
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 
1.   ชื่อครุภัณฑ์   ชุดคอมพิวเตอร์ส ำหรับแก้สีในงำนภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว                               . 
 
2.   จ านวนที่ต้องการ           1 ชุด                                                                                  . 
 
3. รายละเอียดท่ัวไป 

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส ำหรับแก้สีในงำนภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว จ ำนวน 41 เครื่อง 
3.2  อุปกรณ์ปรับแต่งสีแบบลูกกลิ้ง จ ำนวน 41 ตัว 

 
4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
4.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส าหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จ านวน 41 เครื่อง 

มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้ 
4.1.1  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส ำหรับงำนแก้สีในงำนภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว 

ตัวเครื่องท ำด้วยโลหะหรือวัสดุที่มีควำมแข็งแรง ทนทำน 
4.1.2  หน่วยประมวลผลกลำง (Processer) เป็นแบบ Core i5 ไม่ต่ ำกว่ำรุ่นที่7 แบบ Quad-core 

ควำมเร็ว 3.4GHz หรือสูงกว่ำ สำมำรถ Turbo Boost สูงสุด 3.8GHz หรือสูงกว่ำ 
4.1.3  หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) DDR4 ควำมเร็ว 2400MHz. ขนำด 8GB หรือสูงกว่ำ ปรับเพ่ิม

ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 32GB  
4.1.4  ระบบควำมจ ำส ำรอง และเก็บบันทึกข้อมูลภำยใน (Hard Disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 

1TB  
4.1.5  ระบบแสดงผลแบบกรำฟิกโปรเซสเซอร์ ไม่ต่ ำกว่ำ Radeon Pro 560 พร้อม VRAM ขนำด

ไม่น้อยกว่ำ 4GB 
4.1.6  มีจอภำพสีแบบ LED Retina 4K ควำมละเอียด 4096 x 2304 Pixel มีขนำดจอไม่น้อยกว่ำ 

21.5 นิ้ว (แนวทแยง)พร้อมเทคโนโลยี IPS 
4.1.7  มีล ำโพงชนิด Stereo เป็นแบบ Built in มำกับจอภำพ 
4.1.8  มีกล้อง Web Cam จ ำนวน 1 ชุด แบบ Built in มำกับจอภำพ  
4.1.9  มีพอร์ต USB 3 (สำมำรถใช้งำนร่วมกับ USB 2 ได้) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง แบบ Built 

in มำกับจอภำพ 
4.1.10  มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) ส ำหรับกำรใช้งำน ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และตัวเลข โดยมี

อักขระภำษำไทยและภำษำอังกฤษบนแป้นพิมพ์  
4.1.11  มีอุปกรณ์ชี้ต ำแหน่ง (Magic Mouse) แบบไร้สำย 
4.1.12  มีช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. 
4.1.13  ช่องเสียบกำร์ด SDXC 
4.1.14  มีพอร์ต Thunderbolt 3 จ ำนวน 2 พอร์ต หรือมำกกว่ำ 
4.1.15  มีสำย Lightning to USB ส ำหรับชำร์ต  Mouse และ Keyboard 
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4.1.16  รองรับ HDMI, DVI, VGA และ Dual-link DVI  
4.1.17  พอร์ต Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (ช่องต่อ RJ-45)  
4.1.18  กำรเชื่อมต่อเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi มำตรฐำน 802.11ac ใช้ได้กับ IEEE 802.11a/b/g/n 

หรือสูงกว่ำ 
4.1.19  เทคโนโลยีไร้สำย Bluetooth 4.2 หรือสูงกว่ำ 
4.1.20  ระบบจ่ำยพลังงำน ใช้กับไฟฟ้ำแรงดัน 220 โวลต์ ตำมควำมถ่ี 50 เฮิรตซ์ หรือใช้กับ

