
 

 
 
 

                                      ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) 

        ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ระบบ 

                                      ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

     1. ความเป็นมา 
 

       ด้วยส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำชมีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

      เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรผลิตสื่อกำรศึกษำทำงไกล  สื่อวิทยโุทรทัศน์  วีดีทัศน์เพื่อกำรศึกษำ  ตลอดจน กำรประชุม 

      เชิงปฏิบัติกำรชุดวิชำกำรประสบกำรณว์ิชำชีพกำรอบรมฝึกปฏบิัติประจ ำชุดวิชำของสำขำต่ำงๆ กำรสัมมนำเสริม สัมมนำเข้ม 

      กำรบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลยัรวมถึงกิจกรรม 

      สำระสังสรรค์ตำ่งๆ  ระบบโสตทัศนูปกรณจ์ึงเป็นอุปกรณ์หลักท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรให้บริกำรดังกล่ำวนั้น มหำวิทยำลัยจึงต้อง 

      จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์อำคำรบรหิำร เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย ซึ่งปัจจุบันเครื่องช ำรุดและ 
      เสื่อมสภำพเนื่องจำกผำ่นกำรใช้งำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อระบบ 
      โสตทัศนูปกรณ์อำคำรบรหิำร เพื่อทดแทนเครื่องเดมิ 
 
     2. วัตถุประสงค ์
                จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์อำคำรบริหำร พร้อมติดตัง้ จ ำนวน 2 ระบบ เพื่อใช้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
     เช่น ประชุมกำรอภิปรำย  กำรบรรยำย  กำรสัมมนำเสริม  สมัมนำเข้ม  อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ  อภิปรำย  กำรบรรยำย 
     กำรสัมมนำเสริม  สัมมนำเข้ม  อบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพกำรประชุมแผน  กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย และกิจกรรมอื่นๆ  
     ของมหำวิทยำลัย 
  
    3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 

 
     1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 

 
     2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

  

 
     3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  

 
     4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ช่ัวครำว เนื่องจำก 

     เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลัง 
     ก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
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                 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

               ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน 

               เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จดักำรผู้บรหิำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล 

               นั้นด้วย 

 
                 6. มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 

               กำรบริหำรพัสดุภำครฐัก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  

 
                7. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพขำยพัสดทุี่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำ 

               อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว      
    

 
                8. ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่มหำวิทยำลัย 

               สุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร 

               ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้

 
                9. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุม้กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 

               ผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิควำมคุม้กันเช่นว่ำนั้น 

 
                 10. ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์(Electronic  

               Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องน ามายื่นในวันยืน่เอกสารประกวดราคา (เพ่ิมเติม) 

        

  
4.1 กำรเสนอรำยละเอียดของผลติภัณฑ์ต้องท ำกำรอ้ำงอิง ต้องระบหุัวข้อและขีดเส้นใต้ หรือท ำแถบสขี้อควำม 

     

  
    ลงในเอกสำรต่ำง ๆ ที่น ำมำแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจน และระบุข้อก ำหนดให้ครบถ้วน 

       

  
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องท ำกำรเปรียบเทียบรำยกำรที่เสนอทุกข้อก ำหนด ดังตัวอย่ำงในตำรำงที ่1  โดยข้อก ำหนดของ 

    

  
     มหำวิทยำลยัทุกข้อ ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ ำสุดทีผู่้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัต ิและมหำวิทยำลัยถือเป็นสำระส ำคัญจะ 

     

  
     ไม่พิจำรณำผลเพื่อเป็นประโยชน์ของผู้เสนอรำคำ 

          

  

ตารางที่ 1  ตัวอย่างการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ 

  
ข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัย 

      ข้อเสนอของบริษัท   
หน้ำที่
อ้ำงอิง   

1.   มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล (MP3 RECORDER)  ตรงตำมข้อก ำหนด     หน้ำ 2 จำก 10   

    อยู่ภำยในตัวเครื่อง 
  

         
  

2. มีค่ำตอบสนองควำมถ่ี 30 Hz ถึง 20 KHz  ตรงตำมข้อก ำหนด      หน้ำ 3 จำก 10   

    หรือดีกว่ำ    
       พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

                  หัวข้อในแคตตำล็อก                 
           

  
4.3 ในกรณีที่ต้องมีกำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคนิคหรือเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ ์

     

  
     เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหรอืกำรตรวจรับ ต้องรับรองโดยส ำนกังำนใหญ่หรือส ำนักงำนประจ ำประเทศไทย 

     

  
     ของบริษัทผู้ผลติเท่ำน้ัน 

              

  
4.4 ในกรณีกำรเสนอรำยละเอยีดต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ มหำวิทยำลัยจะพจิำรณำ 

     

  
     ณ วันท่ีเสนอรำคำเป็นเกณฑห์ลัก 

            

 
 

                 

 
5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                                                                                                                     

              

  

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมอาคารบริหาร พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 ระบบ 
1. ชุดเครื่องขยำยเสียงส ำหรับห้องประชุม ประกอบด้วย  

1.1. ดิจิตอลมิกเซอร์ ขนำด 8 ช่องสัญญำณ                 จ ำนวน 2 เครื่อง 
1.2. ล ำโพงกลำงแหลม แบบแท่ง                              จ ำนวน 4 ตู้ 
1.3. เครื่องขยำยเสียงพร้อมขำตั้ง                              จ ำนวน 4 เครื่อง 
1.4. ล ำโพงเสยีงทุ้ม                                              จ ำนวน 4 ตู้ 

2. ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดจิิทัล ประกอบด้วย 
2.1. ไมโครโฟนชุดประธำน                                      จ ำนวน 2 ตัว 
2.2. ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม                                 จ ำนวน 40 ตัว 
2.3. เครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและควบคมุกำรสนทนำ         จ ำนวน 2 เครื่อง            
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3. ชุดอุปกรณส์ื่อสำรผ่ำนจอภำพ                                    จ ำนวน 2 ชุด 
4. ชุดอุปกรณ์เครือข่ำย                                               จ ำนวน 2 ชุด 
5. ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญำณวิดีโอเปน็ USB                       จ ำนวน 2 ชุด 
6. ชุดกล้องแบบหมุนส่ำยและซูม                                    จ ำนวน 2 ชุด 
7. เครื่องสลับสญัญำณวิดีโอ HD-SDI                                จ ำนวน 2 เครื่อง 
8. เครื่อง Interactive Multimedia Display                      จ ำนวน 2 เครื่อง 
9. ชุดเพทต่อสัญญำณภำพ                                            จ ำนวน 2 ชุด 
10. เครื่องเสนอภำพ 4K                                                จ ำนวน 2 เครื่อง 
11. เครื่องน ำเสนอภำพแบบไร้สำย                                    จ ำนวน 2 เครื่อง 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค                                         จ ำนวน 4 เครื่อง 
13. เครื่องแท็ปแล็ตส ำหรับควบคุมระบบ                             จ ำนวน 2 เครื่อง 
14. เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 1000 Va                                  จ ำนวน 2 เครื่อง 
15. ตู้ส ำหรับใส่อุปกรณ์                                                 จ ำนวน 2 ตู้ 
16. งำนติดตั้งอุปกรณ์                                                   จ ำนวน 2 งำน 
 

1.ชุดเคร่ืองขยายเสียงส าหรับห้องประชุม ประกอบด้วย  
1.1 ดิจิตอลมิกเซอร์ ขนำด 8 ช่องสัญญำณ จ ำนวน 2 เครื่อง 
1.2 ล ำโพงกลำงแหลม แบบแท่ง จ ำนวน 4 ตู้ 
1.3 เครื่องขยำยเสียงพร้อมขำตั้ง จ ำนวน 4 เครื่อง 
1.4 ล ำโพงเสยีงทุ้ม จ ำนวน 4 ตู้ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1.1 เป็นชุดล ำโพงแบบเคลื่อนย้ำยที่มภีำคขยำยเสียงในตัว แบบสองทำง 
1.2 ตอบสนองควำมถี่เสียงตั้งแต่ 40-12000 Hz หรือดีกว่ำ 
1.3 ให้มุมกระจำยเสียงกว้ำง 180 องศำ หรือดีกว่ำ 
1.4 ระดับควำมดังสูงสุดถึง 115 dB(121 dB Peak) 
1.5 จุดตัดควำมถี่เสียงท่ี 200 Hz หรือดีกว่ำ 
1.6 ให้ก ำลังขยำยรวมไม่น้อยกว่ำ 500 วัตต์ โดยแบ่งเป็นเสยีงทุ้มไม่น้อยกว่ำ 250 วัตต์และสูงไม่น้อยกว่ำ 250 วัตต์ 
1.7 มีระบบป้องกันกำรท ำงำนเกินก ำลงัด้วย Fuse/MOV/NTC/PTC 
1.8 ล ำโพงเสยีงสูงขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.25 น้ิว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 24 ตัวต่อตู ้
1.9 ล ำโพงเสยีงทุ้มขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 น้ิว จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ตัวต่อตู้ 
1.10  มีมิกเซอร์แบบดิจิตอลที่มีช่องต่อสัญญำณเสียงขำเข้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ 8 ช่องโมโน และ 1 ช่องสเตอริโอ 
 

2.ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทลั ประกอบด้วย                                         

  
   2.1 ไมโครโฟนชุดประธาน จ านวน 2 ตัว 

            

  
   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
   2.1.1 มีไมโครโฟนส ำหรับประธำนชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้ำนชนิดโค้งงอได ้มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 

     

  
480 มิลลิเมตร) และมีไฟท่ีคอไมโครโฟน 
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2.1.2 ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดตดิถำวร(ถอดไมไ่ด้) เพือ่ควำมแข็งแรงทนทำนและไมม่ีรอยต่อซึ่งอำจท ำให้เกิดสญัญำณ 

    

  
        เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรอืปรับคอไมโครโฟนได ้

          

  
2.1.3 หัวไมโครโฟนมีฟองน้ ำอยู่ดำ้นในและครอบด้วยพลำสติก 

          

  
2.1.4 มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมส ำหรับกำรเปิดพูดใช้งำนหรือไม่                                                                   -5-                                                                                                   

      

  
2.1.5 มีไฟสีเขียวกระพริบบริเวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด 

      

  
2.1.6 มีช่องส ำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง 

     

  
        พร้อมโวลลุม่ปรับระดับควำมดังของช่องเสียบหูฟัง 

          

  
2.1.7 สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ 

          

  
2.1.8 มีล ำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยล ำโพงและไมโครโฟนต้องท ำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสยีงในกำรประชุม 

      

  
        ที่สมจริงมำกที่สดุ 

              

  

2.1.9  มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนิด 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร 
2.1.10  มีค่ำตอบสนองควำมถี่ 30 Hz ถึง 20 KHz หรือดีกว่ำ 
2.1.11  มีค่ำเอำต์พตุล ำโพง 72 เดซิเบล SPL          

 
        2.1.12  มีสวิทซ์ตดักำรสนทนำเมื่อกดจะมีเสียงเตือน (หรือจะปิดเสียงเตือนก็ได้) ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุม 

     

  
          อื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธำนเท่ำนั้นท่ีสำมำรถพูดได้จนกว่ำจะเลิกกดปุ่มสวิทซ์ตัดกำรสนทนำ 

     

  
          ไมโครโฟนอื่นจึงจะท ำงำนได ้

            

  
2.2  ไมโครโฟนชุดผู้ร่วมประชุม จ านวน 40 ตัว 

           

  
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
2.2.1   มีไมโครโฟนส ำหรับผูร้่วมประชุมชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์พร้อมก้ำนชนิดโค้งงอได ้

      

  
          ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 480 มิลลิเมตร) และมไีฟท่ีคอไมโครโฟน 

         

  
2.2.2   ก้ำนไมโครโฟนเป็นชนิดตดิถำวร(ถอดไม่ได้) เพื่อควำมแข็งแรงทนทำนและไม่มีรอยต่อซึ่งอำจท ำให้เกิดสญัญำณ 

    

  
          เสียงรบกวนจำกกำรโยกหรือปรับคอไมโครโฟนได้ 

          

  
2.2.3   หัวไมโครโฟนมีฟองน้ ำอยูด่้ำนในและครอบด้วยพลำสติก 

          

  
2.2.4   มีไฟ LED สีขำวที่ฐำนไมค์แสดงสถำนะไมโครโฟนว่ำพร้อมส ำหรับกำรเปดิพูดใช้งำน 

       

