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รายละเอียดคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ปี 2557
รายการที่ 1.โต๊ะคูหาสาหรับผู้เรียน ( ไม้ปาร์ ติเกิล้ บุพรม) จานวน 40 ทีน่ ั่ง มีคุณลักษณะดังนี้

 โต๊ะคูหาผูเ้ รี ยนแต่ละที่นงั่ มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 45 x 60 x 115 เซ็นติเมตร ( กว้าง*ยาว*สูง)
 โครงสร้างโต๊ะทาด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ล หน้าโต๊ะปิ ดทับด้วยเมลามีน
 ความหนาของไม้ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 16 มิลลิเมตร
 โต๊ะคูหาสาหรับผูเ้ รี ยน ชนิดคู่ ( มีขนาด 2 ที่นงั่ )
 มีที่สาหรับแขวนหูฟัง และตัวโต๊ะคูหายึดติดดับพื้นอย่างแข็งแรง
 ด้านหน้าโต๊ะมีกระจกใส และสติ๊กเกอร์สาหรับบอกเบอร์ตาแหน่งผูเ้ รี ยน ที่กระจกด้านหน้าผูเ้ รี ยน
 ส่วนกรอบติดพรมด้านข้าง เป็ นพลาสติกฉีดขึ้นรู ปเป็ นชิ้นเดียวกันเพือ่ ความแข็งแรง
รายการที่ 2. โต๊ะวางชุดควบคุมทั้งระบบ (ทาด้ วยไม้ปาร์ ตเิ กิล้ ) จานวน 1 โต๊ะ มีคุณลักษณะดังนี้

 เป็ นโต๊ะขนาดไม่นอ้ ยกว่า 60 x 180 x 75 เซ็นติเมตร ( กว้าง*ยาว*สูง ) ด้านบนเป็ นไม้ปาร์ติเกิ้ลหนา 19
มิลลิเมตร ปิ ดหน้าโต๊ะด้วยเมลามีน
 โครงสร้างทาด้วย ไม้ปาร์ติเกิ้ล ปิ ดผิวด้วยเมลามีน ความหนาของไม้ 16 มิลลิเมตร
 ออกแบบสาหรับติดตั้งเครื่ องควบคุมการสอนทั้งระบบ เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ า มีที่วางจอคอมพิวเตอร์
สาหรับควบคุมการเรี ยนการสอน ช่องใส่เครื่ องวางเครื่ องคอมพิวเตอร์ดา้ นข้าง และมีที่สาหรับวางคียบ์ อร์ด
 มีช้ นั สาหรับวางอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องเล่นดีวดี ี หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ
 มีช่องหรื อชั้นวางเครื่ องเล่น และบันทึกเสียงสาหรับผูส้ อน มีบานประตูพร้อมกุญแจล็อค สาหรับเก็บ
อุปกรณ์
รายการที่ 3. เก้าอีส้ าหรับผู้สอน จานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

 เก้าอี้มีที่ทา้ วแขน โครงสร้างทาด้วยเหล็กขึ้นรู ป
 ที่นงั่ และพนักพิงบุดว้ ยฟองน้ า หุม้ ด้วยหนังเทียม หรื อพีวซี ี
 ขาเป็ นลักษณะ 5แฉก มีลอ้ เลื่อน สามารถปรับสูง-ต่าได้
 สามารถหมุนได้รอบตัว
รายการที่ 4. เก้าอี้ สาหรับผู้เรียน จานวน 40 ทีน่ ั่ง มีคุณลักษณะดังนี้

 ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ ฉีดเป็ นชิ้นเดียวกันทนต่อความเป็ นกรดด่างอย่างอ่อนได้ดี
 มีช่องระบายอากาศ ตรงที่นงั่ และพนักพิง ไม่ทาให้เกิดความชื้นเวลานัง่
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รายการที่ 5. เครื่องควบคุมสาหรับผู้สอน จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
เครื่องควบคุมรายการ (Master Control)
มีคุณลักษณะดังนี้
 ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 มีจอ LED 7 SEGMENT แสดงเวลาจริ ง และแสดงคาบเวลาในการเรี ยนได้
 สามารถกาหนดคาบเวลาในการเรี ยนได้ เมื่อหมดเวลาจะปิ ดเครื่ องควบคุมรายการอัตโนมัติ
 มีช่อง USB และสวิตซ์ควบคุม สามารถอ่านไฟล์เสี ยง MP3 , MP4 ได้
 แสดงสถานะรายการที่เลือกด้วยตัวเลข LED 7-Segment
 สามารถรับรายการสอนจากผูเ้ รี ยนคนใดคนหนึ่ง หรื อหลายคน เพื่อเป็ นรายการสอนให้ผเู้ รี ยนทั้งหมดได้
 เป็ นระบบดิจิตอลที่ใช้สัญญาณร่ วมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เครื่ องเล่นดีวีดี เครื่ องบันทึกเทป และระบบมัลติมีเดีย
อื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 7 ช่องสัญญาณ
 สามารถควบคุมการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลได้ไม่นอ้ ยกว่า 40 ผูเ้ รี ยน และแบ่งออกเป็ นกลุ่ม ๆได้ไม่นอ้ ย
กว่า 8 กลุ่มๆ ละไม่นอ้ ยกว่า 8 ผูเ้ รี ยน
 สามารถส่ งรายการสอนที่เป็ นสัญญาณ เสี ยง ให้แก่ผเู้ รี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 8 รายการในเวลาเดียวกัน โดยมีปุ่มปรับระดับ
สัญญาณเสี ยง แยกกันแต่ละรายการ และใช้การปรับแบบสวิทช์โวลลุ่มแบบหมุน
 สามารถส่ งรายการสอนให้ผเู้ รี ยนได้พร้อมกันทั้งหมด หรื อแยกให้ผเู้ รี ยนในแต่ละกลุ่มฟัง รายการสอนที่แตกต่างกันได้ไม่
น้อยกว่า 8 รายการ ในระบบสัญญาณเสี ยงแบบสเตอริ โอ
 มีปุ่มสาหรับเลือกส่ งรายการสอนให้ผเู้ รี ยนได้พร้อมกันทั้งภาพและเสี ยง โดยเมื่อกดเปลี่ยนรายการส่ งให้ผเู้ รี ยน จะทาให้ท้งั
ภาพและเสี ยงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
 ผูส้ อนสามารถสั่งการ หรื อสอดแทรกคาสั่งไปพร้อมกับรายการสอนได้
 ผูส้ อนสามารถควบคุมให้ผเู้ รี ยนฟังรายการ และการสนทนาได้จากสวิตซ์ควบคุม ประจาตาแหน่งของผูเ้ รี ยนในสวิตซ์
เดียวกัน
 สามารถสั่งการหรื อส่ งรายการสอน หรื อเสี ยงของผูเ้ รี ยน ออกทางลาโพงประจาห้อง เรี ยนได้ โดยใช้สวิตซ์ควบคุม
 มีช่องสาหรับเสี ยบต่อไมโครโฟนภายนอก และมีระบบตัดไมโครโฟนของผูเ้ รี ยนโดยอัตโนมัติ
 มีสวิตซ์ควบคุมการส่ งรายการสอนให้แก่ผเู้ รี ยนโดยในขณะที่หยุดส่ งรายการสอน ให้ผเู้ รี ยน ผูส้ อนยังคงสามารถฟัง
รายการสอนได้ตามปกติ
 ผูส้ อนสามารถติดต่อกับผูเ้ รี ยนทั้งหมด หรื อเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นรายบุคคลได้ โดยที่ผเู้ รี ยนคนที่สนทนาจะยังคงรับฟังรายการ
สอนได้ตามปกติ
 ผูส้ อนสามารถติดต่อกับผูเ้ รี ยนทั้งหมด หรื อเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นรายบุคคลได้ โดยที่ ผูเ้ รี ยนคนอื่นที่ไม่ได้ร่วมสนทนาจะ
ยังคงรับฟังรายการสอนได้ตามปกติ ( ผูเ้ รี ยนที่ติดต่อกับผูส้ อน จะไม่ได้รับฟังรายการสอน )
 ผูส้ อนสามารถสนทนากับผูเ้ รี ยนได้ทีละคน หรื อหลายคนได้พร้อมกัน และมีฟังก์ชนั่ เลือกการติดต่อสนทนา กับผูเ้ รี ยนคน
