ำจำกโครงเคร่ำไม้ MDF หนำไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หรือตำมควำม
เหมำะสมของห้อง ส ำหรับติดตั้งชุดน ำเสนอสื่อห้องบรรยำยที่ 2 พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต  

4.2.14.4 บอร์ดส ำเสร็จท ำจำกโครงเคร่ำไม้ MDF หนำไม่น้อยกว่ำ 5 มิลลิเมตร หรือตำมควำม
เหมำะสมของห้อง พร้อมปิดผิวด้วยลำมิเนต  
  

4.2.15 พาติชั่นกั้นห้องและประตูพร้อมติดตั้ง    จ านวน   1 ชุด 
4.2.15.1 STANDARD PANELS : พำติชั่นกั้นห้อง ขนำดกว้ำงไม่เกิน 0.65 เมตร สูงไม่เกิน 1.80 

เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง ท ำมำจำกพลำสติกฉีดข้ึนรูป พ่นสีด้วยระบบ 
Epoxy Powder Coated จ ำนวน 2 ชุด 
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4.2.15.2 STANDARD PANELS : ขนำดกว้ำงไม่เกิน 0.80 เมตร สูงไม่เกิน 1.80 เมตร หรือตำม
ควำมเหมำะสมของห้อง ท ำมำจำกพลำสติกฉีดขึ้นรูป พ่นสีด้วยระบบ Epoxy 
Powder Coated จ ำนวน 2 ชุด 

4.2.15.3 WALL ADAPTER : สูงไม่เกิน 1.80 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง โครงสร้ำงท ำ
มำจำก Cold Rolled Steel พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated จ ำนวน 2 ชุด 

4.2.15.4 PANEL CONNECTOR/TWO-WAY 90: ขนำดกว้ำงไม่เกิน 0.60 เมตร สูงไมเ่กิน 
1.80 เมตร หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง ท ำมำจำกพลำสติกขึ้นรูป จ ำนวน 1 ชุด 

4.2.15.5 HALF GLAZED DOOR : ขนำดกว้ำงไม่เกิน 0.80 เมตร สูงไมเ่กนิ 1.80 เมตร หรือ
ตำมควำมเหมำะสมของห้อง พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coated โครงสร้ำงท ำ
จำก MDF และปิดผิวด้วย Melamine จ ำนวน 1 ชุด  

4.2.15.6 PANEL END CAP : ขนำดกว้ำงไม่เกิน 0.40 เมตร สูงไมเ่กิน 1.80 เมตร หรือตำม
ควำมเหมำะสมของห้อง ท ำมำจำกพลำสติกฉีดขึ้นรูป 

 

4.2.16 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง      จ านวน  1 ชุด 
4.2.16.1  วอลเปเปอร์ขนำดไม่น้อย 15 ตร.ม. หรือตำมควำมเหมำะสมของห้อง 
4.2.16.2 เป็นวอลเปเปอร์ชนิดติดผนัง 
4.2.16.3  ผู้เสนอรำคำจะต้องน ำตัวอย่ำง ส่งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำภำยหลัง 

 

  4.2.17 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA   จ านวน   1    เครื่อง 
 4.2.17.1 มีระบบกำรท ำงำนแบบ Line interactive with stabilizer สำมำรถจำ่ยก ำลงัไฟฟำ้ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 KVA 
 4.2.17.2 ควบคุมกำรท ำงำนด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 
 4.2.17.3 ระยะเวลำโอนย้ำย (Transfer Time) 2 milliseconds หรือดีกว่ำ 

 4.2.17.4 มีดวงไฟแสดงกำรท ำงำนของเครื่องในสภำวะปกติ, ส ำรองไฟ, ใช้งำนเกินพิกัด และ 
Replace Battery 

 
 

4.2.18 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ยึดเพดาน    จ านวน     1 ชุด    
4.2.18.1 เป็นเครื่องฉำยแบบเลนส์เดียว ระบบ LCD หรือ DLP 
4.2.18.2 ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ WXGA (1280x800) 
4.2.18.3 มีควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 3,000 ANSI Lumens 
4.2.18.4 มีอัตรำส่วนควำมคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 10,000:1 
4.2.18.5 สำมำรถฉำยภำพได้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30-300 นิ้ว หรือดีกว่ำ 
4.2.18.6 มีช่องต่อสัญญำณ ดังนี้ 

1) HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
2) Audio input แบบ RCA (L/R) 
3) Audio input แบบ Stereo Mini Jack ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
4) USB Type A ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
5) USB Type B ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
6) RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
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4.2.18.7 มีล ำโพงภำยในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่ำ 8 Watts 
4.2.18.8 เครื่องผลิตโดยโรงงำนเจ้ำของผลิตภัณฑ์ (Original Product) โดยบริษัทเจ้ำของ

ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมำตรฐำน ISO และต้องมีบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศ
ไทย ภำยใต้ชื่อเดียวกับสินค้ำที่เสนอ 

