




 

(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์ ปี 2563  หน้า 1/7 

รหัสครุภัณฑ์      001/2563 
ช่ือครุภัณฑ์         ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างช้ินงานนวัตกรรมใหม่ 

 

  
              
          (นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง)                       (นายธเนศ   โพธิ์เต้ีย)                      (นายธณธัช   กันพร้อม)           
            ประธานกรรมการ                                   กรรมการ                             กรรมการและเลขานุการ        
 

 ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างช้ินงานนวัตกรรมใหม่เป็นชุดการเรียนรู้ในการสร้าง ช้ินงานส่ือการ
เรียนการสอนในรูปแบบดิจิตอล 

 1. รายละเอียดทั่วไป 
  ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างช้ินงานนวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย 
  1. ชุดประมวลผลเฉพาะทางสร้างช้ินงานนวัตกรรมใหม่  จ านวน 20 ชุด 
  กับระบบปฏิบัติการ macOS 
  2. ชุดประมวลผลแสดงส่ือผสมช้ินงานภาพและเสียง   จ านวน 1 ชุด 
  ความละเอียดสูงกับระบบปฏิบัติการ IOS 
  3. อุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อกับจอทีวี   จ านวน 1 ชุด 
  4. อุปกรณ์แท่นวางชุดประมวลผลแสดงส่ือผสม   จ านวน 1 ชุด 
  5. โทรทัศน์ ชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว   จ านวน 1 ชุด 
  6. สถานีเครือข่ายไร้สาย  จ านวน 1 ชุด 
  7. ระบบจัดการส่ือการเรียนรู้และบทเรียนออนไลท์   จ านวน 105 User 

 2. รายละเอียดทางเทคนิค 
  2.1 ชุดประมวลผลเฉพาะทางสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่กับระบบปฏิบัติการ macOS มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.1.1 จอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ความละเอียดรองรับได้สูงสุดไม่ต่ ากว่า 4096 x 2304   
พิกเซล 

2.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel Core i5 แบบ 6-Core หรือสูงกว่า มีความเร็วของ
สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 

2.1.3 หน่วยความจ า DDR4 ความเร็ว 2666 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
2.1.4 พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดไดรฟ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
2.1.5 ระบบการแสดงผลกราฟิก พร้อม VRAM ขนาด 4 GB 
2.1.6 กล้องแบบ FaceTime HD 
2.1.7 เสียงแบบสเตอริโอ พร้อม Speaker พร้อมช่องเช่ือมต่อหูฟัง 3.5 มม. 
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2.1.8 การเช่ือมต่อและการต่อขยาย 
2.1.8.1 ช่องเช่ือมต่อพอร์ต Thunderbolt 3 จ านวน 2 Port 
2.1.8.2 พอร์ต USB 3 จ านวน 4 Port 
2.1.8.3 ช่องสัญญาณเช่ือมต่อ Gigabit Ethernet 
2.1.8.4 ช่องเสียบการ์ด SDXC 
2.1.8.5 ช่องเสียบสายล็อคป้องกันการขโมย 

2.1.9 การเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ac ใช้ได้กับ IEEE 802.11 a/b/g/n 
2.1.10 มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.2 
2.1.11 มีคีย์บอร์ดชนิดไร้สาย ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอ 
2.1.12 มีอุปกรณ์  Magic Trackpad ชนิดมีแบตเตอรี่ ใน ตัว รองรับการท างานแบบไร้สาย

(Bluetooth) และ USB ท่ีมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอ 
2.1.13 ติดต้ังระบบปฏิบัติการ macOS ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
2.1.14 ผู้เสนอราคาต้องติดต้ังโปรแกรมส าหรับใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

2.1.14.1 โปรแกรมส าหรับตัดต่อวิดีโอ Final Cut Pro X 
2.1.14.2 โปรแกรมส าหรับตัดต่อภาพ Affinity 

2.1.15 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่ต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของ
เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย ระบุช่ือโครงการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย และ
จะต้องแนบหนังสือ แต่ต้ังฉบับจริงดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
 

 2.2 ชุดประมวลผลแสดงสื่อผสมชิ้นงานภาพและเสียงความละเอียดสูงกับระบบปฏิบัติการ ISO             
มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.2.1 จอแสดงผลขนาด 10.2 นิ้ว (วัดเฉพาะส่วนท่ีสามารถมองเห็นได้ตามแนวทแยงมุม) ชนิด LED
รองรับการใช้งานแบบ Multi-Touch ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2048x1536 พิกเซล ท่ี 264 
พิกเซลต่อนิ้ว พร้อมเทคโนโลยี IPS หน้าจอเคลือบสารกันรอยนิ้วมือ และรองรับการใช้งาน 
เขียนหน้าจอ 
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2.2.2 หน่วยประมวลผลกลางมีสถาปัตยกรรมแบบ 64-bit รุ่น A10 Fusion และมีหน่วยช่วย
ประมวลผลร่วมทางด้านการเคล่ือนไหว M10 ในตัว หน่วยความจ าภายในเครื่องขนาดไม่น้อย
กว่า 32 GB 

