
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistics 
2. จ านวนที่ต้องการ 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. ศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์ 
1.1 ชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เชิงบรรยาย พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 
1.2 เครื่องควบคุมและบริหารการจัดการโลจิสติกส์     1 ชุด  
1.3 เครื่องควบคุมการบรรยายการจัดการโลจิสติกส์    1 ชุด  
1.4 เครื่องปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์     40 ชุด  
1.5 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA     2 ชุด 
1.6 โปรแกรมสร้างแบบจ าลอง Arena Simulation Software   1 ชุด  

ใบอนุญาตใช้งานแบบ Academic Laboratory Package ส าหรับ 41 ที่นั่ง 
1.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต    2 ชุด  
1.8 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1 ชุด 

และขาแขวน พร้อมติดตั้ง  
1.9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว    1 ชุด  
1.10 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ ์ขนาด 15U      1 ตู้  
1.11 โต๊ะส าหรับควบคุมการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์พร้อมเก้าอ้ี   1 ชุด 
1.12 โต๊ะส าหรับศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2 ที่นั่ง  20 ชุด 
1.13 เก้าอ้ีประจ าศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์    40 ชุด 
1.14 เครื่องบันทึกเวลา/เปิด-ปิดประตู ระบบบัตรและปุ่มกดพร้อมติดตั้ง  1 ชุด 
1.15 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 
1.16 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 
1.17 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู ่
1.18 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 
1.19 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 
1.20 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 
1.21 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมระบบเครือข่าย    1 งาน 
1.22 Commissioning System  ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
1.23 อบรม         1 งาน  

2. ศูนย์การเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ 
2.1 ชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ 1 ชุด 

พร้อมติดตั้ง 
2.2 เครื่องควบคุมการบรรยายการจัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูด  1 ชุด  
2.3 เครื่องปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูด   40 ชุด 
2.4 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน       41 ชุด 
2.5 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA     2 ชุด  
2.6 ซอฟต์แวร์บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   1  ชุด 
2.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต     2  ชุด 
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2.8 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1  ชุด 
และขาแขวน พร้อมติดตั้ง  

2.9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว    1  ชุด  
2.10 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ ์ขนาด 9U      1  ตู้  
2.11 โต๊ะส าหรับควบคุมด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ พร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด 
2.12 โต๊ะส าหรับฝึกพูดด้านการจัดการ       20 ชุด 
2.13 เก้าอ้ีประจ าศูนย์การเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ 40 ชุด 
2.14 เครื่องบันทึกเวลา/เปิด-ปิดประตู ระบบบัตรและปุ่มกดพร้อมติดตั้ง  1 ชุด 
2.15 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 
2.16 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 
2.17 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู ่
2.18 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 
2.19 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 
2.20 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 
2.21 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมระบบเครือข่าย    1 งาน 
2.22 Commissioning System ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
2.23 อบรม         1 งาน 

3. ศูนย์แนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
3.1 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 
3.2 เครื่องควบคุมแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์   1 ชุด 
3.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต    1 ชุด 
3.4 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1 ชุด 

และขาแขวน พร้อมติดตั้ง 
3.5 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว    1 ชุด 
3.6 โต๊ะส าหรับควบคุมแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 
3.7 โต๊ะส าหรับผู้รับการแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์   20 ชุด 
3.8 เก้าอ้ีประจ าศูนย์แนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์   40 ชุด 
3.9 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA     2 ชุด 
3.10 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 
3.11 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 
3.12 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู ่
3.13 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 
3.14 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 
3.15 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 
3.16 กราฟฟิกข้อมูลกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง  1 งาน 
3.17 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมจุดเครือข่าย     1 งาน 
3.18 Commissioning System ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
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3. รายละเอียดทั่วไป 
3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดมีคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
3.3 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 

 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 ศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์ 
4.1.1 ชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เชิงบรรยาย  พร้อมติดตั้ง   1 ชุด 

4.1.1.1 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้  มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) จอแสดงภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 74  นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
2) สามารถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่า 
3) รองรบัการท างานแบบ gestures touch หรือ Ghost-Free Touch 
4) รองรับการท างานแบบ Multi touch 
5) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

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

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

หรือ C-tick หรือ ดีกว่า 
11) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี

เอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจากตัวแทนจ าหน่ายหลัก
ภายในประเทศ เพ่ือการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

4.1.1.2 อุปกรณ์ควบคุมส าหรับอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้ มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบ Dual-

Band Wireless 
2) รองรับการเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 

IOS และ Android หรือ สามารถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งานพร้อมกันในหน้าจอเดียว
แบบ Quad 

3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
4) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

 USB Port รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 HDMI Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 Port RJ45 1 ช่อง 
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4.1.1.3 โปรแกรมควบคุมการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ 
1) รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ MAC OS 

X เป็นอย่างน้อย 
2) สามารถ Export สื่อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม ออกมาในรูปแบบของไฟล์ 

.HTML และ PDF หรือ Power point หรือ ไฟล์รูปภาพ 
3) สามารถแชร์สื่อการสอนระหว่าง SMART Phone หรือ Tablet กับ

โปรแกรมควบคุมการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ โดยสามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น
ได้ที่ Play Store หรือ App store ไดโ้ดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

4) สามารถค้นหาวีดีโอจากเว็บไซด์ YouTube ได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Internet 
browser 

5) มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (Geogebra) เกี่ยวกับหัวข้อ
ทาง geometry, algebra, calculus and statistics 

6) มีคลังข้อมูลที่อยู่ภายในโปรแกรมเก่ียวกับรูปภาพ, ภาพพ้ืนหลัง, วีดีโอ หรือ ไฟล์
เสียง 

7) มีฟังก์ชั่นปากกาในการแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรได้ 
8) มีฟังก์ชั่นในการกรุ๊ปวัตถุให้รวมกันโดยการเขย่า 
9) มีฟังก์ชั่นการบันทึกหรือปริ้นท์ไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word หรือ PDF ให้สามารถใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมควบคุมการน าเสนอได้ 

4.1.1.4 โปรแกรม Add on สร้างสื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน 
1) มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือกสร้างสื่อได้ไม่น้อยกว่า 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) รองรับการท างานบน Mobile Application หรือ Web Browser ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ, แท็ปแล็ต และคอมพิวเตอร์ 

3) มีแอปพลิเคชั่นให้ดาว์นโหลดบน App Store และ Play Store โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

4) สามารถเพ่ิมรูปภาพหรือข้อความลงในกิจกรรมได้ 
5) มีลูกเล่นส าหรับเพ่ิงลงในกิจกรรม เช่น time challenges หรือ random หรือ 

buzzer 
4.1.1.5 โปรแกรม Add on สร้างแบบประเมินผลความเข้าใจการเรียนแบบออนไลน์ 

1) มีส่วนให้ผู้สอนสร้างแบบประเมินผลความเข้าใจโดยมีรูปแบบค าถามให้เลือกสร้าง
ได้อย่างน้อยดังนี้ Multiple choice, Multiple answer, opinion หรือ open 
field  

2) สามารถเพ่ิมรูปภาพลงในค าถามหรือค าตอบได้ 
3) สามารถก าหนดให้ผู้เรียนทั้งหมดเริ่มท าแบบทดสอบในเวลาเดียวกันได้และ

สามารถก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อได้ 
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4) มีรายงานสรุปผลการทดสอบทันทีท่ีการทดสอบสิ้นสุด โดยสามารถดูรายงานผลใน
แต่ละค าถามได้ 

5) สามารถ Export แบบประมินผลความเข้าใจในการเรียนออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ 
spreadsheet หรือ Excel ได้ 

4.1.1.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพให้เรียบร้อย 
4.1.1.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้เรียบร้อย 
4.1.1.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ควบคุม

ส าหรับอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้ให้เรียบร้อย 
4.1.1.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายสัญญาณพร้อมเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย  

  
4.1.2 เครื่องควบคุมและบริหารการจัดการโลจิสติกส์    1 ชุด 

4.2.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.1GHz, Quad Core 8MB 
L3 Cache  จ านวน 1 หน่วย  

4.2.2.2 หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
4.2.2.3 Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB  
4.2.2.4 มี Expansion Slots แบบ PCI Express จ านวนไม่น้อยกว่า 3 Slots หรือดีกว่า 
4.2.2.5 ส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) แบบ  Gigabit Ethernet 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 Ports 
4.2.2.6 มี DVD-RW จ านวน 1 หน่วย 
4.2.2.7 มี Keyboard เป็นแบบ PS/2 หรือ USB และมี Mouse เป็นแบบ PS/2 หรือ USB  
4.2.2.8 มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
4.2.2.9 ตัวเครื่อง, จอแสดงภาพ, Keyboard และ Mouse เป็นสินค้าท่ีอยู่ภายใต้เครื่องหมาย

การค้าเดียวกัน 
4.2.2.10 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2016 Server ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง พร้อม 

CAL จ านวน 5 CAL หรือดีกว่า 
4.2.2.11 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
 

4.1.3 เครื่องควบคุมการบรรยายการจัดการโลจิสติกส์    1 ชุด 
4.1.3.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one  
4.1.3.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 ความเร็วสัญญาณ Clock 

Speed ไม่ต่ ากว่า 3.40 GHz และมี cache ไม่ต่ ากว่า 8MB หรือดีกว่า 
4.1.3.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า 
4.1.3.4 มี Hard Disk เป็นแบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า  2 TB หรือดีกว่า 
4.1.3.5 มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีไม่ด้อยกว่า NVIDIA Quadro NVS 

160M หรือ NVDIA NVS 3100M หรือ NVDIA Quadro PCI_E Series หรือ NVIDIA 
GeForce GTX 295  มีหน่วยความจ ามีแบบ GDDR5 หรือ AMD R5-330 มี
หน่วยความจ าแบบ DDR3 หรือดีกว่า โดยความจุไม่น้อยกว่า 2GB 
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4.1.3.6 มี DVD RW SuperMulti 8X หรือดีกว่า 
4.1.3.7 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว (16:9) ประเภท Non-Touch 

screen ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
4.1.3.8 มี Sound มาพร้อมบน Mainboard มีระบบเสียงเป็นแบบ High Definition  
4.1.3.9 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
4.1.3.10 มี Wireless ตามมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่า IEEE 802.11 b/g/n 
4.1.3.11 มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.1.3.12 มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.1.3.13 มีพอร์ตแบบ VGA Port x 1 port, HDMI Port x 1 port, Serial Port x 1 port และ 

Display Port x 1 port 
4.1.3.14 มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่างถาวร 

มีการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.1.3.15 มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อ

แบบ USB 
4.1.3.16 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ Energy Star, EPEAT หรือ 