  
2.2.5   มีไฟสเีขียวกระพริบบรเิวณบนปุ่มกดและรอบหัวไมโครโฟนเพื่อแสดงสถำนะกำรรอคิวพูด 

      

  
2.2.6   มีช่องส ำหรับเสียบหูฟังสเตอริโอขนำด 3.5 mm. ซึ่งสำมำรถต่อสัญญำณเข้ำกับหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง 

     

  
          พร้อมโวลลุ่มปรับระดับควำมดังของช่องเสียบหูฟัง 

          

  
2.2.7   สำมำรถป้องกันสัญญำณรบกวนจำกโทรศัพท์มือถือ 

          

  
2.2.8   มีล ำโพงอยู่ในตัวเครื่อง โดยล ำโพงและไมโครโฟนต้องท ำงำนได้พร้อมกัน เพื่อให้เสียงในกำรประชุม 

      

  

          ที่สมจริงมำกทีสุ่ด 

2.2.9   มีสำยต่อพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนิด 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 2 เมตร               
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2.2.10  มีค่ำตอบสนองควำมถี่ 30 Hz ถึง 20 KHz หรือดีกว่ำ 
2.2.11  มีค่ำเอำต์พตุล ำโพง 72 เดซิเบล SPL          

  
2.3  เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา  จ านวน 2 เคร่ือง 

         

  
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

            

  
2.3.1   มีช่องส ำหรับต่อแยกไปยังไมโครโฟนชุดประชุมได้ 2 ทำง และต่อไมโครโฟนได้ ไม่น้อยกว่ำ 80 ชุด  

      

  
2.3.2   สำมำรถเลือกกำรจัดกำรไมโครโฟน ตัวเลือกกำรบันทึกและควบคุมกำรท ำงำนท่ีรองรับเมนูภำษำไทยได้จำก 

     

  
          Web Browser ผ่ำนทำง Tablet, Laptop หรือ PC ได ้

          

  
2.3.3   มีสวิทซ์เลือกแบบกำรท ำงำนของระบบ  ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 4 แบบ คือ Open mode, Override mode, 

     

  
         Voice activation mode, Push to talk mode และสำมำรถก ำหนดให้ผูร้่วมประชุมสำมำรถพูดพร้อมกัน 

     

  
         ไดสู้งสุด 10 คน 

              

  
2.3.4   มีเครื่องบันทึกเสยีงดิจิทัล (MP3 RECORDER) อยู่ภำยในตัวเครื่อง 

         

  
2.3.5   มีหน่วยควำมจ ำภำยในตัวเครื่องสำมำรถบันทึกได้สูงสดุถึง 8 ช่ัวโมงและมีช่องเสียบแบบ Micro USB 

     

  
         เพื่อส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได ้

            

  
2.3.6   สำมำรถบันทึกเสียงลงบนหน่วยควำมจ ำแบบ USB Memory stick รองรับควำมจุได้ถึง 128 GB บันทึกได้นำน 

    

  
          สูงสุดถึง 4000 ช่ัวโมงและสำมำรถตั้งคณุภำพเสียงได้ 4 ระดับ (64,96,128 และ 256 Kbit/Sec) 

      

  
2.3.7   ด้ำนหน้ำเครื่องมี LED บอกสถำนะกำรท ำงำนของเครื่อง เช่น สถำนะ เปิด-ปิด เครื่อง, ระดบัสัญญำณเสียง  

     

  
         ไมโครโฟนโหมดและสถำนะของกำรบันทึก 

           

  
2.3.8   รองรับกำรต่อใช้งำนร่วมกับกล้อง Full HD แบบ หมุน ส่ำย ซูม เพื่อจับภำพผู้เข้ำร่วมประชมุที่กดพูดได้อัตโนมัต ิ

    

  
          และต่อไดไ้ม่น้อยกว่ำ 6 กล้องต่อ 1 ระบบ 

           

  
2.3.9   สำมำรถเลือกฟังเสียงท่ีบันทึกจำกล ำโพงมอนิเตอร์หรือช่องต่อหูฟังของชุดควบคุมได้ 

       

  
2.3.10  มีวงจรก ำจัดเสียงหอนใหก้ับไมโครโฟนทุกตัวในระบบ (DIGITAL ACOUSTIC FEEDBACK SUPPRESSION) 

     

  
          อยู่ภำยในตัวเครื่องสำมำรถใช้งำนได้ทันทีโดยไม่ต้อง ดัดแปลงหรือเพิ่มอุปกรณ์เสรมิ 

      

  
2.3.11  มีช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ ขนำด 3.5 mm. 

          

  
2.3.12  มีช่องเสียบแบบ 3-pole XLR female ส ำหรับต่อไมโครโฟนภำยนอกพร้อมแหล่งจ่ำยไฟท่ี ส ำหรับใช้งำน 

     

  
          กับไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ได ้

            

  
2.3.13  มีช่องเสียบแบบ RCA ส ำหรับต่อเข้ำ-ออกกับระบบเสียงภำยนอกและมีช่องต่อสญัญำณเสียงออกแบบ 4 ช่อง 

     

  
          สัญญำณแยกอิสระ 

              

  
2.3.14 มีช่องส ำหรับต่อกับอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Processor) จำกภำยนอกได้โดยตรง โดยไม่ต้องต่อผ่ำน 

     

  

         อุปกรณ์เสรมิอื่นใด 
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  2.3.15 สำมำรถต่อประชุมผ่ำนทำงโทรศัพท์ได้ โดยใช้อุปกรณเ์สริมต่ำงหำก 

        

  

  2.3.16 ระบบตอบสนองควำมถีท่ี่ 30 Hz – 20,000 Hz หรือดีกว่ำ 
2.3.17 อัตรำส่วนสัญญำณต่อสญัญำณรบกวน (S/N) ภำค Audio inputs มำกกว่ำ 93 dBA และภำค Audio outputs 

         มำกกว่ำ 93 dBA                                                                                                                                   

2.3.18 ต้องมีตัวขยำยท ำให้ระบบกำรท ำงำนของไมโครโฟนชุดผูร้่วมประชุมสำมำรถใช้งำนไดม้ำกกว่ำ 80 ตัว                                                                                                                                        

           จ ำนวน 1 ตัวต่อ 1 ระบบ 

2.3.19 ต้องมีสำยต่อพ่วงส ำเรจ็รูปส ำหรับพ่วงต่อระหว่ำงตัวขยำยระบบกำรท ำงำนกับเครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ                                                                                                                                            