ใหม่ได้อตั โนมัติโดยไม่ตอ้ งกดยกเลิกผูเ้ รี ยนคนเดิม
 มีสวิตซ์ควบคุมให้ผสู้ อนสามารถจัดให้ผเู้ รี ยนจับคู่สนทนากันได้
 มีสวิตซ์ควบคุมให้ผสู้ อนสามารถจัดให้ผเู้ รี ยนจับกลุ่มสนทนาแบบกลุ่ม 4 ผูเ้ รี ยนได้ (ครึ่ งกลุ่ม)
 มีสวิตซ์ควบคุมให้ผสู้ อนสามารถจัดให้ผเู้ รี ยนจับกลุ่มสนทนาแบบกลุ่ม 8 ผูเ้ รี ยนได้ (เต็มกลุ่ม)
 มีสัญญาณไฟแสดงสภาวะการทางานของผูเ้ รี ยนและสามารถตรวจสอบ จานวนของผูเ้ รี ยนได้ที่เครื่ องควบคุมของผูส้ อน
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 สามารถตรวจสอบฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยนได้โดยผูเ้ รี ยนไม่รู้ตวั
 มีสัญญาณเสี ยงและไฟ LED แสดงตาแหน่งของผูเ้ รี ยนในขณะที่ผเู้ รี ยนติดต่อมายังผูส้ อน จะกระพริ บค้างจนกว่าผูส้ อนจะ
กดรับ และผูเ้ รี ยนสามารถยกเลิกการติดต่อมายังผูส้ อนได้
 มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณเสี ยงจากแหล่งกาเนิดเสียง 8 รายการ
 สามารถรองรับหูฟัง 2 รู ปแบบ (หูฟังหัวแจ็ค 3.5 mm. สเตอริ โอ , หูฟังหัวแจ็ค Dim 5 Pin สเตอริ โอ)
 มีที่ปรับระดับสัญญาณเสี ยงของไมโครโฟนผูส้ อน
 มีที่ปรับระดับความดังและทุม้ -แหลมแบบหมุนของหูฟังของผูส้ อน,ความดังของลาโพงประจาห้อง,ลาโพงเครื่ องควบคุม
 มีลาโพงมอนิเตอร์สาหรับผูส้ อนอยูภ่ ายในเครื่ องควบคุม
 ผูส้ อนสามารถเลือกส่ งรายการสอนออกทางลาโพงประจาห้องได้
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบได้มาตรฐานโดยเป็ นอุปกรณ์ประเภท SMD จากโรงงานผูผ้ ลิต และตรวจสอบได้
 ตัวเครื่ องควบคุมแบ่งเป็ นภาคควบคุมของผูส้ อน และภาคผูเ้ รี ยน
 อุปกรณ์ของเครื่ องควบคุม และ ส่ วนประกอบเครื่ องควบคุม ต้องบรรจุในตัวถัง โลหะเพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวน
 มีคู่มือประกอบการใช้งานชุดควบคุมรายการสอนเป็ นภาษาไทย
เครื่องจ่ ายกระแสไฟฟ้ า
มีคุณลักษณะดังนี้
 ตัวเครื่ องเป็ นกล่องโลหะปิ ดทุกด้าน มีช่องระบายอากาศ มีจุดต่อไมโครโฟน Extra Mic อย่างน้อย 4 จุด
 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้เครื่ องอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเครื่ องควบคุมได้เป็ นอย่างดี
 มีอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร ขณะใช้งานเกินกาลังมีจุดต่อเชื่อมสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายนอกไม่นอ้ ยกว่า 6 จุด
 ภาคจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง สามารถใช้งานได้ในกรณีไฟตก หรื อไฟเกิน +/- 15%
 มีเครื่ องขยายเสี ยงระบบสเตอริ โอบรรจุอยูภ่ ายใน พร้อม และมี Volume ปรับระดับความดังของสัญญาณเสี ยง เสี ยงทุม้
เสี ยงแหลม และบาลานซ์ แยกกันอย่างอิสระ
 สามารถต่อใช้งานร่ วมกับ เครื่ องเล่นดีวีดี mp3 และปรับความดังของไมโครโฟน ความดังของเครื่ องควบคุมใช้งานกับ
ลาโพงประจาห้องเรี ยน
 เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้ า สามารถใช้ในการเรี ยนการสอนโดยใช้ไมโครโฟน ส่ งสัญญาณเสี ยงออกลาโพงประจาห้องเรี ยนได้
โดยไม่ตอ้ งเปิ ดเครื่ องควบคุมรายการผูส้ อน
 มีพดั ลมระบายความร้อน
รายการที่ 6 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสาหรับผู้สอน

จานวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

 สามารถเล่นได้กบั แผ่น DVD/SVCD/DVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3 และอื่นๆ
 เป็ นเครื่ องที่สามารถเล่นและบันทึกเสียง พร้อมภาพได้
 มีช่องต่อ USB สามารถบันทึกเสียงได้
 สามารถบันทึกภาพนิ่ง , ภาพวิดีโอได้
 สามารถเล่นสื่อการเรี ยนการสอน พร้อมบันทึกเก็บไว้เพือ่ เรี ยกใช้ได้ในครั้งต่อไป
 สามารถดู และฟังสื่อการเรี ยนการสอน ไปพร้อมกันในขณะที่มีการเรี ยนการสอนได้
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รายการที่ 7 ชุดเครื่องเล่นและบันทึกเสียงประจาโต๊ะผู้เรียน

จานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

 สามารถเล่นไฟล์ได้หลายชนิด เช่น MP3 , WMA
 สามารถบันทึกเสียงได้จากลาโพงประจาห้องเรี ยน
 สามารถบันทึกเสียงผ่านสาย Line in หรื อไมโครโฟนภายนอก
 สามารถเก็บข้อมูลไฟล์งานเอกสารและอื่น ๆ จากคอมพิวเตอร์
 มีความจุไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
 รับประกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
รายการที่ 8 ชุดเครื่องขยายเสียงสาหรับผู้เรียน จานวน 40 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

 มีระบบขยายเสียงในตัว แบบสเตอริ โอ
 สามารถรองรับหูฟัง 2 รู ปแบบ (หูฟังหัวแจ็ค 3.5 mm. สเตอริ โอ , หูฟังหัวแจ็ค Dim 5 Pin สเตอริ โอ)
 มีที่ปรับระดับความดังของหูฟัง ปรับความดังของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่ องควบคุมรายการ
 มีที่ปรับระดับเสียงทุม้ -แหลม ( TONE )
 มีช่องเสียบต่อสาหรับหู ฟัง 1 ช่อง และไมโครโฟน 1 ช่อง
 มีช่องเสียบต่อสาหรับการบันทึกสัญญาณ ( Line OUT )
 มีช่องเสียบต่อสาหรับสัญญาณเข้า ( Line IN )
 มีช่องเสียบต่อสาหรับสัญญาณวีดีโอของรายการสอนที่ส่งมาจากเครื่ องควบคุมรายการ( Vedio Out )
 มีสวิตซ์สาหรับติดต่อกับผูส้ อน (Call)
 หน้าปั ดตัวเครื่ อง และกล่องเป็ นวัสดุฉนวนไฟฟ้ า
รายการที่ 9. ชุดหูฟังพร้ อมไมโครโฟน จานวน 41 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้