FCC หรือ CE หรือ CB หรือ MET หรือ BSMI หรือ VCCI หรือ ดีกว่า 
4.1.3.17 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
 

4.1.4 เครื่องปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์    40 ชุด 
4.1.4.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one  
4.1.4.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 ความเร็วสัญญาณ Clock 

Speed ไม่ต่ ากว่า 3.40 GHz และมี cache ไม่ต่ ากว่า 8MB หรือดีกว่า 
4.1.4.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า 
4.1.4.4 มี Hard Disk เป็นแบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือดีกว่า 
4.1.4.5 มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีไม่ด้อยกว่า NVIDIA Quadro NVS 

160M หรือ NVDIA NVS 3100M หรือ NVDIA Quadro PCI_E Series หรือ NVIDIA 
GeForce GTX 295  มีหน่วยความจ ามีแบบ GDDR5 หรือ AMD R5-330 มี
หน่วยความจ าแบบ DDR3 หรือดีกว่า โดยความจุไม่น้อยกว่า 2GB 

4.1.4.6 มี DVD RW SuperMulti 8X หรือดีกว่า 
4.1.4.7 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (16:9) ประเภท Non-Touch 

screen ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
4.1.4.8 มี Sound มาพร้อมบน Mainboard มีระบบเสียงเป็นแบบ High Definition 
4.1.4.9 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
4.1.4.10 มี Wireless ตามมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่า IEEE 802.11 b/g/n 
4.1.4.11 มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.1.4.12 มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
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4.1.4.13 มีพอร์ตแบบ VGA Port x 1 port,  Serial Port x 1 port และ Display Port x 1 
port 

4.1.4.14 มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่างถาวร 
มีการเชื่อมต่อแบบ USB 

4.1.4.15 มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อ
แบบ USB 

4.1.4.16 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ Energy Star, EPEAT หรือ 
FCC หรือ CE หรือ CB หรือ MET หรือ BSMI หรือ VCCI 

4.1.4.17 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ
จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 

 
4.1.5 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA    2 ชุด 

4.1.5.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1000VA (600 Watts) 
4.1.5.2 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

 
4.1.6 โปรแกรมสร้างแบบจ าลอง Arena Simulation Software  1 ชุด 

ใบอนุญาตใช้งานแบบ Academic Laboratory Package ส าหรับ 41 ที่นั่ง 
4.1.6.1 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างแบบจ าลองของระบบปฏิบัติงาน สามารถจ าลองสถานการณ์ได้

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการท างานที่เกิดข้ึน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยไม่ต้องทดลองกับระบบการท างานจริง ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการท างานจริง ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน และช่วย
ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 

4.1.6.2 สามารถสร้างแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนในระบบดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนามาจากภาษา SIMAN 
2) สามารถสร้างแบบจ าลองระบบการผลิต (Manufacturing process) 
3) สามารถสร้างแบบจ าลองระบบการขนส่ง (Transportation system) 
4) สามารถสร้างแบบจ าลองธุรกิจที่ให้บริการลูกค้า และการจัดการโซ่อุปทาน 

(Supply chain management) 
5) สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินงานได้ (ใช้การวิเคราะห์แบบ Activity 

based costing concept) 
6) สามารถจ าลองระบบขนถ่ายวัสดุ (Material Handling) ได้ 
7) มีระบบห้องสมุดมากกว่า 190 รูปแบบ (SMARTS) ส าหรับการเรียนรู้ 
8) สามารถใช้โปรแกรม Visual Basic for Application (VBA) ในการแก้ไข

เพ่ิมเติม การสร้างแบบจ าลองได้ 
9) มีระบบกราฟฟิก เพ่ือใช้ในการอธิบายระบบ 
10) สามารถสร้างกราฟ (Plot) และกราฟแจกแจงความถี่ (Histogram) ซ่ึง

เปลี่ยนแปลงค่าระหว่างการรันแบบจ าลองได้ 
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11) ให้ค่าทางสถิติด้านต้นทุน เวลา และข้อมูลอื่นๆ ได้ 
12) ให้ค าตอบที่ดีที่สุด (Optimum answer) ส าหรับการจ าลองสถานการณ์ของ

ระบบต่างๆ 
13) สามารถวิเคราะห์ เพ่ือหาการแจกแจงทางสถิติ (Distribution) ของข้อมูลได้ 

4.1.6.3 มีการรับประกันและสิทธิ์การเข้าใช้งานหลักสูตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.1.6.4 สามารถท างานในรูปแบบ stand alone และ/หรือ ระบบเครือข่ายปิดภายใน

ห้องปฏิบัติการได้ 
4.1.6.5 มอบสิทธิในการเข้าถึงและใช้งาน สื่อการเรียนการสอน ข้อมูล และตัวอย่างการใช้งาน 

จากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 
4.1.6.6 มีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากผู้น าเข้า

ภายในประเทศ 
 

4.1.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต   2 ชุด 
4.1.7.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
4.1.7.2 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
4.1.7.3 รองรับจ านวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 entries 
4.1.7.4 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่าง

น้อย 
 

4.1.8 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1 ชุด 
และขาแขวน พร้อมติดตั้ง 
4.1.8.1 เป็นเครื่องฉายแบบเลนส์เดียว ระบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว ชนิด 

Polysilicon active matrix TFTx3 หรือดีกว่า 
4.1.8.2 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า True XGA (1,024x768) 
4.1.8.3 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens 
4.1.8.4 มีฟังก์ชั่นในการปรับตั้งความคมชัดและความสว่างของภาพขึ้นในการน าเสนอผลงาน

ขณะเปิดไฟ 
4.1.8.5 มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 10,000:1 
4.1.8.6 มีระบบปรับโฟกัส และย่อขยายภาพแบบ Manual อัตราส่วนการขยายไม่น้อยกว่า 1.2 

เท่า 
4.1.8.7 สามารถปรับตั้งมุมภาพ ด้านที่ไม่ได้สัดส่วนแบบ Manual ด้วยรีโมทคอนโทรล ได้มาก

ถึง 8 ต าแหน่ง 
4.1.8.8 สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว 
4.1.8.9 หลอดภาพชนิด UHP ขนาด 225  Watts  หรือดีกว่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 

5,000/10,000 ชั่วโมง ในโหมดปกติ/ประหยัด 
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4.1.8.10 ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญาณ ดังนี้ 
 HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อย่างน้อย 

1 ช่อง (MHL) 
 RGB input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RGB output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ใช้ร่วมกับ RGB input) 
 Composite ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
 Audio RCA jack (L/R) input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 Audio mini jack input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 Audio mini jack output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 USB Type A ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ Type B ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 ช่องต่อไมโครโฟน MIC mini jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.1.8.11 สามารถใช้เมาส์ไร้สายควบคุมการเปิด/ปิด (ตารางส าเร็จรูป, สลับสัญญาณ, บังภาพ, 
เลื่อนภาพ) โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล 

4.1.8.12 สามารถใช้โปรแกรมในตัวเครื่องช่วยในการวาดรูป, เปลี่ยนสีปากกา, เพ่ิมหรือลดขนาด
ของเส้น, ลบออก และบันทึกลงใน ThumbDrive ได้ 

4.1.8.13 มีล าโพงภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 16  Watts 
4.1.8.14 เครื่องโปรเจคเตอร์ผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original Product) โดยบริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 
4.1.8.15 เครื่องโปรเจคเตอร์มีบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อเดียวกับ

สินค้าท่ีเสนอ 
4.1.8.16 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

หลอดภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย หรือ สาขาในประเทศไทยที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (ฉบับจริง) 

4.1.8.17 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

4.1.8.18 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 
4.1.8.19 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาสายสัญญาณภาพพร้อมเดินสายสัญญาณภาพชนิด 

RGB หรือ HDMI ความยาวไม่เกิน 15 เมตร 
4.1.8.20 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดาน

พร้อมท าการติดตั้ง 
4.1.8.21 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย 
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4.1.9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว     1 ชุด 
4.1.9.1 เป็นจอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว  
4.1.9.2 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
4.1.9.3 เนื้อจอสีขาว ท าจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีด าทนต่อการฉีกขาด 
4.1.9.4 เนื้อผ้าชนิด Matt White หรือดีกว่า 
  

4.1.10 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ ขนาด 15U      1 ตู้ 
4.1.10.1  เป็นตู้ Rack มีขนาดไม่ต่ ากว่า 19 นิ้ว 15U หรือดีกว่า  
4.1.10.2 มี AC Power Distribution ไม่น้อยกว่า 6 Outlet 
4.1.10.3 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง 
 

4.1.11 โต๊ะส าหรับควบคุมการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์พร้อมเก้าอี ้  1 ชุด 
ประกอบด้วย 
4.1.11.1 โต๊ะส าหรับควบคุมการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์ มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
0.75 เมตร 

2) หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความ
หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

3) กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาที่ก าหนดนี้สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมเพื่อความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4) แผ่นบังตา ท าจากไม้ Particle ปิดผิวด้วยเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

5) มีที่ส าหรับวางแป้นพิมพ์ 
6) ขาโต๊ะ เหล็กกล่องเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร  มีคานรับน้ าหนักตาม

แนวขวางของโครงเหล็ก 
7) ปลายขา สามารถปรับระดับได้  
8) มีช่องส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมแผงกันฝุ่น 
9) สีของโต๊ะเป็นไปตามทีคณะกรรมการก าหนด 

4.1.11.2 เก้าอ้ี มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นแบบล้อเลื่อน 5 ล้อ 
2) เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม  
3) มีที่ส าหรับวางแขนและพนักพิงด้านหลัง  
4) สามารถปรับระดับได้ด้วยโช๊คแก๊ส  
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4.1.12 โต๊ะส าหรับศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์ แบบ 2 ที่นั่ง 20 ชุด 
4.1.12.1 โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร  
4.1.12.2 หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความหนาไม่

น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.1.12.3 กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.1.12.4 แผ่นบังตา ท าจากไม้ Particle ปิดผิวด้วยเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.1.12.5 ขาโต๊ะ เหล็กกล่องเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปลายขา สามารถปรับระดับได้ 
4.1.12.6 มีช่องส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมแผงกันฝุ่น 

 
4.1.13 เก้าอ้ีประจ าศูนย์การเรียนรู้เชิงบรรยายการจัดการโลจิสติกส์   40 ชุด 

4.1.13.1 เก้าอ้ีขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และสูงรวมไม่น้อย
กว่า 75 ซม. 