2.2.3 กล้องด้านหน้ามีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1.2 ล้านพิกเซล และกล้องด้านหลังมีความละเอียดไม่
ต่ ากว่า 8 ล้านพิกเซล 

2.2.4 รองรับระบบไร้สาย Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, ได้สองความถี่  (2.4GHz และ  5GHZ), 
รองรับการเช่ือมต่อ Bluetooth 4.2 

2.2.5 สามารถ วาด เขียน ลงบนชุดประมวลผลได้ โดยสามารถชาร์ตผ่านสาย USB หรือผ่าน
ตัวเครื่องได้ อุปกรณ์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง 

2.2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของ
เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย ระบุช่ือโครงการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย และ
จะต้องแนบหนังสือ แต่งต้ังฉบับจริงดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

 
  2.3 อุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อกับจอทีวี มีคุณลักษณะดังนี้ 

2.3.1 ชิพ A8 พร้อมสถาปัตยกรรม 64 บิต 
2.3.2 มีหน่วยความจ าภายในความจุไม่น้อยกว่า 32GB 
2.3.3 เช่ือมต่อผ่าน พอร์ต HDMI รองรับการเช่ือมต่อแบบ พก มาตรฐาน 802.11 และพอร์ต 

Ethernet 10/100BASE-T เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth 4.0 มาพร้อมตัวส่งสัญญาณรึโมท 
2.3.4 รองรับรูปแบบไพลเสียง HE-ACC (V1), ACC, MP3, WAV, Dolby Digital 5.1 และรองรับ

ไฟล์ภาพ JPEG, GIF, TIFF 
2.3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของ

เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย ระบุช่ือโครงการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย และ
จะต้องแนบหนังสือ แต่งต้ังฉบับจริงดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
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2.4 อุปกรณ์แท่นวางชุดประมวลผลแสดงสื่อผสมมีคุณลักษณะดังนี้ 
2.4.1 สามารถหมุนแนวนอนได้ไม่ต่ ากว่า 350 องศา 
2.4.2 สามารถหมุนเงยแนวตั้งได้ไม่ต่ ากว่า 25 องศา 
2.4.3 มีแบตเตอรี่ในตัว ท างานต่อเนื่องได้ 5 ช่ัวโมงหรือมากกว่า 
2.4.4 มีเครื่องส่งสัญญาณ เพื่อควบคุมให้แท่นวางคอมพิวเตอร์ชุดประมวลผลส่ือผสมเคล่ือนไหวตาม

ครูผู้สอน 
 

2.5 โทรทัศน์ ชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้วมีคุณลักษณะดังนี้ 
2.5.1 เป็นทีวีสีขนาด 55 นิ้ว ท่ีมีฟังก์ช่ันการท างาน Hotel Mode หรือ Hospitality เพื่อส าหรับ

การใช้งาน 
2.5.2 มี Wi-Fi ติดต้ังในตัวเครื่อง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและรองรับระบบ All Share cast 

หรือ Screen Mirroring หรือ Mira cast 
2.5.3 สามารถต้ังค่าล็อกเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานปรับต้ังค่าของสัญญาณทีวีหรืออื่นๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน

ต้ังค่าไว้แล้วได้ 
2.5.4 สามารถปรับต้ังการแสดง Welcome Screen เช่น ภาพสัญลักษณ์/โลโก้ของหน่วยงานผู้ใช้

เป็นภาพวีดีโอเคล่ือนไหวแสดงบนจอภาพ หลังจากเปิดสวิทซ์ (Turn on) เครื่องได้ 
2.5.5 มีดิจิตอลทีวีจูนเนอร์ แบบมาตรฐาน DVB-T2/C สามารถรับสัญญาณภาพและเสียงจากสถานี

ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภายในประเทศไทยได้ 
2.5.6 มีระบบคัดลอกค่าการติดต้ัง (USB Cloning) ไปยังทีวีสีขนาด 55 นิ้ว เครื่องอื่นรุ่นเดียวกันได้ 
2.5.7 สามารถเล่นไฟล์ ภาพนิ่ง วีดีโอ และเพลง ผ่านช่องต่อ USB ได้ 
2.5.8 สามารถรองรับการใช้งานติดต้ังผนัง (Wall Mount) ได้ 
2.5.9 จอภาพแบบ LED ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920X1080 (FHD) 
2.5.10 มีความกว้างมุมมองภาพ (View Angle) : 178%/178% 
2.5.11 มีล าโพงในตัวก าลังขับไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 
2.5.12 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และ บSB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
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2.5.13 มีช่องเช่ือมต่อ RS-232C ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ R-12 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
2.5.14 มีศูนย์บริการในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์ ภาคกลาง      

ไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์ ภาคใต้ไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่น้อยกว่า 
3 ศูนย์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า 3 ศูนย์ รวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 
15 ศูนย์ 

2.5.15 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขา
ของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย ระบุช่ือโครงการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย 
และจะต้องแนบหนังสือ แต่งต้ังฉบับจริงดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
 