         ควบคุมกำรสนทนำ 

2.3.20 ต้องมีสำยพร้อมปลั๊กตัวผู้ชนิด 6 ขำ ยำวไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร จ ำนวน 4 เส้น และ ยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร 

         จ ำนวน 4 เส้น                                                                                                                         

 
3. ชุดอุปกรณ์สื่อสารผ่านจอภาพ จ านวน 2 ชุด  

    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

3.1 อุปกรณ์ต้องรองรับมำตรฐำนดังนี ้

3.1.1 Standard : H.264 ได้เป็นอย่ำงน้อย 

3.1.2 Audio Standard : G.711, G.722, G.722.1, G.729 และ AAC-LD ได้เป็นอยำ่งน้อย 

3.1.3 Live Video Resolutionสงูสุดที่ 1920x1080P 

3.2 Video Output : สูงสดุที่ 3840x2160 ทีควำมต่อเนื่อง 60 frame per second 

3.3 สำมำรถเชื่อมต่อผำ่นเครือข่ำย IP ตำมมำตรฐำน H.323 และ SIP ที่ควำมเร็วสูงสุด 6 Mbps แบบ Point-to-Point 

3.4 สำมำรถเลือกส่งสัญญำณภำพของผู้บรรยำยและภำพจำก PC Presentation พร้อมกันไดต้ำมมำตรฐำน H.239 

       (Dual Stream) และ BFCP โดยมีควำมละเอียดสูงสุดที่ 3840x2160P ที่ควำมต่อเนื่อง 5 frame per second หรือดีกว่ำ 

3.5 สำมำรถท ำกำรวิเครำะหจ์ ำนวนบคุคลที่อยู่ในห้องประชุมไดผ้่ำน diagnostic mode ได ้

3.6 กล้อง (HD Camera) มีคุณสมบัตอิย่ำงน้อย ดังน้ี 

3.6.1 สำมำรถท ำควำมละเอยีดสูงสุดที่ 5K Ultra HD จ ำนวน 4 กล้อง 

      3.6.2 สำมำรถ Zoom ได้ไมน่้อยกว่ำ 5  เท่ำ 

      3.6.3 สำมำรถท ำงำนแบบ Automatic หรือ Manual Focus ได ้

      3.6.4 สำมำรถจับภำพใบหนำ้ของผู้พูดในขณะท ำกำรประชุมได้โดยอตัโนมตัิ 

3.7 รองรับกำรเข้ำรหสัข้อมูล (Encryption) ตำมมำตรฐำน H.235v3 และ AES ได ้

3.8 รองรับกำรท ำงำนในลักษณะแม่ขำ่ยกำรประชุมได้สูงสดุถึง 4 parties ได ้

3.9 สำมำรถบริหำรจัดกำรโดยใช้ HTTPS และ SSH ได้ 

3.10  มีคุณสมบัติท ำ Active lip synchronization, Automatic Gain Control, Automatic Noise Reduction ) 

 

 
         



                                                                    -8- 

 

3.11  มีจุดรองรับกำรเช่ือมต่อ Input /Output ส ำหรับ Video และ Audio ดังต่อไปนี ้

3.11.1 จุดเช่ือมต่อ Audio output จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 จุด  

      3.11.2 จุดเช่ือมต่อ Audio input จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 จุด  

      3.11.3 จุดเช่ือมต่อ Video input จ ำนวน 2 จุด โดยรองรับกำรรับภำพจำกอุปกรณ์ต้นทำงที่มีควำมละเอียด 

               3840x2160 P ได ้

      3.11.4 จุดเช่ือมต่อ Video output โดยเป็นแบบ HDMI จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 จุด โดยรองรับกำรส่งภำพไปยัง 

                อุปกรณ์ปลำยทำงที่มีควำมละเอียด 3840x2160 P ได้  

3.12  มีพอร์ท Ethernet LAN ชนิด  10/100/1000 (RJ45) อย่ำงน้อย 1 พอร์ท  

3.13  สนับสนุนมำตรฐำน IEEE 802.1x, IEEE 802.1q และ IEEE 802.1p (QoS and CoS) 

3.14  ต้องติดตั้ง Software ที่สำมำรถป็น Host เพื่อท ำกำรประชุมแบบ MutiSite ได้ 

3.15  ต้องผ่ำนมำตรฐำน FCC,NRTL และ RoHS ได ้

3.16  ต้องจัดซื้อ Licens ให้กับมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 ปี เป็นอย่ำงน้อย 

 

4. อุปกรณ์เครือข่าย จ านวน 2 ชุด 

   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

   4.1 มีช่องต่อแบบ RJ-45 ควำมเร็ว 10/100/1000 หรือดีกว่ำ 

   4.2 สำมำรถท ำ Routing capacity ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 10 Gbps 

   4.3 มีค่ำ Latency น้อยกว่ำ 2.6 ไมโครวินำทีท่ี 1000 Mbps 

   4.4 มี Mac Address ไม่น้อยกว่ำ 2000 

   4.5 มีค่ำ MTBF ไม่น้อยกว่ำ 20 ปี 

   4.6 สำมำรถจ่ำยไฟแบบ PoE ได้ไม่น้อยกว่ำ 32 W 

   4.7 มำตรฐำนรับรอง UL 

 

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณวีดีโอเป็น USB จ านวน 2 ชุด 

   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

   5.1 มีช่องต่อเข้ำแบบ HDMI 

   5.2 มีช่องต่อออก USB 3.0 หรือสูงกว่ำ 

   5.3 รองรับควำมละเอียดภพไมน่้อยกว่ำ 1080p60 หรือ 4K 

   5.4 สำมำรถใช้งำนได้กับ Window 10 
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6. กล้องแบบหมุนส่ายและซูม จ านวน 2 ชุด 
    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

    6.1 เป็นกล้องถ่ำยวิดีโอรำยละเอียดสูง HD (1080) ที่มีหน่วยรับภำพแบบ MOS  ขนำด 1/2.3 นิ้ว  
    6.2 มีควำมละเอียดของภำพทำงแนวนอน (Horizontal resolution) ไม่น้อยกว่ำ 1000 เส้น (TV lines) 
    6.3 สำมำรถซูมขยำยภำพได้ขนำด 30 เท่ำแบบ Optical,16 เท่ำแบบ Digital Zoom และ 1.4 เท่ำแบบ Digital Extender 
    6.4 สำมำรถปรับองศำกล้อง ซำ้ย/ขวำได้ +/-175 องศำ, ปรับองศำกล้อง ก้ม/เงยได้ 90 ถึง -30 องศำ และควำมเร็วในกำร 
         ปรับองศำกำรเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 90 องศำ /วินำที 
    6.5 รองรับระบบวิดีโอรำยละเอียดสูง (HD) : 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/29.97p 