4.1.13.2 มีที่ส าหรับวางแขน  และพนักพิงปิดทับด้วยผ้าตาข่าย 
4.1.13.3 เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม 
4.1.13.4 สามารถปรับระดับสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดริก (GAS)  
4.1.13.5 มีล้อเลื่อน 5 ล้อ 
 

4.1.14 เครื่องบันทึกเวลา/เปิด-ปิดประตู ระบบบัตรและปุ่มกดพร้อมติดตั้ง  1 ชุด 
4.1.14.1 ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ติดตั้งใช้งานที่ประตูทางเข้า-ออกพ้ืนที่

ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญหลัก ดังนี้ 
1) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู 
2) ระบบกลอนประตูไฟฟ้า 
3) ระบบควบคุม บันทึก และประมวลผล 

4.1.14.2 อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู 
1) เครื่องอ่านบัตรต้องเป็นเครื่องที่มีระบบ controller ในตัว เพ่ือความเป็นอิสระ

ต่อการควบคุมรักษาความปลอดภัย ณ ประตูที่ใช้ระบบ 
2) เครื่องอ่านบัตรสามารถท างานแบบ Standalone และในระบบเครือข่าย 

(Network Communication) เพ่ือควบคุมเครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งหมดผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้  

3) เครื่องอ่านบัตร ต้องมีหน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 2 แถว  โดยสามารถแสดงชื่อรุ่น 
พร้อมเดือนวัน และเวลา พร้อมกับไฟบอกสถานะไม่น้อยกว่า 3 ดวง เช่น แดง, 
เขียว, ส้ม พร้อมปุ่มกดตัวเลขและ function อีกท้ังหมดอีกไม่น้อยกว่า 16 ปุ่ม
ตัวอักษร หรือดีกว่าและมี Back Lighting ที่ปุ่มกด 
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4) เครื่องอ่านบัตรจะต้องมีไฟบอกสถานะ หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่าในการแสดง
สถานะการท างาน เช่น ไฟสีแดงสถานการณ์ท างานปกติ, ไฟสีเขียวเมื่อบันทึก
ผ่าน และไฟสีส้มเม่ือไม่ผ่าน เช่น บัตรที่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้งาน, ใช้บัตรผิด
ช่วงเวลาที่อนุญาต หรือ กดรหัส Passwords ผิดเป็นต้น 

4.1.14.3 ระบบกลอนประตูไฟฟ้า 
1) เป็นกลอนไฟฟ้าชนิด Magnetic หรือ Drop Bolt 
2) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องในรายการอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่าน

เข้า-ออกประตู ได้ดี 
3) มีชุดจ่ายไฟฟ้าและแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
4) มีระบบ Emergency ส าหรับเปิดประตู 

4.1.14.4 ระบบควบคุม บันทึก และประมวลผล 
1) สามารถใช้งานได้ทั้งการลงเวลา (Time Attendance) และการควบคุมการเข้า-

ออก (Access Control) 
2) สามารถตั้งเวลาการหน่วงเวลาเปิดประตูได้ (สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 นาที) และสามารถ

ยกเลิกระบบได้กรณีต้องการซ่อมประตูหรือต้องขนของผ่านเป็นเวลานาน 
3) สามารถก าหนดสิทธิการเข้า-ออก ของผู้เข้าออกทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
4.1.15 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 

4.1.15.1 เครื่องส่งสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟน 
 เป็นไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ 
 สามารถเลือกส่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 มีสวิทซ์ปิด - เปิด 
 เสาอากาศเป็นแบบซ่อนไว้ภายในตัวไมโครโฟน 

4.1.15.2 เครื่องรับสัญญาณเสียง 
 เป็นเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 
 สามารถเลือกรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 ระบบการรับสัญญาณเป็นแบบ super-heterodyne หรือดีกว่า 
 สามารถปรับความดังของเสียงได้ 

 
4.1.16 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง   1 ชุด 

4.1.16.1 มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
4.1.16.2 ช่องสัญญาณเข้าของไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ช่อง 
4.1.16.3 ช่องสัญญาณเข้าแบบสัญญาณท่ัวไป (AUX) อย่างน้อย 1 ช่อง 
4.1.16.4 มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม หรือดีกว่า 
4.1.16.5 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม หรือ 16 โอห์ม 
4.1.16.6 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 70 หรือ 100 โวลต์ 
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4.1.16.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเครื่องขยายเสียงที่เสนอให้สามารถท างานร่วมกับ
ล าโพงประจ าห้องได้ 
 

4.1.17 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู่ 
4.1.17.1 เป็นล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
4.1.17.2 สามารถเลือกการต่อใช้งานแบบ 4 หรือ 8 โอห์ม หรือ 70V หรือ 100V 
4.1.17.3 ตัวตู้ท าจาก ABS resin หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.1.17.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งล าโพงพร้อมท าการเดินสายสัญญาณ 

 
4.1.18 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 

4.1.18.1 กระดานไวท์บอร์ดกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 160 ซม. 
4.1.18.2 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดกระจกภายในห้องให้เรียบร้อย 

 
4.1.19 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 

4.1.19.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาวอลเปเปอร์พร้อมท าการติดตั้งภายในห้อง ลาย 
รูปแบบและสีเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

4.1.20 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 
4.1.20.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งบอร์ดส าเร็จขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. 
4.1.20.2 โครงผนังส าเร็จรูป ท าจากโครงอลูมิเนียมส าเร็จ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทน
ถาวรต่อการใช้งาน เพ่ือน าไปใช้ในการติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการ 

4.1.20.3 เสริมโครงไม้ ส าหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เชิงบรรยาย 
4.1.20.4 บอรด์ส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.1.20.5 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.1.20.6 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 9 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 
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4.1.21 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมระบบเครือข่าย    1 งาน 
4.1.21.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ภายในห้อง 
4.1.21.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งตู้ควบคุมภายในห้อง 
4.1.21.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเก็บสายสัญญาณต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.1.21.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งระบบเครือข่ายให้รองรับกับเครื่องควบคุมและบริหาร

การจัดการโลจิสติกส์, เครื่องควบคุมการบรรยายการจัดการโลจิสติกส์ และเครื่อง
ปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์ที่เสนอ 
 

4.1.22 Commissioning System  ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
4.1.22.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการ Commissioning System ระบบภาพและเสียงให้สามารถ

ใช้งานร่วมกันได้ 
 

4.1.23 อบรม         1 งาน 
4.1.23.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าอบรมการสร้างแบบจ าลองของระบบปฏิบัติงาน จ านวน 2 ครั้ง 

ให้กับอาจารย์ จ านวน 5 ท่าน เป็นระยะเวลา 3 วันต่อครั้ง และจัดเตรียมคู่มือส าหรับ
การอบรมให้กับอาจารย์ จ านวน 5 ชุด หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย 
1) Introduction 
2) Introduction to Simulation 
3) Using Basic Process Modules 
4) Resource Sets and Schedules 
5) Making Decisions with Simulation 
6) Process Modeling 
7) Advanced Modeling Concepts 
8) Case Study 

4.1.23.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการอบรมอาจารย์ในระดับเบื้องต้นและระดับสูง จ านวน 2 ครั้ง 
4.1.23.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 ครั้ง 
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4.2 ศูนย์การเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ 
4.2.1 ชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ  1   ชุด 

พร้อมติดตั้ง 
4.2.1.1 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้  มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) จอแสดงภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 74  นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
2) สามารถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่า 
3) รองรบัการท างานแบบ gestures touch หรือ Ghost-Free Touch 
4) รองรับการท างานแบบ Multi touch 
5) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

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

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

หรือ C-tick หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
11) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี

เอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ จากตัวแทนจ าหน่ายหลัก
ภายในประเทศ เพ่ือการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

4.2.1.2 อุปกรณ์ควบคุมส าหรับอุปกรณ์แสดงสื่อ มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบ Dual-

Band Wireless 
2) รองรับการเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ 

IOS และ Android หรือ สามารถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งานพร้อมกันในหน้าจอเดียว
แบบ Quad 

3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
4) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

 USB Port รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 HDMI Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 Port RJ45 1 ช่อง 

4.2.1.3 โปรแกรมควบคุมการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ 
1) รองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการ MAC OS 

X เป็นอย่างน้อย 
2) สามารถ Export สื่อการสอนที่สร้างด้วยโปรแกรม ออกมาในรูปแบบของไฟล์ 

.HTML และ PDF หรือ Power point หรือ ไฟล์รูปภาพ 
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3) สามารถแชร์สื่อการสอนระหว่าง SMART Phone หรือ Tablet กับ
โปรแกรมควบคุมการน าเสนอสื่อการเรียนรู้ โดยสามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น
ได้ที่ Play Store หรือ App store ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

4) สามารถค้นหาวีดีโอจากเว็บไซด์ YouTube ได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Internet 
browser 

5) มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ (Geogebra) เกี่ยวกับหัวข้อ
ทาง geometry, algebra, calculus and statistics 

6) มีคลังข้อมูลที่อยู่ภายในโปรแกรมเก่ียวกับ รูปภาพ, ภาพพ้ืนหลัง, วีดีโอ หรือ ไฟล์
เสียง 

7) มีฟังก์ชั่นปากกาในการแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรได้ 
8) มีฟังก์ชั่นในการกรุ๊ปวัตถุให้รวมกันโดยการเขย่า 
9) มีฟังก์ชั่นการบันทึกหรือปริ้นท์ไฟล์จากโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Word หรือ PDF ให้สามารถใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมควบคุมการน าเสนอได้ 

4.2.1.4 โปรแกรม Add on สร้างสื่อการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน 
1) มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือกสร้างสื่อได้ไม่น้อยกว่า 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) รองรับการท างานบน Mobile Application หรือ Web Browser ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ, แท็ปแล็ต และคอมพิวเตอร์ 

3) มีแอปพลิเคชั่นให้ดาว์นโหลดบน App Store และ Play Store โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

4) สามารถเพ่ิมรูปภาพหรือข้อความลงในกิจกรรมได้ 
5) มีลูกเล่นส าหรับเพ่ิงลงในกิจกรรม เช่น time challenges หรือ random หรือ 

buzzer 
4.2.1.5 โปรแกรม Add on สร้างแบบประเมินผลความเข้าใจการเรียนแบบออนไลน์ 

1) มีส่วนให้ผู้สอนสร้างแบบประเมินผลความเข้าใจโดยมีรูปแบบค าถามให้เลือกสร้าง
ได้อย่างน้อยดังนี้ Multiple choice, Multiple answer, opinion หรือ open 
field  

2) สามารถเพ่ิมรูปภาพลงในค าถามหรือค าตอบได้ 
3) สามารถก าหนดให้ผู้เรียนทั้งหมดเริ่มท าแบบทดสอบในเวลาเดียวกันได้และ

สามารถก าหนดเวลาในการตอบค าถามแต่ละข้อได้ 
4) มีรายงานสรุปผลการทดสอบทันทีท่ีการทดสอบสิ้นสุด โดยสามารถดูรายงานผลใน

