
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

โครงการเชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับลูกขาย แบบ All-in One PC NON Touch จํานวน 72 ชุด  

แตละเคร่ืองตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 9th Generation มี 6 แกนหลัก (6 cores) หรือไมนอยกวา 6  

แกนเสมือน (6 Threads) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.80 GHz จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 9 MB สําหรับ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 มีขนาดไมนอยกวา 8 GB BUS ไมนอยกวา 2666 MHz  

- มีพอรต USB 2.0 ไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีพอรต USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 2 ชอง 

- มีพอรต VGA Out หรือ HDMI OUT ไมนอยกวา 1 พอรต 

- มีพอรต LAN ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองสําหรับเสียบหูฟง 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย  

และชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 240 GB จํานวน 1 หนวย  

- มีเครื่องอาน-เขียน แบบ DVD-RW จํานวน 1 หนวย 

- มี Card Reader 

- มีจอภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5”  

- แสดงรายละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1920 x 1080 จุด 

- มีกลอง Webcam Build in อยูภายในตัวเครื่องเดียวกัน 

- Integrated Ethernet 10/100/1000 

- รองรับมาตรฐาน 802.11 b/g/n หรือดีกวา 

- มีแปนพิมพ (Keyboard) ท่ีมีการเช่ือมตอเปนไปตามมาตรฐาน USB Interface 

- มีอุปกรณช้ีตําแหนง (Mouse) เปนแบบ USB Interface 

- วงจรเสียงติดต้ังบนแผงวงจรหลัก 

- มีระบบจายพลังงานเพียงพอตออุปกรณสามารถจายพลังงานไมตํ่ากวา 90 วัตต 

- ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ  Software E-Learning Microsoft Windows 10, E-Learning Microsoft Office 2013,            

E-Learning สําหรับหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ไมนอยกวา 4 โปรแกรม ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองโดยมีเอกสารยืนยัน

จากบริษัทฯ ท่ีเปนเจาของลิขสิทธิ์ มาแสดงในวันและเวลาท่ีทางโรงเรียนกําหนด 

- ผลิตภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเสนอ ตองมีสต๊ิกเกอรแสดงรายละเอียดของอุปกรณ การรับประกันสินคาและ 

      ช่ือบริษัทฯ / หางราน / สถานท่ีติดตอติดท่ี CASE 



 

2. อุปกรณติดต้ังระบบ LAN + ไฟฟา พรอมปลั๊กไฟ  จํานวน  86 จุด 

-มีระบบไฟฟา พรอมปล๊ักไฟ มีจํานวนเพียงพอกับเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับลูกขายภายในหองเรียน 

-มีระบบสายส่ือสัญญาณขอมูล LAN UTP ประเภท CAT5E หรือดีกวา พรอมตู Wall Rack 6U จํานวน 18 ใบ 

3. มีการอบรมบุคลากรผูสอน จํานวน 2 คน ไมนอยกวา 20 วันตอป (พรอมอาหารและท่ีพัก) 

4. มีการอบรมบุคลากรของโรงเรียน ณ หองคอมพิวเตอรของโรงเรียน โดยไมจํากัดจํานวนคร้ังตลอดระยะสัญญา 

5. สิทธิ์การใช ระบบ E–LEARNING วิชาคอมพิวเตอร จํานวน 72 สิทธิ ์

คุณลักษณะของระบบ 

-   เปนส่ือการสอน E-LEARNING วิชาคอมพิวเตอร ท่ีสอนใชระบบปฏิบัติการ Microsoft WINDOWS 10 หรือเวอร

ช่ันปจจุบันลาสุด และโปรแกรมประยุกตทางดานการจัดทําเอกสาร Microsoft Office 2013 หรือเวอรช่ันปจจุบัน

ลาสุด หรือโปรแกรมประยุกตท่ัวไป รวมกันจํานวนไมนอยกวา 12 หลักสูตร ท่ีมีการอนุญาตใหสิทธิ์การใชถูกตองโดยมี

เอกสารยืนยันจากบริษัทฯ ท่ีเปนเจาของลิขสิทธิ์ และนําเอกสารการอนุญาตสิทธิ์มายื่นทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสและนํามาแสดงพรอมสาธิตระบบดังกลาวในวันและเวลาเปดซองหรือวันท่ีหนวยงานกําหนด 

6. สิทธิ์การใช ระบบสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผลประเมินผลการเรียนในรูปแบบ ดิจิตอลคอนเทนต

  จํานวน 72 สิทธิ์ 

คุณลักษณะของระบบ 

-   เปนการนําเอาแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง           

พ.ศ. 2560) และเนื้อหาพรอมท้ังส่ือการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดประเมินผลการเรียน มาบูรณาการใน

รูปแบบ Digital Contentเปนรายบท ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับช้ัน ต้ังแตมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โดยรูปแบบการนําเสนอเปนรายบท ดังนี ้

- แบบทดสอบกอนเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

- เนื้อหา 

- แบบทดสอบหลังเรียน 

- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

โดยมีลักษณะของระบบดังนี้ 

1. เปนระบบท่ีเปนเว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) มีฟงกช่ันการทํางานอยูบนเว็บผานทางโปรแกรม

 บราวเซอร  

2. เปนระบบท่ีรองรับการทํางานดวยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อยางใดอยาง

 หนึ่งหรือมากกวาได 



3. เปนระบบท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกับโปรแกรมบราวเซอร อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาได 

4. มีการอนุญาตใหสิทธิ์การใชถูกตองโดยมีเอกสารยืนยันจากบริษัทฯ ท่ีเปนเจาของลิขสิทธิ์ และนําเอกสารการ  

     อนุญาตสิทธิ์มายื่นทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและนํามาแสดงพรอมสาธิตระบบดังกลาว 

     ในวันและเวลาเปดซองหรือวันท่ีหนวยงานกําหนด 

7. มีบริการ Onsite Service ภายใน 48 ช่ัวโมง (เวลาทําการ) ตลอดระยะสัญญา 

8. มีเคร่ืองคอมพิวเตอรมาทดแทนในการจัดการเรียนการสอนในชวงท่ีระหวางรอการซอมบํารุง 

 