   1080/25p, 720/59.94p, 720/50p 
    6.6 สำมำรถท ำกำรปรับอุณหภูมิสีแบบ ATW, AWB, 3200K, 5600K, VAR(2400K-9900K) มีฟังก์ช่ัน DRS (Dynamic  
         Range Stretch) และ HDR (High Dynamic Range) เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพของภำพในพื้นที่สว่ำง และมดืให้ดีขึ้น  
    6.7 มีฟังก์ช่ัน DNR (Digital Noise Reduction) เพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพสัญญำณรบกวนให้ดีขึ้น  
    6.8 สำมำรถปรับ Shutter Speeds ตั้งแต่ 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 วินำที  
    6.9 สำมำรถปรับ Synchro Scan ตั้งแต ่ 59.94Hz – 660Hz(@59.94Hz), 50Hz – 570Hz(@50Hz) 
    6.10 สำมำรถปรับ Gain ตั้งแต่ 0dB-48dB และแบบ Auto ได้  
    6.11 ใช้งำนในสภำพแสงต่ ำไดท้ี่ 0.35 lx  หรือดีกว่ำ  
    6.12 สำมำรถถ่ำยภำพในที่มืดได ้(Night mode)  
    6.13 มีสัญญำณขำออก (Output) แบบ SDI 
    6.14 มีสัญญำณเสียงขำเข้ำ (Input) แบบ Mic/Line ซึ่งสำมำรถรวมสญัญำณและส่งออกไปพร้อมกันท่ีขั้ว SDI และ 
           IP Streaming ได ้ 
    6.15 สำมำรถส่งสัญญำณภำพและเสียงออกทำงขั้ว USB ได ้
    6.16 สำมำรถบันทึกภำพและเสียงควำมละเอียดระดับ HD (1080) ลงบนเมมโมรี่กำรด์ได้  
    6.17 มี PoE+ สำมำรถรองรับกำรจ่ำยไฟให้กับเครื่องผำ่นสำยแลนได้ (LAN cable) 
    6.18 รองรับกำรท ำงำนจำกโปรแกรม Auto tracking เพื่อติดตำมกำรเคลื่อนที่ของบุคคลที่จดจ ำ  
    6.19 มีช่องต่อ  LAN (RJ-45) เพื่อรองรับกำรสั่งงำนจำกอุปกรณค์วบคุมภำยนอกแบบ IP ได ้
    6.20 มีช่องต่อ  RS-422 และ RS-232C เพื่อรองรับกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ควบคมุภำยนอกได้  
    6.21 สำมำถติดตั้งได้ทั้งแบบตัง้โต๊ะ และแบบแขวนเพดำน 
    6.22 สำมำรถจดจ ำต ำแหน่งกล้องล่วงหน้ำไดสู้งสดุ 100 ต ำแหน่ง 
    6.23 สำมำรถท ำกำรดูภำพและควบคุมกำรท ำงำนกล้องผ่ำนเครอืข่ำย (IP control)  เมื่อต่อกับ PC, MAC และ Mobile 
    6.24 รองรับกำรควบคุมกำรท ำงำนของกล้องผ่ำนเครื่องควบคุมได้ 
    6.23 มีหน่วยรับภำพขนำดไมเ่ล็กกว่ำ ½.3 นิ้ว และมคีวำมละเอยีดไม่น้อยกว่ำ 1000 TVL 
    6.24 สำมำรถหมุนส่ำยไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ +/-175 องศำ และสำมำรถก้มเงยไดไ้ม่น้อยกว่ำ -30 ถึง 90 องศำได ้
    6.25 มีมำตรฐำนควำมเงียบ NC35 หรือเงียบกว่ำ 
    6.26 มีช่องต่อสัญญำณเสียงเขำ้และมีช่องต่อสญัญำณภำพออกแบบ SDI  
    6.27 มีช่องต่อส ำหรับ USB, LAN, RS422 และ RS232 
    6.28 สำมำรถใช้งำนได้กับไฟแบบ PoE หรือ PoE+ 
    6.29 ใช้งำนได้บนโปรโตคอลแบบ TCP/IP และ NTP 
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7.เคร่ืองสลับสัญญาณวิดีโอ HD-SDI  จ านวน 2 เคร่ือง 

   รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

   7.1 สำมำรถแปลงสญัญำณวิดีโอรูปแบบ 3G HD-SDI เป็น HDMI ได ้

   7.2 มีช่องสัญญำณเข้ำไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง รองรับ SD/HD/3G HDSDI พร้อมลูปมีหัวต่อเป็นแบบ BNC 

   7.3 มีช่องสัญญำณออกอย่ำงน้อย 1 ช่อง เป็นรูปแบบ HDMI หรอืมำกกว่ำ 

   7.4 รองรับอัตรำข้อมูลได้สูงสดุถึง 2.97 Gbps. หรือดีกว่ำ 

  7.5 มีช่องต่อ RS-232, Ethernet ส ำหรับควบคุม 

  7.6 มีจอ LCD ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 นิ้ว 

  7.7 สำมำรถท ำงำนได้ที่อุณหภูม ิ0 องศำเซลเซียส ถึง 40 องศำเซลเซียส หรือมำกกว่ำได ้

 

8. เคร่ือง Interactive Multimedia Display ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง 

    รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

    8.1 จอรับภำพเป็นแบบ LED ขนำดของจอไม่น้อยกว่ำ 98 นิ้ว 

    8.2 เป็นจอรับภำพท่ีรวม LED TV , คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Interactive ในเครื่องเดียวกัน 

    8.3 มีควำมละเอียดสูงสุดไม่นอ้ยกว่ำ 3840x2160 pixels ที่รองรับ 4 k 

    8.4 มีควำมเร็วในกำรตอบสนองกำรแสดงผลที่ไม่เกิน 5 ms. 