แต่ละค าถามได้ 
5) สามารถ Export แบบประมินผลความเข้าใจในการเรียนออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ 

spreadsheet หรือ Excel ได้ 
4.2.1.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพให้เรียบร้อย 
4.2.1.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพให้เรียบร้อย 
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4.2.1.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึก
พูดส าหรับการจัดการให้เรียบร้อย 

4.2.1.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายสัญญาณ พร้อมเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย 
 

4.2.2 เครื่องควบคุมการบรรยายการจัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูด  1 ชุด 
4.2.2.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one 
4.2.2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 ความเร็วสัญญาณ Clock 

Speed ไม่ต่ ากว่า 3.40 GHz และมี cache ไม่ต่ ากว่า 8MB หรือดีกว่า 
4.2.2.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า 
4.2.2.4 มี Hard Disk เป็นแบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า  2 TB หรือดีกว่า 
4.2.2.5 มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 

2GB 
4.2.2.6 มี DVD RW SuperMulti 8X หรือดีกว่า 
4.2.2.7 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว (16:9) ประเภท Non-Touch 

screen ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
4.2.2.8 มี Sound มาพร้อมบน Mainboard มีระบบเสียงเป็นแบบ High Definition 
4.2.2.9 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
4.2.2.10 มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.2.2.11 มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.2.2.12 มีพอร์ตแบบ VGA Port x 1 port, HDMI Port x 1 port, Serial Port x 1 port และ 

Display Port x 1 port 
4.2.2.13 มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่าง

ถาวร มีการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.2.2.14 มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อ

แบบ USB 
4.2.2.15 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ Energy Star, EPEAT หรือ 

FCC หรือ CE หรือ CB หรือ MET หรือ BSMI หรือ VCCI หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.2.16 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
 

4.2.3 เครื่องปฏิบัติการเรียนรู้การจัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูด  40 ชุด 
4.2.3.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one 
4.2.3.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 ความเร็วสัญญาณ Clock 

Speed ไม่ต่ ากว่า 3.40 GHz และมี cache ไม่ต่ ากว่า 8MB หรือดีกว่า 
4.2.3.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB หรือดีกว่า 
4.2.3.4 มี Hard Disk เป็นแบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือดีกว่า 
4.2.3.5 มี DVD RW SuperMulti 8X หรือดีกว่า 

 



-18- 
 

4.2.3.6 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว (16:9) ประเภท Non-Touch 
screen ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 

4.2.3.7 มี Sound มาพร้อมบน Mainboard มีระบบเสียงเป็นแบบ High Definition 
4.2.3.8 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
4.2.3.9 มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.2.3.10 มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.2.3.11 มีพอร์ตแบบ VGA Port x 1 port,  Serial Port x 1 port และ Display Port x 1 

port 
4.2.3.12 มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่าง

ถาวร มีการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.2.3.13 มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อ

แบบ USB 
4.2.3.14 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ Energy Star, EPEAT หรอื 

FCC หรือ CE หรือ CB หรือ MET หรือ BSMI หรือ VCCI หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.3.15 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
 

4.2.4 ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน       41 ชุด 
4.2.4.1 เป็นชนิดปิดใบหูทั้งหมด 
4.2.4.2 การตอบสนองความถ่ีของหูฟัง 20 -20,000 Hz หรือดีกว่า 
4.2.4.3 ความต้านทานของหูฟังไม่น้อยกว่า 100 Ohm หรือดีกว่า 
4.2.4.4 ไมโครโฟนเป็นชนิด Electret Condenser  
4.2.4.5 การตอบสนองความถ่ีของไมโครโฟน 75 - 16,000 Hz หรือกว้างกว่า 
4.2.4.6 ความต้านทานของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 k Ohm หรือดีกว่า 
 

4.2.5 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA    2 ชุด 
4.2.5.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1000VA (600 Watts) 
4.2.5.2 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
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4.2.6 ซอฟต์แวร์บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  1  ชุด 
ประกอบด้วย 
4.2.6.1 โปรแกรมเรียนรู้ภาษาบนระบบเครือข่าย Intranet ส าหรับ 41 Licenses จ านวน 1 

ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
4.2.6.1.1 คุณลักษณะทั่วไป 

1) เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 
Intranet ในลักษณะ Web Based Techonology ภายใต้
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 Windows 8 หรือ 
Window 8.1 (32 and 64 bit) หรือสูงกว่า 

2) เป็นโปรแกรมท่ีมีการออกแบบให้มีการท างานแบบแยกส่วนโดยมี
ลักษณะการท างานต่างๆ ดังนี้โปรแกรมส่วนของผู้ควบคุมระบบ 
โปรแกรมส่วนของผู้สอน และโปรแกรมส่วนของผู้เรียน 

3) โปรแกรมสามารถรองรับการเรียกใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้เรียนและผู้สอนได้พร้อมกันตามจ านวนสิทธิ์การใช้งานไม่
น้อยกว่า 41 Licenses  จ านวน 10 หลักสูตร 

4) โปรแกรมมีระบบตรวจเช็คซอฟต์แวร์ (System Check) อัตโนมัติ
ที่จ าเป็นต่อการใช้งานโปรแกรมร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการ
เข้าใช้งานครั้งแรก เช่น ซอฟต์แวร์ Flash Player เป็นต้น 

5) โปรแกรมมีระบบพจนานุกรมอย่างน้อยสองภาษา สามารถคลิก
ค าศัพท์ และป้อนข้อมูลเพ่ือดูความหมาย หน้าที่ของค าศัพท์ การ
อ่านออกเสียง (บางค าศัพท์มีทั้งส าเนียง British และ American 
หรือมากกว่า) รวมทั้งค าจ ากัดความ และตัวอย่างประโยคการใช้
งานค าศัพท์ได้เป็นอย่างน้อย 

6) โปรแกรมมีระบบภาษาสนับสนุนส าหรับเมนูค าสั่ง และระบบแปล
ความหมาย ทั้งค าศัพท์ และประโยค ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
ปรับระดับการสนับสนุนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น
อย่างน้อย 

7) โปรแกรมมีเมนูช่วยเหลือปรากฏอยู่ทุกหน้าจอที่สามารถให้
ค าแนะน าการใช้งานระบบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น
อย่างน้อย 

8) โปรแกรมมีวีดีโอที่สามารถอธิบายทุกส่วนประกอบของโปรแกรม
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย 

9) โปรแกรมมีเมนูบันทึกบทเรียนครั้งล่าสุดแบบอัตโนมัติเพ่ือความ
ต่อเนื่องในการเข้าเรียน 

10) โปรแกรมมีระบบที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าของตนเองผ่านหน้า จอโดยแสดงผลอย่างละเอียด
ในทุกหน่วยการเรียนรู้ และบทเรียนแยกย่อย 
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11) โปรแกรมมีระบบที่ผู้เรียนสามารถสั่งพิมพ์ผลการเรียนและ
ความก้าวหน้าของตนผ่านหน้าจอ โดยแสดงผลอย่างละเอียดใน
ทุกหน่วยการเรียนรู้ และบทเรียนแยกย่อย 

12) โปรแกรมมีระบบที่ผู้เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และ
ก าหนดการเรียนได้ตัวเอง เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
(Self-directed Learning) 

13) โปรแกรมมีระบบส่งข้อความ โดยผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้สอน
ได้ 

14) โปรแกรมมีระบบตั้งกระทู้ (Forum) โดยผู้เรียนสามารถแสดง
ความคิดเห็นกับผู้สอนได้ 

15) โปรแกรมมีระบบสั่งพิมพ์เนื้อหาบทเรียน เช่น เนื้อเรื่องบทความ
ออกมาใช้ฝึกปฏิบัติได้ 

16) โปรแกรมมีระบบสั่งดาว์นโหลดเนื้อหาบทเรียนเสริม เช่น ไฟล์
เสียง MP3 ออกมาใช้ฝึกปฏิบัติได้  

17) โปรแกรมมีระบบจัดเก็บการบันทึกเสียงที่ผู้เรียนฝึกบันทึกเสียงใน
ระบบ 

18) โปรแกรมมีระบบส่งเสียงที่ผู้เรียนบันทึกตามบทเรียน ไปในระบบ
ส่วนของผู้สอน เพ่ือรับคะแนนและความเห็น  

19) โปรแกรมมีระบบฝึกการเขียนเรียงความ ที่ผู้เรียนสามารถส่ง
บันทึกการเขียนเรียงความไปยังระบบของผู้สอน เพ่ือรับค าแนะน า
เพ่ิมเติม 

4.2.6.1.2 คุณลักษณะโปรแกรมของส่วนผู้เรียน 
1) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรหลัก (Core Curriculum) สอดคล้อง

ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) โดยมีรายละเอียด
เอกสารอ้างอิงจากบริษัทหรือองค์กรผู้ผลิต หรือเว็บไซต์ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

2) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SCORM 
2004 3rd Edition จากองค์กร Advanced Distributed 
Learning ส าหรับระบบของซอฟต์แวร์การเรียนการสอนที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยมีเอกสารแสดงการรับรองอย่างเป็นทางการ 

3) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนในทุกระดับ ทั้ง
นักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป โดยมีเอกสารอ้างอิงจากหน่วยงาน
ราชการที่สามารถเชื่อถือได้  

4) โปรแกรมมีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสม อีกท้ังต้องระมัดระวังไม่ให้มี
เนื้อหาที่ไม่เหมาะ และแสดงถึง การกีดกันสีผิว เชื้อชาติ เพศ 
วัฒนธรรม และศาสนา 
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5) โปรแกรมมีเนื้อหลักสูตรหลัก (Core Curriculum) ในรูปแบบ
มัลติมีเดีย ประกอบด้วยสื่อการสอน ที่หลากหลาย เช่น วีดีโอ 
(Video) ข้อความ (Text) เสียง (Sound) รูปภาพ (Picture) หรือ
ดีกว่า 

6) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรหลัก (Core Curriculum) ที่
ครอบคลุมทักษะภาษา เช่น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ไวยากรณ์ และค าศัพท์  โดยมีบริบทของประเทศเจ้าของ
ภาษา  

7) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรหลัก (Core Curriculum) ที่มีการ
ออกแบบบทเรียนที่ใช้ส าหรับการฝึกทักษะต่างๆไว้เป็นแนวทางใน
การศึกษาในทุกระดับการเรียนการสอน โดยจ าแนกออกเป็น
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีบทเรียนในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า 40 
บทเรียน 

8) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรเสริม (Extra Curriculum) ที่
ครอบคลุมทักษะภาษา เช่น ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน การ
เขียน และส านวนภาษาอังกฤษ โดยมีบริบทของประเทศเจ้าของ
ภาษา 

9) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรเสริม ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เช่น ธุรกิจ 
สุขภาพ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปะ กีฬา ชีวิตประจ าวัน เป็นอย่างน้อย ซึ่งผู้เรียนสามารถปรับ
ระดับความยากง่ายของเนื้อหาในเนื้อเรื่องเดียวกันได้หลายระดับ 
อาทิ ระดับผู้ใช้ขั้นต้น ระดับผู้ใช้ขั้นกลาง และระดับผู้ใช้ขั้นสูง 
เป็นอย่างน้อย 

10) โปรแกรมมีเนื้อหาหลักสูตรเสริม ที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์
ที่เก่ียวข้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

11) โปรแกรมมีระบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
(Placement Test) ที่ประเมินอย่างน้อยใน 3 ทักษะ เช่น ทักษะ
การอ่าน การฟัง และไวยากรณ์ โดยระบบสามารถปรับระดับ
ความยากง่าย (Computerized Adaptive Testing) ตาม
ความสามารถของผู้สอบอย่างอัตโนมัติและแสดงผลการทดสอบ
ของผู้เรียน ในรูปแบบของแผนภูมิแท่งแยกตามทักษะเพ่ือความ
ชัดเจน และแบบภาพรวมทั้งหมด 
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12) โปรแกรมมีบทเรียนที่มีแบบฝึกหัด การวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น การเลือกค าตอบ (Multiple Choices), ถูก-ผิด 
(True or False), จับคู่ (Matching), เติมค าในช่องว่าง (Fill In 
the Blank), การฟังและพิมพ์ตามท่ีได้ยิน (Dictation), การเรียบ
เรียงประโยค (Sentence Sequencing), การตอบค าถามด้วย
เสียง (Speech Recognition), และการเขียนเรียงความ (Essay) 
เป็นอย่างน้อย 

13) โปรแกรมมีระบบช่วยเหลือในการเรียน เช่น เมนูเฉลยค าตอบ เมนู
ตรวจค าตอบ เมนูแสดงค าอธิบายเนื้อเรื่อง เมนูแสดงใจความ
ส าคัญของบทอ่าน เป็นอย่างน้อย 

14) โปรแกรมมีระบบการฝึกบทสนทนาเป็นแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Dialogues) ที่ผู้เรียนสามารถใช้เสียงโต้ตอบกับ
ระบบได้อย่างอัตโนมัติ 

15) โปรแกรมมีระบบบันทึกเสียงและวิเคราะห์เสียงอัตโนมัติ ประเมิน
การออกเสียงของผู้เรียน ทั้งค าศัพท์ และประโยค วิเคราะห์ใน
รูปแบบแถบสี คะแนนเปอร์เซ็นต์ และข้อคิดเห็น โดยสามารถส่ง
เสียงที่บันทึกในระบบไปให้ครูตรวจสอบและให้คะแนนได้ 

4.2.6.1.3 คุณลักษณะโปรแกรมส่วนของผู้สอน และผู้ดูแลระบบ 
1) โปรแกรมสามารถลงทะเบียนข้อมูลของผู้เรียนได้อย่างน้อย 3 

รูปแบบ คือ การป้อนข้อมูลโดยผู้เรียน การป้อนข้อมูลโดยผู้สอน 
การถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติจากฐานข้อมูล เป็นอย่างน้อย 

2) โปรแกรมสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้เรียนได้ 
3) โปรแกรมสามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของผู้สอน ส าหรับ

การบริหารจัดการ ฐานข้อมูล และติดตามผลการเรียนของผู้เรียน
เป็นเฉพาะรายบุคคล และทั้งชั้นเรียนได้ 

4) โปรแกรมสามารถแก้ไขข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนและผู้สอน เช่น 
ชื่อ นามสกุล อีเมล์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน  เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านั้น
สามารถเพ่ิม ลบ ย้าย พิมพ์ ค้นหา และส่งออกข้อมูลในรูปแบบ
ของไฟล์คอมพิวเตอร์  

5) โปรแกรมสามารถดึงเนื้อหาจากต่างระดับในระบบมาจัดเรียงเป็น
บทเรียนใหม่ โดยผู้สอนสามารถมอบหมายหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน
เฉพาะรายบุคคลและท้ังชั้นเรียน ตามแผนการสอนและ
ความสามารถของผู้เรียน 

6) โปรแกรมสามารถสร้างเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ ใน
รูปแบบของบทเรียนใหม่ นอกเหนือจากในระบบที่มีอยู่ โดยผู้สอน
สามารถมอบหมายบทเรียนให้แก่ผู้เรียนเฉพาะรายบุคคลและทั้ง
ชั้นเรียน ตามแผนการสอนและความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล 
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7) โปรแกรมสามารถบันทึกคะแนนและผลความก้าวหน้าของผู้เรียน
จากบทเรียนที่สร้างขึ้นมาใหม่ได้เสมือนกับบทเรียนที่มีอยู่ในระบบ 

8) โปรแกรมสามารถจัดแผนการเรียนให้แก่ผู้เรียนตามระดับของ
บทเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 

9) โปรแกรมสามารถรายงานผลการท าแบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test) 
แบบแยกทักษะ และภาพรวมในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ 

10) โปรแกรมสามารถรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นเฉพาะ
รายบุคคลและทั้งชั้นเรียนในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ 

11) โปรแกรมสามารถรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียน ในรูปแบบ
ของ เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียน ในแต่ระดับการเรียนรู้ ชั่วโมงการเข้า
เรียนในแต่ระดับการเรียนรู้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสอบในแต่ระดับการ 
เรียนรู้ สถิติการเข้าเรียนของหลักสูตรเสริม (Extra Curriculum) 
ได้เป็นอย่างน้อย ในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ 

12) โปรแกรมสามารถประเมินผลการเรียน โดยจ าแนกออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ตามหน่วยทักษะการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่น การ
อ่าน การฟัง  ไวยากรณ์  การพูด เป็นต้น 

13) โปรแกรมมีระบบมอบหมายแบบทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการประเมินระหว่างเรียน (Mid-term Test) และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Exit Test) ที่
ประเมินทักษะ   ในบทเรียน เช่น ทักษะการอ่าน การฟัง และ
ความรู้ทางไวยากรณ์ เป็นอย่างน้อย โดยผลคะแนน ของผู้เรียนจะ
ถูกบันทึกในระบบของผู้สอนอัตโนมัติ 

14) โปรแกรมมีระบบมอบหมายแบบทดสอบให้แก่ผู้เรียนเฉพาะ
รายบุคคลและทั้งชั้นเรียน โดยผู้สอนสามารถก าหนดข้อมูล อาทิ 
วัน เวลา และระยะเวลาในการเข้าท าแบบทดสอบได้เป็นอย่าง
น้อย  

15) โปรแกรมมีระบบส าหรับการตั้งเกณฑ์การวัดประเมินผล และการ
ตัดคะแนนของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ   

16) โปรแกรมมีระบบให้คะแนนเสียงของผู้เรียนที่บันทึกในโปรแกรม 
โดยผู้สอนสามารถประเมินทักษะการพูดและการออกเสียงของ
ผู้เรียนผ่านไปยังระบบของผู้เรียน 

17) โปรแกรมมีระบบส่งข้อความโดยผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียน 
เฉพาะรายบุคคล และทั้งชั้นเรียนได้ 

18) โปรแกรมมีเมนูส าหรับการเลือกตั้งค่า Interface และเปลี่ยนค่า 
Default ของเครื่องมือและเมนูต่างๆ ในระบบตามความต้องการ
ของผู้สอน หรือดีกว่า 
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19) โปรแกรมมีแหล่งดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนที่ถูก
ออกแบบมาส าหรับการใช้ร่วมกับโปรแกรมในรูปแบบของไฟล์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารบทเรียน เอกสารแผนการ
สอน และเอกสารแบบฝึกหัด เป็นอย่างน้อย 

4.2.6.1.4 คุณลักษณะเอกสารคู่มือประกอบบทเรียน และเงื่อนไขการบริการหลัง
การขาย 
1) เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
2) โปรแกรมนี้ประกอบด้วยคู่มือของผู้สอนและผู้เรียนที่ครอบคลุม

เนื้อหาในระบบทั้งหมดอย่างละเอียด 
3) มีเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทน

จ าหน่ายในประเทศไทย 
4) บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมอยู่ภายใต้องค์กร Educational Testing 

Service (ETS) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน า 
5) ที่สร้างแบบทดสอบ TOEFL®, และ TOEIC®โดยมีเอกสารอ้างอิง  
6) มีการรับประกันการใช้งานของโปรแกรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4.2.6.2 โปรแกรมควบคุมส าหรับผู้สอน จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.2.6.2.1 สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหม่กว่า 
4.2.6.2.2 สามารถเพ่ิมเครื่องผู้เรียนเข้ามาในระบบได้  
4.2.6.2.3 สามารถก าหนดลักษณะการแสดงผลชื่อของ Icon ของเครื่องผู้เรียนได้

อย่างน้อยคือ PC Name หรือ PC Number, Username หรือ Student 
Name ที่ผู้เรียนใช้ในการ Login  

4.2.6.2.4 สามารถจัด Icon ของเครื่องผู้เรียนตามลักษณะจริงภายในห้อง โดยมี
เครื่องมือส าหรับ Move Icon เครื่องผู้เรียน หรือจัด Icon เครื่องผู้เรียน 

4.2.6.2.5 สามารถเพ่ิมชื่อของผู้สอนได้ และผู้สอนแต่ละคนสามารถ Save Class 
ส าหรับแต่ละห้องได้  

4.2.6.2.6 ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการขอความช่วยเหลือโดยใช้ฟังก์ชั่นขอความ
ช่วยเหลือโปรแกรมสามารถแสดงสัญลักษณ์ ขอความช่วยเหลือ ที่ Icon 
ของผู้เรียนคนนั้นบนหน้าจอผู้สอน 

4.2.6.2.7 Icon ของเครื่องผู้เรียน สามารถแสดงสถานะการท างานของโปรแกรม
ส าหรับผู้เรียนว่าก าลังท าอะไรอยู่  

4.2.6.2.8 สามารถแบ่ง Session/Group  ผู้เรียนได้อย่างน้อย 6 Session/Group 
4.2.6.2.9 มีกิจกรรมให้ผู้สอนเลือก โดยต้องมีรูปแบบอย่างน้อย เช่น  กิจกรรมการ

สอนผ่านเครื่องผู้สอน หรือ Instruction, กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือ Digital language, กิจกรรมการเรียนผ่าน web browsing หรือ 
application 
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4.2.6.2.10 สามารถก าหนดชื่อWeb site เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าได้ และสามารถก าหนด 
Web site ที่ไม่อนุญาตให้เข้าได้ พร้อมทั้งสามารถ บันทึก Web site 
นั้นๆได้ 