กระแสไฟฟ้ำในประเทศไทย 
4.1.21  มีระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรม เป็นระบบ OS High Sierra หรือสูงกว่ำที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ตำมกฎหมำย มีเอกสำรคู่มือกำรใช้ระบบปฏิบัติกำรในรูปแบบของเอกสำรและ CD หรือ 
DVD จ ำนวน 1 ชุด/เครื่อง 

4.1.22 ติดตั้ง โปรแกรมที่สำมำรถท ำงำนร่วมกับ ระบบจัดกำรทรัพยำกรสื่อ MAM ส ำหรับสืบค้น
ข้อมูล ของคณะได้อย่ำงสมบูรณ์ 

4.1.23 เครื่องต้องสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะต่ำงๆ ของไฟล์กรำฟิก และน ำเข้ำจัดเก็บในระบบ
จัดกำรทรัพยำกรสื่อ MAM ส ำหรับสืบค้นข้อมูล เพ่ือสืบค้นจำกคุณลักษณะที่ก ำหนดนั้นได้
ในภำยหลัง  

 
4.2 อุปกรณ์ปรับแต่งสีแบบลูกกลิ้ง จ านวน 41 ตัว มีคุณสมบัติ/คุณลักษณะ ดังนี้ 

4.2.1  เป็นอุปกรณ์ในกำรปรับแต่งรำยละเอียดสี แบบ 1 ลูกกลิ้ง มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด 55 
มิลลิเมตร 

4.2.2  สำมำรถปรับค่ำแม่สีหลักในค่ำลิฟท์ ค่ำแกมม่ำ ค่ำเกรน ของภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว 
โดยควบคุมผ่ำนลูกกลิ้ง (Track balls) 

4.2.3   สำมำรถก ำหนดกำรท ำงำนของปุ่ม ควำมเร็วกำรเลื่อนลูกศรได้ 
4.2.4  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่ำน USB 2.0 หรือดีกว่ำ ควำมยำวสำยไม่น้อยกว่ำ 150 

เซ็นติเมตร 
4.2.5  รองรับระบบปฏิบัติกำร Windows และ Mac OS 
4.2.6  สำมำรถใช้งำนร่วมกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส ำหรับแก้สีในงำนภำพนิ่งและ

ภำพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่ำงดี 
            

5. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย หรือมีหนังสือรับรองจำกผู้แทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศไทยให้เป็นผู้จ ำหน่ำย  

 

6. ผู้ขำยต้องติดตั้งครุภัณฑ์และโปรแกรมที่มำกับครุภัณฑ์ที่เสนอขำยในสถำนที่ ซึ่งผู้ซื้อก ำหนด และ
ฝึกอบรมโดยผู้ช ำนำญกำรให้บุคลำกรของคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชนสำมำรถใช้งำนได้ดี 

 

7.   ผู้เสนอรำคำต้องท ำตำรำงเปรียบเทียบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อและแนบแคตตำล็อก
โดยท ำเครื่องหมำยหรือส่วนแสดงข้อก ำหนดในแคตตำล็อกหรือเอกสำรอ้ำงอิงให้ชัดเจนว่ำคุณสมบัติ
ดังกล่ำว ตรงตำมก ำหนดของมหำวิทยำลัย หรือดีกว่ำ 
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8.   ก ำหนดส่งมอบครุภัณฑ์              60   วัน                                                   .    
 
9.  ระยะเวลำกำรรับประกัน              1 ปี                                                                              . 
 
10.  สถำนที่ส่งมอบ      คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี             . 
 
 
คณะกรรมการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
ลงชื่อ..............................................ประธำนกรรมกำร 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิทธิพล โพธิพันธุ์) 
  

ลงชื่อ..............................................กรรมกำร 
(นำยภูวนำท  ทองจอก) 

 

ลงชื่อ..............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(นำยอนุสรณ์  สำครดี) 

 
 
 

 ลงชื่อ..............................................หวัหน้ำหน่วยงำน 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำติ ไก่ฟ้ำ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
 