    8.5 มีมุมมองภำพไม่น้อยกว่ำ 178 องศำในแนวนอน และแนวตั้ง 

    8.6 มีค่ำควำมสว่ำงสูงสดุ ไม่นอ้ยกว่ำ 590 cd/m2 

    8.7 มีค่ำควำมคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 5,000 : 1  

    8.8 มีล ำโพงแบบ Stereo  

    8.9 สำมำรถใช้งำนได้ทั้งกับ ระบบปฏิบัติกำร Android และ Windows 

    8.10 สำมำรถใช้งำนด้วยระบบสัมผสั Touch Screen  

    8.11 มีปุ่ม Shortcut ในหน้ำจอหลัก ( Home ) อย่ำงน้อย 3 ค ำสั่ง  

    8.12 สำมำรถเลือกกำรท ำงำนของ Function ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่อง และมีเมนูส ำหรับ 

    ควบคุมไม่น้อยกว่ำ 8 ค ำสั่ง 

    8.13 สำมำรถเลือก ช่องสัญญำณ Input ได้โดยกำรสัมผัสหน้ำจอ 

    8.14 สำมำรถเลือก Mode กำรแสดงภำพไดโ้ดยกำรสมัผสัหน้ำจอ    

    8.15 สำมำรถเลือก Mode กำรแสดงเสียงได้โดยกำรสัมผัสหนำ้จอ     

    8.16 สำมำรถเลือกปรับอัตรำส่วนกำรแสดงภำพ 4:3 และ 16:9 ได้ โดยกำรสัมผสัจำกหนำ้จอ 

    8.17 มี Function Childlock เพื่อป้องกันกำรใช้งำนอย่ำงไม่พึงประสงค ์

    8.18 มีโปรแกรมส ำหรับช่วยในกำรน ำเสนองำน ซึ่งสำมำรถใช้บนระบบปฏิบตัิกำร Android บนตัวเครื่องได้  

          โดยสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงน้อยดังนี้ เขียนเปลี่ยนสีของเส้นที่เขียนได ้
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  8.19 พื้นผิวสัมผัสท ำด้วยกระจกแบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น ซึ่งมคีุณสมบัติแข็งแกร่ง สำมำรถรองรับแรงกระแทกได้ 

         มำกกว่ำกระจกธรรมดำถึง 5 เท่ำ เมื่อแตกแล้วกระจกจะมีลกัษณะละเอียดซึ่งมีควำมปลอดภัยสูงสุด 

  8.20 มีรีโมทส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนของเครื่อง 

  8.21 มีชุด Keyboard และ Mouse แบบ Wireless มำพร้อมกับตัวเครื่อง โดยสำมำรถใช้งำนร่วมกบัตัวเครื่อง 

         ได้เป็นอย่ำงด ี

  8.22 ต้องมีศูนย์บริกำรที่ไดร้ับกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001 ภำยในประเทศไทย และเปน็ศูนยบ์ริกำร 

         ของผลิตภัณฑโ์ดยตรง โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจดัจ้ำง 

  8.23 เจ้ำของผลิตภัณฑ์ต้องไดร้บักำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ภำยในประเทศไทย โดยยื่นเอกสำร 

         พร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนกิส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ         

  8.24 มีช่องต่อสัญญำณเข้ำ ดังนี ้

         8.24.1  HDMI              ไม่น้อยกว่ำ 2  ช่อง 

         8.24.2  RJ-45              ไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง 

         8.24.3  USB 3.0           ไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง 

         8.24.4   AV                 ไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง 

         8.24.5  15-pin D-Sub ( VGA )  ไม่น้อยกว่ำ 1  ชุด          

  8.25 มีช่องสัญญำณออก ดังนี ้

         8.25.1  Audio ( Earphone)  ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

         8.25.2  HDMI              ไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง 

         8.25.3  SPDIF              ไม่น้อยกว่ำ 1  ช่อง           

   8.26 มีช่องเชื่อมต่อ Touch Port อย่ำงน้อย 2 ช่องสัญญำณ โดยมีอยู่ด้ำนหน้ำเครื่องอย่ำงน้อย 1 ช่องสัญญำณ 

   8.27 มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วย แบบ  Intel Core i5 หรือดีกว่ำ 

   8.28 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) แบบ DDR3 ที่มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 8 GB 

   8.29 มีHard Disk แบบ SSD ไม่น้อยกว่ำ 256 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

   8.30 สำมำรถเช่ือมต่อแบบ Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได้ 

 

9. ชุดเพลทต่อสัญญาณภาพ จ านวน 2 ชุด 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

     9.1 เป็นเพลทส ำหรับรับสัญญำณภำพทีส่ำมำรถต่อสญัญำณภำพได้ทั้ง HDMI,VGA และ Audio 

     9.2 ออกแบบมำส ำหรับใช้งำนแบบ HDBT ได้โดยตรง โดยเดินสำยได้ในระยะไกลไม่น้อยกว่ำ 70 เมตร 

     9.3 สำมำรถเลือกโหมดกำรใช้งำนได้แบบ Manual หรือ  Last connector input 
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10. เคร่ืองน าเสนอภาพ 4K จ านวน 2 เคร่ือง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

     10.1 เป็นเครื่องถ่ำยทอดสัญญำณภำพจำกวัตถ,ุ รูปภำพ, ต้นฉบับเอกสำร, และอื่นๆ  

     10.2 อุปกรณร์ับภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 / 2.3” CMOS Sensor รวม 12,000,000 พิกเซล  

     10.3 ให้ควำมละเอียดของภำพพิกเซลรวม (16:9) : 3,840 (H) x 2,160 (V) / (4:3) : 3,520 (H) x 2,640 (V) 

     10.4 อัตรำกำรแสดงภำพสูงสดุ (Frame Rate) 30 fps (4K UHD) , 60 fps (2K) 

     10.5 รองรับสญัญำณได้ไม่น้อยกว่ำ 1600 TV lines  

     10.6 สำมำรถซูมภำพไดไ้ม่น้อยกว่ำ 288 เท่ำ ในระดับ FHD (12x Optical zoom, 2x Sensor zoom, 12x Digital zoom) 

     10.7 มีช่องต่ออุปกรณ์บันทึกภำยนอก ภำพนิ่ง (jpeg) และภำพเคลื่อนไหว (mp4) ลง USB flash drive หรือ SD Card  ได้  

            และมีหน่วยควำมจ ำภำยในตัวเครื่อง (Internal Memory)  