4.2.6.2.11 สามารถสั่งควบคุมหน้าจอ Lock Screen , Mouse และ  Keyboard 
เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนได้ 

4.2.6.2.12 สามารถตรวจสอบภาพหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนในลักษณะภาพ
แผนผัง (Thumbnails) ได ้

4.2.6.2.13 ในขณะที่ผู้สอนส่งหน้าจอให้ผู้เรียน ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือช่วยสอน 
เช่น line, free  - hand, pointer, text, ในการอธิบายภาพหน้าจอที่
ผู้สอนส่งให้ผู้เรียนได้ หรือมีฟังก์ชั่น Whiteboard 

4.2.6.2.14 ผู้สอนสามารถส่งค าถาม โดยสามารถสร้างค าถาม ให้ผู้เรียนตอบกลับมา 
โดยสามารถแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟแท่งไม่น้อยกว่า 3 แท่ง แบ่งเป็น 
เข้าใจ (Follow), ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม (Confused) และไม่เข้าใจ
เลย (Lost) หรือสามารถแสดงผลลัพธ์ในลักษณะของ pie chart ได้ 

4.2.6.2.15 ผู้สอนสามารถสอบถามความเข้าใจในแบบ Live feedback หรือ Istant 
survey ของผู้เรียนได้ 

4.2.6.2.16 โปรแกรมมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เสนอราคาส่งมอบเอกสาร
แสดงลิขสิทธิ์ตัวจริงที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัยผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ในวันส่งมอบ
ครุภัณฑ์  

4.2.6.2.17 เมนูรองรับภาษาอังกฤษหรือมากกว่า 
4.2.6.2.18 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทางด้าน

การ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของระบบการเรียนรู้แบบมัลติมีเดีย 
หรือระบบปฏิบัติการทางภาษา หรือได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 

4.2.6.2.19 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองบริการหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือตัวแทนจ าหน่ายหลักภายในประเทศ ส าหรับการเสนอราคาโครงการ
นี้โดยเฉพาะ 

 
4.2.6.3 โปรแกรมปฏิบัติการส าหรับผู้เรียน 100 ที่นั่ง จ านวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 

4.2.6.3.1 เป็นโปรแกรมท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับโปรแกรมควบคุมส าหรับ
ผู้สอน 

4.2.6.3.2 สามารถควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ท างานบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป และโปรแกรมท างานบนระบบ Windows 7 
หรือใหม่กว่า 

4.2.6.3.3 มีสถานะบอกถึงกิจกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มและหมายเลขของผู้เรียน 
4.2.6.3.4 สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเครื่องผู้สอน 
4.2.6.3.5 สามารถส่งข้อความไปยังผู้สอนได้ 
4.2.6.3.6 สามารถรองรับการเปิดข้อมูลอย่างน้อย 4 รูปแบบคือ mp3, wav, wma 

และ mff หรือ dvr ได ้
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4.2.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต   2  ชุด  
4.2.7.1 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
4.2.7.2 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
4.2.7.3 รองรับจ านวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 entries 
4.2.7.4 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่าง

น้อย 
 

4.2.8 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1  ชุด 
และขาแขวน พร้อมติดตั้ง 
4.2.8.1 เป็นเครื่องฉายแบบเลนส์เดียว ระบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว ชนิด 

Polysilicon active matrix TFTx3 หรือดีกว่า 
4.2.8.2 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า True XGA (1,024x768) 
4.2.8.3 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens 
4.2.8.4 มีฟังก์ชั่นในการปรับตั้งความคมชัดและความสว่างของภาพขึ้นในการน าเสนอผลงาน

ขณะเปิดไฟ 
4.2.8.5 มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 10,000:1 
4.2.8.6 มีระบบปรับโฟกัส และย่อขยายภาพแบบ Manual อัตราส่วนการขยายไม่น้อยกว่า 

1.2 เท่า 
4.2.8.7 สามารถปรับตั้งมุมภาพ ด้านที่ไม่ได้สัดส่วนแบบ Manual ด้วยรีโมทคอนโทรล ได้มาก

ถึง 8 ต าแหน่ง 
4.2.8.8 สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว 
4.2.8.9 หลอดภาพชนิด UHP ขนาด 225  Watts  หรือดีกว่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 

5,000/10,000 ชั่วโมง ในโหมดปกติ/ประหยัด 
4.2.8.10 ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญาณ ดังนี้ 

 HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อย่างน้อย 
1 ช่อง (MHL) 

 RGB input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RGB output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ใช้ร่วมกับ RGB input) 
 Composite ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
 Audio RCA jack (L/R) input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 Audio mini jack input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 Audio mini jack output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 USB Type A ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ Type B ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 ช่องต่อไมโครโฟน MIC mini jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
 



-27- 
 

4.2.8.11 สามารถใช้เมาส์ไร้สายควบคุมการเปิด/ปิด (ตารางส าเร็จรูป, สลับสัญญาณ, บังภาพ, 
เลื่อนภาพ) โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล 

4.2.8.12 สามารถใช้โปรแกรมในตัวเครื่องช่วยในการวาดรูป, เปลี่ยนสีปากกา, เพ่ิมหรือลด
ขนาดของเส้น, ลบออก และบันทึกลงใน ThumbDrive ได ้

4.2.8.13 มีล าโพงภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 16  Watts 
4.2.8.14 เครื่องโปรเจคเตอร์ผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original Product) โดยบริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 
4.2.8.15 เครือ่งโปรเจคเตอร์มีบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อเดียวกับ

สินค้าท่ีเสนอ 
4.2.8.16 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

หลอดภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย หรือ สาขาในประเทศไทยที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (ฉบับจริง) 

4.2.8.17 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

4.2.8.18 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 
4.2.8.19 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาสายสัญญาณภาพพร้อมเดินสายสัญญาณภาพชนิด 

RGB หรือ HDMI ความยาวไม่เกิน 15 เมตร 
4.2.8.20 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดาน

พร้อมท าการติดตั้ง 
4.2.8.21 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย 

 
4.2.9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว    1  ชุด 

4.2.9.1 เป็นจอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว  
4.2.9.2 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
4.2.9.3 เนื้อจอสีขาว ท าจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีด าทนต่อการฉีกขาด 
4.2.9.4 เนื้อผ้าชนิด Matt White หรือดีกว่า 

 
4.2.10 ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ ขนาด 9U      1  ตู้ 

4.2.10.1 เป็นตู้ Rack มีขนาดไม่ต่ ากว่า 19 นิ้ว 9U หรือดีกว่า  
4.2.10.2 มี AC Power Distribution ไม่น้อยกว่า 6 Outlet 
4.2.10.3 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
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4.2.11 โต๊ะส าหรับควบคุมด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ พร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด 
ประกอบด้วย 
4.2.11.1 โต๊ะส าหรับควบคุมด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
0.75 เมตร 

2) หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความ
หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนา
สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวร
ต่อการใช้งาน 

3) กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4) แผ่นบังตา ท าจากไม้ Particle ปิดผิวด้วยเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

5) มีที่ส าหรับวางแป้นพิมพ์ 
6) ขาโต๊ะ เหล็กกล่องเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร  มีคานรับน้ าหนักตาม

แนวขวางของโครงเหล็ก 
7) ปลายขา สามารถปรับระดับได้  
8) มีช่องส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมแผงกันฝุ่น 

4.2.11.2 เก้าอ้ี มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นแบบล้อเลื่อน 5 ล้อ 
2) เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม  
3) มีที่ส าหรับวางแขนและพนักพิงด้านหลัง  
4) สามารถปรับระดับได้ด้วยโช๊คแก๊ส  

 
4.2.12 โต๊ะส าหรับฝึกพูดด้านการจัดการ       20 ชุด 

4.2.12.1 โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 
เมตร  

4.2.12.2 หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความหนาไม่
น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.2.12.3 กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.2.12.4 แผ่นบังตา ท าจากไม้ Particle ปิดผิวด้วยเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 
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4.2.12.5 ขาโต๊ะ เหล็กกล่องเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปลายขา สามารถปรับระดับได้ 
4.2.12.6 มีช่องส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมแผงกันฝุ่น 

 
4.2.13 เก้าอ้ีประจ าศูนย์การเรียนเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดส าหรับการจัดการ 40 ชุด 

4.2.13.1 เก้าอ้ีขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 50 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. และสูงรวมไม่น้อย
กว่า 75 ซม. 

4.2.13.2 มีที่ส าหรับวางแขน  และพนักพิงปิดทับด้วยผ้าตาข่าย 
4.2.13.3 เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม 
4.2.13.4 สามารถปรับระดับสูง-ต่ าด้วยระบบไฮโดริก (GAS)  
4.2.13.5 มีล้อเลื่อน 5 ล้อ 
 

4.2.14 เครื่องบันทึกเวลา/เปิด-ปิดประตู ระบบบัตรและปุ่มกดพร้อมติดตั้ง  1 ชุด 
4.2.14.1 ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูอัตโนมัติ ติดตั้งใช้งานที่ประตูทางเข้า-ออกพ้ืนที่

ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญหลัก ดังนี้ 
1) อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู 
2) ระบบกลอนประตูไฟฟ้า 
3) ระบบควบคุม บันทึก และประมวลผล 

4.2.14.2 อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู 
1) เครื่องอ่านบัตรต้องเป็นเครื่องที่มีระบบ controller ในตัว เพ่ือความเป็นอิสระ

ต่อการควบคุมรักษาความปลอดภัย ณ ประตูที่ใช้ระบบ 
2) เครื่องอ่านบัตรสามารถท างานแบบ Standalone และในระบบเครือข่าย 

(Network Communication) เพ่ือควบคุมเครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งหมดผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้  

3) เครื่องอ่านบัตร ต้องมีหน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 2 แถว  โดยสามารถแสดงชื่อรุ่น 
พร้อมเดือนวัน และเวลา พร้อมกับไฟบอกสถานะไม่น้อยกว่า 3 ดวง เช่น แดง, 
เขียว, ส้ม พร้อมปุ่มกดตัวเลขและ function อีกท้ังหมดอีกไม่น้อยกว่า 16 ปุ่ม
ตัวอักษร หรือดีกว่าและมี Back Lighting ที่ปุ่มกด 

4) เครื่องอ่านบัตรจะต้องมีไฟบอกสถานะ หรือระบบอ่ืนที่ดีกว่าในการแสดง
สถานะการท างาน เช่น ไฟสีแดงสถานการณ์ท างานปกติ, ไฟสีเขียวเมื่อบันทึก
ผ่าน และไฟสีส้มเม่ือไม่ผ่าน เช่น บัตรที่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้งาน, ใช้บัตรผิด
ช่วงเวลาที่อนุญาต หรือ กดรหัส Passwords ผิดเป็นต้น 