4.2.18.9 สินค้ำที่เสนอไม่เป็นสินค้ำ OEM หรือสินค้ำที่จ้ำงโรงงำนอ่ืนในกำรผลิต และมีเอกสำร
ยืนยันจำกโรงงำนหรือบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ 

4.2.18.10 มีเอกสำรหนังสือรับรองกำรส ำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ โดย
ระบุชื่อหน่วยงำนและเลขที่ประกำศจัดซ้ือ 

4.2.18.11 ติดตั้งแบบแขวนเพดำนพร้อมอุปกรณ์ยึดเพดำนและท ำกำรเดินสำยสัญญำณและท ำ
กำรเก็บสำยต่ำงๆ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
 

4.2.19 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จ านวน 1ชุด 
4.2.19.1  เป็นจอรับภำพแบบชนิดควบคุมกำรขึ้นลงของจอภำพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 นิ้ว (วดัตำมเส้นทแยงมุม) 
4.2.19.2  เนื้อจอสีขำว ท ำจำกวัสดุ Fiber ด้ำนหลังเคลือบสีด ำทนต่อกำรฉีกขำด 
4.2.19.3  กระบอกจอออกแบบให้สำมำรถติดตั้งกับผนังได้ 
4.2.19.4  เนื้อผ้ำชนิด Matt White หรือดีกว่ำ 
4.2.19.5  ท ำติดตั้งจอรับภำพแบบมอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมให้รองรับกับเครื่องวิดีโอ

โปรเจคเตอร์ที่เสนอ 
 

 

4.2.20 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและจุดเครือข่าย  จ านวน  1 ระบบ 
4.2.20.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำให้รองรับกับอุปกรณ์ที่

เสนอ และจะต้องท ำกำรเดินสำยไฟฟ้ำในรำงหรือท่อร้อยสำยให้เรียบร้อย 
4.2.20.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งจุดเครือข่ำยภำยในห้องให้รองรับกับอุปกรณ์ที่เสนอ 
4.2.20.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งสำยสัญญำณเครือข่ำยภำยในด้วยสำย UTP ที่มี

คุณสมบัติไม่ด้อยกว่ำ CAT 6  
4.2.20.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรจัดหำหัวเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นหัวชนิด RJ45 

4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรอบรมอำจำรย์ในระดับเบื้องต้น จ ำนวน 2 ครั้ง 
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้ดูแลระบบ จ ำนวน 1 ครั้ง 
4.5 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรตรวจเช็คระบบทุกๆ 4 เดือน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี 

 
5. รายละเอียดอ่ืนๆ  

5.1 ผู้เสนอรำคำหรือผู้รับจ้ำงต้องส่งเอกสำรส ำคัญที่เก่ียวข้องกับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญำต 
เอกสำรรับรองต่ำงๆ ที่อำจจะมีผลในประเด็นทำงกฎหมำยให้ทำงมหำวิทยำลัยพิจำณำตรวจสอบ มำ
พร้อมในกำรเสนอรำคำ 
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5.2 ผู้เสนอรำคำต้องด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่ำงๆ และต้องดูแลรับผิดชอบกำรติดตั้งครุภัณฑ์ จนสำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงสมบูรณ์ตำมคุณลักษณะ และควำมสำมำรถของระบบที่ก ำหนดไว้ ก่อน กำรส่งมอบและกำร
ตรวจรับครุภัณฑ์ ให้ทำงมหำวิทยำลัย 

5.3 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำ layout ของห้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ 
5.4 ผู้เสนอรำคำต้องจัดส่งแบบภำพ Perspective โดยมีสถำปนิกหรือวิศวกรในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องรับรอง

เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันที่เสนอรำคำ 
5.5 ผู้เสนอรำคำต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่ำงรำยกำรที่ทำงบริษัทเป็นผู้เสนอกับ

รำยกำรที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด โดยจัดท ำเป็นตำรำงเปรียบเทียบ พร้อมระบุหมำยเลขให้ชัดเจนเพื่อ
อ้ำงอิงแคตตำล็อกหรือเอกสำรแสดงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ 

5.6 ในกรณีที่เอกสำรคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภำษำอังกฤษจะต้องใส่หมำยเลขในเอกสำรภำษำอังกฤษให้
ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น ำเสนอและตรงกับหมำยเลขที่ก ำหนดจำกมหำวิทยำลัย 
 

6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 120 วัน 
 
7. ระยะเวลาการรับประกัน  1 ปี 
 
8. สถานที่ส่งมอบ วิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

 
 
 

ลงชื่อผู้ก ำหนดรำยละเอียด 
 

ลงชื่อ.................................................................. ประธำนกรรมกำร  
           (นำยศักดิ์ดำ  บุญรอด)         
                          

      ลงชื่อ...............................................................   กรรมกำร 
                             (นำยธีรรัชศร  แสงงำม) 
 
          ลงชื่อ...............................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
                            (นำยณัชพล   วงษ์นุ่ม) 
                                                                     

         ลงชื่อ..................................................................หวัหน้ำหน่วยงำน 
              (นำงสำวพรทิพย์  ตันติวงศ์) 

         ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรแพทย์แผนไทย 