     10.8 มีช่องต่อสัญญำณ Input อย่ำงน้อยดังนี้  

10.8.1 RGB Input x 1  

10.8.2 HDMI Input x 2  

     10.9 มีช่องต่อสัญญำณ Output อย่ำงน้อยดังนี้  

            10.9.1 RGB Output  x 1  

            10.9.2 HDMI Output  x 1  

            10.9.3 HDBaseT (RJ-45) x 1  

            10.9.4 USB 3.0 Type B x 1  

            10.9.5 Audio 3.5mm stereo mini jack x 1 

     10.10 ช่องสัญญำณควบคุมจำกภำยนอก (External Control) อย่ำงน้อยดังนี้  

   10.10.1 RS-232C x 1 

   10.10.2 RJ-45(TCP/IP)  x 1 

   10.10.3 USB 3.0 x 1 

     10.11 มีไฟส่องสว่ำงชนิด LED แสงสีขำว  

     10.12 มีหน้ำจอแสดงผล  พร้อมระบบหน้ำจอสัมผัสขนำด 5 นิ้ว ที่ตัวเครื่อง พร้อมแสดงค ำสั่งกำรใช้งำน  

     10.13 มีปุ่มกำรใช้งำนท่ีแผงเมนูหลัก  เพื่อสำมำรถปรับและควบคุมกำรท ำงำนได ้และมีปุ่มส ำหรบักำรปรับซมูขยำยภำพ 

   และโฟกัสภำพท่ีหัวกล้อง 
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      10.14 มีรีโมทเพ่ือควบคมุกำรท ำงำนแบบไรส้ำย  

      10.15 มีขนำดพื้นท่ีรับภำพสงูสุด (Shooting Area) 430mm x 320mm (4:3)  

     10.16 กำรปรับควำมคมชัด (Focus) แบบ Auto , On-push , Zoom sync , Manual   

     10.17 สำมำรถเลือกบันทึกวิดโีอในรูปแบบของ Time-lapse recording (กำรเร่งควำมเร็วในกำรบันทึก) ได้ 

     10.18 รองรับรูปแบบกำรน ำเสนอไดไ้ม่น้อยกว่ำนี้ : Freeze / Image Rotation ( 90°, 180°, 270°) Mask, B&W  

     10.19 สัญญำณภำพออกควำมละเอียดสูงสุดที่ระดับ 4K UHD/1080p/720p ที่ช่องสัญญำณชนดิ HDMI Output  

              และควำมละเอียดสูงสดุที่ระดับ 1080p/720p ที่ช่องสัญญำณชนิด RGB Output   

    10.20 ผลติภณัฑ์ได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001  

 
11. เคร่ืองส าเสนอภาพแบบไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
     11.1 เป็นเครื่องน ำเสนอสญัญำณภำพและเสียงแบบไรส้ำยที่รองรับกำรทำงำนระบบปฏิบตัิกำรแบบ iOS, Android,  
            Chromebook, PC และ Mac ได้เป็นอย่ำงน้อย 
     11.2 รองรับกำรท ำงำน 2 อุปกรณ์พร้อมกันบนจอภำพ 

     11.3 มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB3.0 ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องสัญญำณ และ RJ-45 ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ 
     11.4 มี Processor แบบ Intel® Braswell CPU, Dual Core 1.04GHz และ มี Main Memory ไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
            (high-speed) 
     11.5 มีช่องแยกสัญญำณเสียงแบบ 3.5mm mini jack 

     11.6 มี Wi-Fi ในตัวเครื่อง 

     11.7 มีหน่วยควำมจำในตัวเครื่องแบบ eMMC ไม่น้อยกว่ำ 32GB 

     11.8 เป็นอุปกรณ์ยี่ห้อเดยีวกบัเครื่องแปลงสญัญำณภำพและเสยีง 

 
12. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 4 เคร่ือง 

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

     12.1 ขนำดหน้ำจอไม่น้อยกว่ำ 14 นิ้ว 

     12.2 CPU Intel core i5 

     13.3 8GB DDR4 หรือดีกว่ำ 

     14.4 มีเม้ำส์และคีย์บอรด์แบบไรส้ำย 
 

13. เคร่ืองแท็ปเล็ตส าหรับควบคุมระบบ จ านวน 2 เคร่ือง 

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

     13.1 หน้ำจอ Retina ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 นิ้ว 

     13.2 มีระบบ Touch ID  
     13.3 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่ำ 64 GB 
 
 



                                                              -14- 

 
14. เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1000 Va จ านวน 2 เคร่ือง 

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

     14.1 OUTPUT Capacity 800 วัตต์ 1.0 kVa 

     14.2 Nominal Output Voltage 230V 

     14.3 Output Voltage Distortion น้อยกว่ำ  5% 

     14.4 Output Connections 8 ช่อง  (Battery Backup) 

     14.5 Input Nominal Input Voltage 230V 
14.6  Input frequency 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 

 
15. เคร่ืองควบคุมกล้อง จ านวน 2 เคร่ือง 
     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

15.1  เป็นเครื่องควบคุมกล้องถ่ำยวิดีโอ ชนิดปรับหมุน (ก้ม/เงย) ขนำดเลก็    

15.2  สำมำรถควบคุมทิศทำง ซ้ำย/ขวำ (pan), ก้ม/เงย (tilt), กำรซูม (zoom), โฟกัส (focus) 

 เปิด/ปิดหน้ำกล้อง (iris)  

15.3  สำมำรถควบคุมสั่งงำนกล้องผ่ำนทำง serial แบบ RS422 ได้อย่ำงน้อย 5 กล้อง  

15.4  สำมำรถควบคุมสั่งงำนกล้องผ่ำนทำง IP network หรือ hub ได้ 100 กล้อง 

15.5  สำมำรถจดจ ำต ำแหน่งและเรียกใช้งำนต ำแหน่งที่จดจ ำได้อย่ำงน้อย 100 ค่ำควำมจ ำ 

15.6  สำมำรถเรียกให้แสดงเมนูกล้องได้โดยตรงจำกเครื่องควบคุม 

15.7  มีหน้ำจอ LCD ส ำหรับกำรแสดงผลกำรท ำงำน 

15.8  มีไฟแสดงสถำนกำรณ์เชื่อมต่อกลอ้ง 

15.9  มีช่องต่อสัญญำณ Tally หรือ GPI แบบ D Sub 

15.10 มีช่องต่อผ่ำนเครือข่ำยและช่องต่อสัญญำณสื่อสำรแบบ RS422 แบบ RJ-45 

 
16. ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ จ านวน 2 ตู้ 

     รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

     16.1 มีควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 12U และสำมำรถใส่อุปกรณ์ได้อย่ำงเพียงพอ 