4.2.14.3 ระบบกลอนประตูไฟฟ้า 
1) เป็นกลอนไฟฟ้าชนิด Magnetic หรือ Drop Bolt 
2) สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องในรายการอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการควบคุมการผ่าน

เข้า-ออกประตู ได้ดี 
3) มีชุดจ่ายไฟฟ้าและแบตเตอรี่ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง 
4) มีระบบ Emergency ส าหรับเปิดประตู 
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4.2.14.4 ระบบควบคุม บันทึก และประมวลผล 
1) สามารถใช้งานได้ทั้งการลงเวลา (Time Attendance) และการควบคุมการเข้า-

ออก (Access Control) 
2) สามารถตั้งเวลาการหน่วงเวลาเปิดประตูได้ (สูงสุดไม่น้อยกว่า 3 นาที) และ

สามารถยกเลิกระบบได้กรณีต้องการซ่อมประตูหรือต้องขนของผ่านเป็น
เวลานาน 

3) สามารถก าหนดสิทธิการเข้า-ออก ของผู้เข้าออกทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 

4.2.15 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 
4.2.15.1 เครื่องส่งสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟน 

 เป็นไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ 
 สามารถเลือกส่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 มีสวิทซ์ปิด - เปิด 
 เสาอากาศเป็นแบบซ่อนไว้ภายในตัวไมโครโฟน 

4.2.15.2 เครื่องรับสัญญาณเสียง 
 เป็นเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 
 สามารถเลือกรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 ระบบการรับสัญญาณเป็นแบบ super-heterodyne หรือดีกว่า 
 สามารถปรับความดังของเสียงได้ 

 
4.2.16 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง   1 ชุด 

4.2.16.1 มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
4.2.16.2 ช่องสัญญาณเข้าของไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ช่อง 
4.2.16.3 ช่องสัญญาณเข้าแบบสัญญาณท่ัวไป (AUX) อย่างน้อย 1 ช่อง 
4.2.16.4 มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม หรือดีกว่า 
4.2.16.5 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม หรือ 16 โอห์ม 
4.2.16.6 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 70 หรือ 100 โวลต์ 
4.2.16.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเครื่องขยายเสียงที่เสนอให้สามารถท างานร่วมกับ

ล าโพงประจ าห้องได้ 
 

4.2.17 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู่ 
4.2.17.1 เป็นล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
4.2.17.2 สามารถเลือกการต่อใช้งานแบบ 4 หรือ 8 โอห์ม หรือ 70V หรือ 100V 
4.2.17.3 ตัวตู้ท าจาก ABS resin หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.2.17.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งล าโพงพร้อมท าการเดินสายสัญญาณ 
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4.2.18 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 
4.2.18.1 กระดานไวท์บอร์ดกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 160 ซม. 
4.2.18.2 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดกระจกภายในห้องให้เรียบร้อย 
 

4.2.19 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 
4.2.19.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาวอลเปเปอร์พร้อมท าการติดตั้งภายในห้อง รูปแบบ

และสีเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
4.2.20 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 

4.2.20.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งบอร์ดส าเร็จขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. 
4.2.20.2 โครงผนังส าเร็จรูป ท าจากโครงอลูมิเนียมส าเร็จ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทน
ถาวรต่อการใช้งาน เพ่ือน าไปใช้ในการติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการ 

4.2.20.3 เสริมโครงไม้ ส าหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เชิงบรรยาย 
4.2.20.4 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า 13 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.2.20.5 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 8 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

 
4.2.21 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมระบบเครือข่าย    1 งาน 

4.2.21.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ภายในห้อง 
4.2.21.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งตู้ควบคุมภายในห้อง 
4.2.21.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเก็บสายสัญญาณต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.2.21.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งระบบเครือข่ายให้รองรับกับเครื่องควบคุมการ

บรรยายการจัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดและเครื่องปฏิบัติการเรียนรู้การ
จัดการเชิงบูรณาการด้านการฝึกพูดที่เสนอ 
 

4.2.22 Commissioning System  ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
4.2.22.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการ Commissioning System ระบบภาพและเสียงให้สามารถ

ใช้งานร่วมกันได้ 
 

4.2.23 อบรม         1 งาน 
4.2.23.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการอบรมวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ครั้ง 
4.2.23.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการอบรมอาจารย์ในระดับเบื้องต้นและระดับสูง จ านวน 2 ครั้ง 
4.2.23.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 ครั้ง 
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4.3 ศูนย์แนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ภายในประเทศ 
4.3.1 อุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง พร้อมติดตั้ง    1 ชุด 

4.3.1.1 มีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพชนิด CMOS และแสดงความละเอียดของภาพได้ไม่น้อย
กว่า 5 ล้านพิกเซล  

4.3.1.2 มีความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ 1280 x 1024 pixels, 1280 × 720 pixels 
4.3.1.3 อัตราความเร็วของภาพ (Frame rate) ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที 
4.3.1.4 มีระบบปรับความคมชัดของภาพ (Focus) แบบอัตโนมัติ 
4.3.1.5 ระบบซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่า 8X และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 10X 
4.3.1.6 มีช่องส าหรับใส่การ์ดหน่วยความจ าแบบ SD / SDHC (SD / SDHC Card Slot) หรือดีกว่า 
4.3.1.7 มีไฟส่องวัตถุแบบ LED หรือดีกว่า 
4.3.1.8 มีช่องสัญญาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาเข้า      จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาออก     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3) มีช่องต่อสัญญาณแบบ USB     จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4) มีช่องต่อสัญญาณแบบ DVI หรือ HDMI ขาออก  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.3.1.9 Control Panel มีปุ่มส าหรับเปิด 
4.3.1.10 มีฟังก์ชั่น Capture  
4.3.1.11 สามารถปรับความสว่างของภาพ 
4.3.1.12 ได้รับมาตรฐาน FCC หรือ CE 
4.3.1.13 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
4.3.1.14 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพให้เรียบร้อย 
4.3.1.15 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเดินสายสัญญาณให้เรียบร้อย 
 

4.3.2 เครื่องควบคุมแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์   1 ชุด 
4.3.2.1 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in one 
4.3.2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นแบบ Intel Core i7 ความเร็วสัญญาณ Clock 

Speed ไม่ต่ ากว่า 3.40 GHz และมี cache ไม่ต่ ากว่า 8MB หรือดีกว่า 
4.3.2.3 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 8 GB หรือดีกว่า 
4.3.2.4 มี Hard Disk เป็นแบบ SATA ที่มีความจุไม่น้อยกว่า  2 TB หรือดีกว่า 
4.3.2.5 มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีไม่ด้อยกว่า NVIDIA Quadro NVS 

160M หรือ NVDIA NVS 3100M หรือ NVDIA Quadro PCI_E Series หรือ NVIDIA 
GeForce GTX 295  มีหน่วยความจ ามีแบบ GDDR5 หรือ AMD R5-330 มี
หน่วยความจ าแบบ DDR3 หรือดีกว่า โดยความจุไม่น้อยกว่า 2GB 

4.3.2.6 มี DVD RW SuperMulti 8X หรือดีกว่า 
4.3.2.7 จอภาพแบบ LED/ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว (16:9) ประเภท Non-Touch 

screen ความละเอียด 1920 x 1080 หรือดีกว่า 
4.3.2.8 มี Sound มาพร้อมบน Mainboard มีระบบเสียงเป็นแบบ High Definition  
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4.3.2.9 มี Network Interface เป็นแบบ 10/100/1000  
4.3.2.10 มี Wireless ตามมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่า IEEE 802.11 b/g/n 
4.3.2.11 มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง 
4.3.2.12 มีพอร์ตแบบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.3.2.13 มีพอร์ตแบบ VGA Port x 1 port, HDMI Port x 1 port, Serial Port x 1 port และ 

Display Port x 1 port 
4.3.2.14 มีคีย์บอร์ดเป็นแบบ Standard มีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยู่อย่าง

ถาวร มีการเชื่อมต่อแบบ USB 
4.3.2.15 มีเมาส์เป็นแบบ Optical มีปุ่มกดไม่น้อยกว่า 2 ปุ่มและมีปุ่ม Scroll มีการเชื่อมต่อ

แบบ USB 
4.3.2.16 ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานได้แก่ Energy Star, EPEAT หรือ 

FCC หรือ CE หรือ CB หรือ MET หรือ BSMI หรือ VCCI หรือดีกว่า 
4.3.2.17 ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ

จากตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 
 

4.3.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต   1 ชุด 
4.3.3.1 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต 
4.3.3.2 รองรับจ านวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 entries 
4.3.3.3 สามารถก าหนดคุณภาพการให้บริการ (QoS) ในรูปแบบ IEEE 802.1p ได้เป็นอย่าง

น้อย 
 

4.3.4 เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens (XGA) 1 ชุด 
และขาแขวน พร้อมติดตั้ง 
4.3.4.1 เป็นเครื่องฉายแบบเลนส์เดียว ระบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว ชนิด 

Polysilicon active matrix TFTx3 หรือดีกว่า 
4.3.4.2 มีความละเอียดไม่น้อยกว่า True XGA (1,024x768) 
4.3.4.3 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens 
4.3.4.4 มีฟังก์ชั่นในการปรับตั้งความคมชัดและความสว่างของภาพขึ้นในการน าเสนอผลงาน

ขณะเปิดไฟ 
4.3.4.5 มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 10,000:1 
4.3.4.6 มีระบบปรับโฟกัส และย่อขยายภาพแบบ Manual อัตราส่วนการขยายไม่น้อยกว่า 

1.2 เท่า 
4.3.4.7 สามารถปรับตั้งมุมภาพ ด้านที่ไม่ได้สัดส่วนแบบ Manual ด้วยรีโมทคอนโทรล ได้มาก

ถึง 8 ต าแหน่ง 
4.3.4.8 สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว 
4.3.4.9 หลอดภาพชนิด UHP ขนาด 225  Watts  หรือดีกว่า อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 

5,000/10,000 ชั่วโมง ในโหมดปกติ/ประหยัด 
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4.3.4.10 ตัวเครื่องมีช่องต่อสัญญาณ ดังนี้ 
 HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อย่างน้อย 

1 ช่อง (MHL) 
 RGB input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RGB output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ใช้ร่วมกับ RGB input) 
 Composite ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
 Audio RCA jack (L/R) input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 Audio mini jack input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 Audio mini jack output ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 USB Type A ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ Type B ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 ช่องต่อไมโครโฟน MIC mini jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.3.4.11 สามารถใช้เมาส์ไร้สายควบคุมการเปิด/ปิด (ตารางส าเร็จรูป, สลับสัญญาณ, บังภาพ, 
เลื่อนภาพ) โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล 