2.6 สถานีเครือข่ายไร้สาย มีคุณลักษณะดังนี้ 
2.6.1 รองรับการเช่ือมต่อ Wi-Fi ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 
2.6.2 รองรับการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายได้สองความถ่ีคือ 2.4GHz และ 5GHZ พร้อมๆ กัน 
2.6.3 รองรับการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ส ารองข้อมูลหรือเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ท USB 2.0 
2.6.4 รองรับการเช่ือมต่อ Ethernet ด้วยมาตรฐาน 1000BASE-T Gigabit Ethernet จ านวน       

4 ช่อง 
2.6.5 รองรับการสร้างเครือข่าย LAN แบบไร้สาย (create wireless network) 
2.6.6 รองรับการขยายสัญญาณเครือข่าย LAN แบบไร้สาย (extend existing wireless network) 
2.6.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของ

เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทย ระบุช่ือโครงการจัดซื้อครั้งนี้ด้วย และ
จะต้องแนบหนังสือแต่งต้ังฉบับจริงดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา 
 

2.7 ระบบจัดการสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลท์ 
2.7.1 จัดหาพื้นท่ีการเก็บ ข้อมูลเอกสาร ท้ังแบบออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ (สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้

ในเครื่องของผู้ใช้ได้) 
2.7.2 รองรับการเก็บเนื้อหา แบบเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
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2.7.3 รองรับการแจกจ่าย เนื้อหาแบบเรียนรวมท้ังส่ือมัลติมีเดีย ให้กับเด็กหรือครูผู้สอนได้แบบ     
ไร้สาย 

2.7.4 สามารถสร้างหลักสูตรแบบ private course ได้ 
 

3. รายละเอียดอื่นๆ 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย 
3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องติดต้ังให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานในสถานท่ีท่ีก าหนด 
3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเครื่องมือสร้างหนังสือดิจิตัลท่ีสามารถ 

3.3.1  สามารถสร้างหนังสือดิจิตัล 
3.3.2 สามารถสร้างแผนภาพแบบอินทอร์แอ็ดวัตถุ 3D, วีดีโอ 
3.3.3 มีเครื่องมือ เท็มเพลต แบบต าราเรียน สมุดภาพ เลย์เอาท์หน้าหนังสือ 
3.3.4 สามารถน าเข้าไฟล์จาก Adobe InDesign และ ePub แล้วแก้ไขให้สมบูรณ์แบบ 
3.3.5 สามารถเพิ่มรูปทรง แผนภูมิ ตาราง ข้อความบนหนังสือด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว 
3.3.6 สามารถเติมลูกเล่นแบบ Multi-Touch ลงในหนังสือได้ 
3.3.7 สามารถสร้างหนังสือท่ีผู้พิการสามารถอ่าน และสัมผัสประสบการณ์จากเนื้อหาท่ีอ่านได้ 
3.3.8 สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Voice Over โดยอัตโนมัติ เพิ่มค าอธิบายการเข้าถึง     

วิดเจ็ตหรือส่ือต่างๆ ได้ 
3.3.9 สามารถดูตัวอย่างหนังสือในขณะแก้ไขผ่านอุปกรณ์ เช่น iPad หรือ Mac ก่อนได้ 

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเครื่องมือส าหรับการท างาน (พิมพ์งาน,ค านวณ, หรือการน าเสนอ) 
3.4.1 รองรับการท างานด้านเอกสาร บทเรียน เอกสารวิจัย เอกสารการสอน 
3.4.2 รองรับการท าหนังสือรายงานการปะชุม หรือเอกสารประกอบการท าวิจัยได้ 
3.4.3 รองรับการท างานด้านการค านวณ แผนภูมิ กราฟ 
3.4.4 รองรับการท าตารางคะแนน เกรด หรือการวิเคราะห์สรุปข้อมูลในการเรียนการสอนได้ 
3.4.5 รองรับการน าเสนอผลงาน วิชาการ แบบการเรียนการสอน 
3.4.6 รองรับการน าเข้าส่ือ วีดีทัศน์ ภาพ เสียง และ ค าอธิบายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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3.4.7 รองรับการสร้างหนังส้ัน ส่ือวีดีโอได้ 
3.4.8 รองรับการสร้างเสียงดนตรี เพื่อประกอบการสร้างส่ือในการเรียนการสอนได้ 

3.5 เงื่อนไขและรายละเอียดของการสอบราคา พร้อมข้อเสนอและเอกสารประกอบท่ีเข้าสอบราคา
ประกวดราคาเสนอ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

3.6 ครุภัณฑ์ทุกรายการตามข้อ 1-3 และ 5 จะต้องมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขา
เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีมีส านักงานต้ังอยู่ในประเทศไทยว่าอยู่ในการสายผลิตมีการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและจะต้องแนบหนังสือรับรองฉบับจริงดังกล่าวมา
พร้อมกับเอกสารเสนอราคา 

3.7 มีการรับประกันการใช้งาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 