     16.2 มีฝำหน้ำและฝำหลังที่สำมำรถเปดิหรือถอดได้ 

     16.3 สำมำรถล็อคได ้

     16.4 มีรำงไฟท่ีมี Breaker ในตัวโดยขำเต้ำเสียบในรำงไฟท ำจำก Nickel เคลือบทองแดงโดยมีกำรเช่ือมต่อด้วยกำรเช่ือม 

           กับวัสดุตัวน ำคือทองแดงระหว่ำงเตำ้เสยีบ โดยรำงไฟท ำจำกวัสดุ Aluminum มีอย่ำงน้อย 6 เต้ำเสยีบ มี Rate current 

           ไม่น้อยกว่ำ 15 A และรองรับกำรส่งผ่ำนกำรจ่ำยก ำลังงำนได้ไน้อยกว่ำ 3750 วัตต ์
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17. งานติดต้ังอุปกรณ์ จ านวน 2 งาน 

     รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
    17.1 ต้องติดตั้ง ณ อำคำรบรหิำร ห้องประชมสำรนเิทศ 1 ห้อง 1406 ช้ัน 4 จ ำนวน 1 ระบบ 

           และห้องประชุมผู้บริหำร ห้อง 1514 ช้ัน 5 จ ำนวน 1 ระบบ 

    17.2 รำยละเอยีดกำรติดตั้งก ำหนดในเงื่อนไขกำรจดัซื้อ 
                                                               

 
เง่ือนไขการจัดซ้ือ 

               

 
   

1. ผู้ขำยจะต้องจดัหำผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมช ำนำญระบบโสตทัศนูปกรณ์ในกำรตดิตั้งอุปกรณ์ 

2. ไมโครโฟนชุดประชุมสำมำรถเช่ือมต่อเข้ำกับระบบไมโครโฟนชุดประชุมที่มหำวิทยำลัยมีใช้งำนอยู่แล้วได ้
     

 

           เพื่อให้สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้อย่ำงมปีระสิทฺภำพและเทยีบเท่ำ 

       3. ผู้ขำยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ในจุดและบรเิวณที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

       4. ผู้ขำยจะต้องน ำไมโครโฟนชุดประชุมที่มหำวิทยำลัยมีอยู่มำติดตั้งร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1406 และ ห้องประชุม 1514 
        

 

 

5. ผู้ขำยจะต้องน ำไมโครโฟนชุดประชุมตดิตั้ง ณ อำคำรบริหำร ห้องประชมสำรนิเทศ 1 ห้อง 1406 ช้ัน 4 จ ำนวน 51 ตัว 

   และห้องประชุมผู้บริหำร ห้อง 1514 ช้ัน 5 จ ำนวน 37 ตัว 

6. ผู้ขำยจะต้องตดิตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบภำพและระบบเสียง พร้อมเดนิสำยสญัญำณมำยังจุดควบคมุระบบ 

7. ผู้ขำยจะต้องรื้อถอนระบบเสียงเดิมออกทั้งหมดพร้อมจัดเก็บและส่งคืนให้กับมหำวิทยำลัย 

8. ผ้ขำยต้องติดตั้งเครื่อง Interactive Multimedia Display โดยยดึติดกับผนัง พร้อมทั้งเดินสำยสญัญำณมำยังจุด 

   In let box และ Out let box ให้แข็งแรง และตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

9. ผู้ขำยต้องรื้อถอนจอรับภำพท่ีตดิตั้งเดิมมำตดิตั้งใหม่ โดยให้สำมำรถใช้งำนได้และแข็งแรง 

10. ผู้ขำยจะต้องทดสอบชุดอุปกรณ์สื่อสำรผ่ำนจอภำพใหส้ำมำรถประชุมทำงไกลได ้

11. วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไมไ่ด้ก ำหนดในรำยละเอียด กรณีทีต่้องท ำให้ระบบโสตทัศนูปกรณส์มบรูณ์และใช้งำนได้อย่ำงมี 

     ประสิทฺภำพน้ัน ผู้ขำยต้องเปน็ผูจัดหำ 

 12. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำในประเทศไทยโดยตรง ดังนี ้

       เครื่องขยำยเสียงส ำหรับห้องประชุม,ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิทัล,ชุดอุปกรณส์ื่อสำรผ่ำนจอภำพ 

       ชุดกล้องแบบหมุนส่ำยและซูม,เครื่อง Interactive Multimedia Display,เครื่องน ำเสนอภำพ 4K  

       โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

 13. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับประกันกำรส ำรองอะไหล่ให้กับมหำวิทยำลยั 5 ปี นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

    โดยยื่นเอกสำรพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจดัจ้ำงภำครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

14. ผู้ขำยจะต้องจัดอบรมให้กับเจำ้หน้ำท่ีโสตทัศนูปกรณ์ จ ำนวน 1 ครั้ง 

15. ต้องมีกำรรับประกันกำรใช้งำนไม่น้อย กว่ำ 1 ปี 

16. ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย 3 ชุด 
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6. ระยะเวลาส่งมอบ    

               

 
 ก ำหนดกำรส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

         

 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ    ปีงบประมำณ 2564 

           

 

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ    ใช้เกณฑ์รำคำ 

9. วงเงินในการจัดซ้ือ                      

  
ในวงเงินงบประมำณ  7,855,000  บำท (เจ็ดล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ซึ่งรวมภำษีมลูค่ำเพิ่มไว้ด้วยแล้ว 

     

 
หมายเหตุ 

                

 
               ประชำชนผู้สนใจสำมำรถวิจำรณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้  

     

 
(Term of Reference : TOR) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยทำงไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปท่ีกองพัสดุ 

     

 
มหำวิทยำลยัสุโขทัยธรรมำธิรำช  เลขท่ี 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี  

     

 
11120 หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2503-3560, 0-2503-2598 หรือทำง  E-mail :pm.proffice@stou.ac.th  

     

 
 โดยระบุชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถตดิต่อได้            

 

 