4.3.4.12 สามารถใช้โปรแกรมในตัวเครื่องช่วยในการวาดรูป, เปลี่ยนสีปากกา, เพ่ิมหรือลด
ขนาดของเส้น, ลบออก และบันทึกลงใน ThumbDrive ได ้

4.3.4.13 มีล าโพงภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 16  Watts 
4.3.4.14 เครื่องโปรเจคเตอร์ผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Original Product) โดยบริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 
4.3.4.15 เครื่องโปรเจคเตอร์มีบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อเดียวกับ

สินค้าท่ีเสนอ 
4.3.4.16 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 

หลอดภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย หรือ สาขาในประเทศไทยที่
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต (ฉบับจริง) 

4.3.4.17 เครื่องโปรเจคเตอร์ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือส ารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

4.3.4.18 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย 
4.3.4.19 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาสายสัญญาณภาพพร้อมเดินสายสัญญาณภาพชนิด 

RGB หรือ HDMI ความยาวไม่เกิน 15 เมตร 
4.3.4.20 ผู้เสนอราคาต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์แบบแขวนเพดาน

พร้อมท าการติดตั้ง 
4.3.4.21 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย 
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4.3.5 จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว    1 ชุด 
4.3.5.1 เป็นจอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว  
4.3.5.2 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
4.3.5.3 เนื้อจอสีขาว ท าจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีด าทนต่อการฉีกขาด 
4.3.5.4 เนื้อผ้าชนิด Matt White หรือดีกว่า 

 
4.3.6 โต๊ะส าหรับควบคุมแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 

ประกอบด้วย 
4.3.6.1 โต๊ะส าหรับควบคุมแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
0.75 เมตร  

2) หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความ
หนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนา
สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวร
ต่อการใช้งาน 

3) กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4) แผ่นบังตา ท าจากไม้ Particle ปิดผิวด้วยเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

5) มีที่ส าหรับวางแป้นพิมพ์ 
6) ขาโต๊ะ เหล็กกล่องเหลี่ยม หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร  มีคานรับน้ าหนักตาม

แนวขวางของโครงเหล็ก 
7) ปลายขา สามารถปรับระดับได้  
8) มีช่องส าหรับร้อยสายไฟ พร้อมแผงกันฝุ่น 

4.3.6.2 เก้าอ้ี มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) เป็นแบบล้อเลื่อน 5 ล้อ 
2) เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม  
3) มีที่ส าหรับวางแขนและพนักพิงด้านหลัง  
4) สามารถปรับระดับได้ด้วยโช๊คแก๊ส  

 
4.3.7 โต๊ะส าหรับผู้รับการแนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์  20 ชุด 

4.3.7.1 โต๊ะขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 
เมตร  

4.3.7.2 หน้า Top ท าจากไม้ MDF หรือ Particle Board ผลิตจากไม้ยางพารา ความหนาไม่
น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 
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4.3.7.3 กระดาษส าหรับเคลือบเมลามีน Fiber decor ความหนาไม่น้อยกว่า 75 แกรม หรอื

วัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือ
ความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.3.7.4 ขาโต๊ะ ท าจากโครงเหล็กพ่นสี ปลายขาปรับระดับได้ 
 

4.3.8 เก้าอ้ีประจ าศูนย์แนะน าและอบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์   40 ชุด 
4.3.8.1 เก้าอ้ีขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 40 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงรวมไม่น้อย

กว่า 75 ซม. 
4.3.8.2 เก้าอ้ีเป็นแบบขาแฉก 
4.3.8.3 เบาะหุ้มด้วยผ้าหรือผนังเทียม  
4.3.8.4 มีที่นั่งและพนักพิงด้านหลัง 

 
4.3.9 เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA    2 ชุด 

4.3.9.1 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1000VA (600 Watts) 
4.3.9.2 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 

4.3.10 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือพร้อมขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  1 ชุด 
4.3.10.1 เครื่องส่งสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟน 

 เป็นไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ 
 สามารถเลือกส่งความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 มีสวิทซ์ปิด - เปิด 
 เสาอากาศเป็นแบบซ่อนไว้ภายในตัวไมโครโฟน 

4.3.10.2 เครื่องรับสัญญาณเสียง 
 เป็นเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนแบบไร้สาย 
 สามารถเลือกรับความถี่ได้ไม่น้อยกว่า 16 ความถี่ 
 ระบบการรับสัญญาณเป็นแบบ super-heterodyne หรือดีกว่า 
 สามารถปรับความดังของเสียงได้ 

 
4.3.11 เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง   1 ชุด 

4.3.11.1 มีก าลังขับไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 
4.3.11.2 ช่องสัญญาณเข้าของไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ช่อง 
4.3.11.3 ช่องสัญญาณเข้าแบบสัญญาณท่ัวไป (AUX) อย่างน้อย 1 ช่อง 
4.3.11.4 มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม และเสียงแหลม หรือดีกว่า 
4.3.11.5 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 4 โอห์ม หรือ 8 โอห์ม หรือ 16 โอห์ม 
4.3.11.6 มีช่องต่อเข้ากับล าโพงแบบ 70 หรือ 100 โวลต์ 
4.3.11.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งเครื่องขยายเสียงที่เสนอให้สามารถท างานร่วมกับ

ล าโพงประจ าห้องได้ 
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4.3.12 ล าโพงประจ าห้อง พร้อมติดตั้ง      1 คู่ 
4.3.12.1 เป็นล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ 
4.3.13.1 สามารถเลือกการต่อใช้งานแบบ 4 หรือ 8 โอห์ม หรือ 70V หรือ 100V 
4.3.13.2 ตัวตู้ท าจาก ABS resin หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 
4.3.13.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งล าโพงพร้อมท าการเดินสายสัญญาณ 

 
4.3.13 กระดานไวท์บอร์ดกระจกพร้อมติดตั้ง     1 ชุด 

4.3.13.1 กระดานไวท์บอร์ดกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 160 ซม. 
4.3.13.2 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดกระจกภายในห้องให้เรียบร้อย 
 

4.3.14 วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง       1 งาน 
4.3.14.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาวอลเปเปอร์พร้อมท าการติดตั้งภายในห้อง ลาย 

รูปแบบและสีเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  
 

4.3.15 บอร์ดส าเร็จพร้อมติดตั้ง       1 งาน 
4.3.15.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งบอร์ดส าเร็จขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. 
4.3.15.2 โครงผนังส าเร็จรูป ท าจากโครงอลูมิเนียมส าเร็จ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า 

ความหนาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทน
ถาวรต่อการใช้งาน เพ่ือน าไปใช้ในการติดตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการ 

4.3.15.3 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 10 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

4.3.15.4 บอร์ดส าเร็จ ท าจากไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยเมลามีน พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 11 ตร.ม. หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่าหรือดีกว่า ความหนาสามารถปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม และความคงทนถาวรต่อการใช้งาน 

 
4.3.16 กราฟฟิกข้อมูลกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมออกแบบและติดตั้ง 1 งาน 

4.3.16.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการออกแบบกราฟฟิก โดยมีหัวข้อดังนี้ 
1) กราฟฟิกแผ่นที่ 1 เกี่ยวกับประวัติของโลจิสติกส์ ยาวไม่น้อยกว่า 4.0 เมตร สูงไม่

น้อยกว่า 2.0 เมตร 
2) กราฟฟิกแผ่นที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมของโลจิสติกส์ยาวไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร สูงไม่

น้อยกว่า 2.0 เมตร 
3) กราฟฟิกแผ่นที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Mangement) ยาวไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.0 เมตร 
4.3.16.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งกราฟฟิกให้เรียบร้อย 
4.3.16.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการออกแบบกราฟฟิกมาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการ

ติดต้ัง 
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4.3.17 ระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมพร้อมจุดเครือข่าย    1 งาน 
4.3.17.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ภายในห้อง 
4.3.17.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งตู้ควบคุมภายในห้อง 
4.3.17.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับเก็บสายสัญญาณต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.3.17.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการติดตั้งจุดเครือข่ายให้รองรับกับเครื่องควบคุมแนะน าและ

อบรมการบริหารเชิงโลจิสติกส์ภายในห้อง 
 

4.3.18 Commissioning System  ระบบภาพและเสียง    1 งาน 
4.3.18.1 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการ Commissioning System ระบบภาพและเสียง ให้ระบบ

สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
 

5. เงื่อนไขข้อก าหนด 
5.1 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารส าคัญที่เก่ียวข้องกับ ครุภัณฑ์ รายละเอียด ลิขสิทธิ์ ใบอนุญาต เอกสาร

รับรองต่างๆ ที่อาจจะมีผลในประเด็นทางกฎหมายให้ทางมหาวิทยาลัยพิจาณาตรวจสอบ มาพร้อมในการ
เสนอราคาและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ ในการบริหารจัดการโครงการ โดยมี
หนังสือรับรองของทางบริษัท มาพร้อมในการเสนอราคา 

5.2 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มด าเนินโครงการ (Kick Off Meeting) เพ่ือชี้แจง 
รายละเอียดการนัดหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ  

5.3 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และต้องดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์ จน
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ และความสามารถของระบบที่ก าหนดไว้ ก่อน การส่งมอบ
และการตรวจรับครุภัณฑ์ ให้ทางมหาวิทยาลัย 

5.4 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งยืนยันการรับทราบปัญหาและต้องด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

5.5 ผู้เสนอราคาต้องท าการตรวจเช็คระบบทุกๆ 4 เดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี 
5.6 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆให้กับ

มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นอย่างน้อยดังนี้  
5.5.1 ผู้ประสานงานทั่วไป 
5.5.2 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค 
5.5.3 ผู้จัดการโครงการ 
5.5.4 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ  

 ประสบปัญหา 
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5.7 ผู้เสนอราคาต้องท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบแคตตาล็อก โดย
ท าเครื่องหมายหรือแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรง
ตามก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

5.8 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรง
กับคุณลักษณะครุภัณฑ์ท่ีน าเสนอและตรงกับหมายเลขท่ีก าหนดจากมหาวิทยาลัย 
 

6. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์  120 วัน 
 
7. ระยะเวลาการรับประกัน  1 ปี 
 
8. การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก  เกณฑ์ราคา 
 
9. สถานที่ส่งมอบ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 
ผู้ก าหนดรายละเอียด 

 
 
ลงชื่อ................................................................. ประธานกรรมการ 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  ด าพิทักษ์ 

 
 
ลงชื่อ................................................................. กรรมการ 
               นางสาวชลุีกร  ชนะสิทธิ์ 

 
 
ลงชื่อ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
              รองศาสตราจารย์วสันต์  กันอ่ า 

 
 

ลงชื่อ................................................................. หัวหน้าหน่วยงาน 
                                                         (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล) 
                                                                   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

 