 เป็ นแบบสวมศีรษะ มีลาโพงที่หูฟังด้านซ้ายและด้านขวา
 สามารถปรับระดับความสูงต่าของลาโพงหูฟังได้ และมีลอ็ คกันการเลื่อนไหล
 ส่วนของหูฟังมีฟองน้ าหุม้ ด้วยหนังเทียม
 มีไมโครโฟนยึดติดกับหูฟัง สามารถปรับความสูงต่าของไมโครโฟนได้
 ความยาวสายสัญญาณที่ต่อระหว่างหูฟังกับช่องเสียบต้องยาวไม่นอ้ ยกว่า 1.20 เมตร
 ตัวเสียบเพือ่ รับสัญญาณเป็ นชนิดหล่อเป็ นชิ้นเดียวกันกับสายสัญญาณ แบบแจ๊คคู่ ขนาด 3.5 มม.
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รายการที่ 10. อุปกรณ์ไฟฟ้ าและสายสัญญาณพร้ อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะดังนี้

 จะต้องติดตั้งระบบไฟฟ้ าและสายสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ เพือ่ ให้ระบบทางานได้อย่างสมบูรณ์
 อุปกรณ์สายสัญญาณต้องมีคุณภาพมาตรฐาน
 รับประกันสินค้า 1 ปี
รายการที่ 11 ลาโพงประจาห้ องเรียน

 เป็ นลาโพงสองทาง มีขายึดตูล้ าโพงติดกับผนังห้องเพดาน
 ตัวตูท้ าด้วยปาร์ติเกิ้ลบอร์ด หรื อวัสดุอื่นๆที่ดีกว่า
 ภายในตูบ้ รรจุลาโพงขนาด 8 นิ้ว ทนแรงขับได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 วัตต์
รายการที่ 12. เครื่องรับโทรทัศน์ แอล ซี ดี ( LCD TV ) ขนาดไม่เล็กกว่า 46 นิว้ จานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

 ขนาดที่กาหนดเป็ นขนาดจอภาพไม่นอ้ ยกว่า 46 นิ้ว เมื่อวัดตามเส้นทแยงมุมของจอ
 จอภาพระดับ Full HD ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ความละเอียดของจอภาพ 1920*1080 พิกเซล
 มีลาโพงในตัวกาลังขับไม่นอ้ ยกว่า 10 W * 2
 ระบบเสียง สเตอริ โอ






มีช่องต่อสัญญาณภาพดังนี้
ช่องสัญญาณ AV ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
ช่องสัญญาณ HDMI ไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่อง
สามารถต่อใช้งานเพือ่ นาสัญญาณคอมพิวเตอร์ข้ นึ แสดงบนจอภาพได้โดยตรง
สามารถรับสัญญาณภาพสีจากสถานีส่งได้ท้งั ระบบ VHF และ UHF

 ระบบสีเป็ นระบบ PAL Auto สามารถตั้งเวลา ปิ ด เปิ ด ได้
 มีระบบปรับกาลังไฟอัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
 สามารถควบคุมการทางานได้ท้งั ที่ตวั เครื่ องรับโทรทัศน์ และเครื่ องควบคุมระยะไกล Remote Control
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รายการที่ 13. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่ วนพร้ อมค่าติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทยี ู จานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
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 เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน หรื อ ตั้งพืน้ ขนาด ไม่นอ้ ย กว่า 36,000 บีทียู
 ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2545
 ตัวถังของเครื่ องประกอบด้วยแผ่นเหล็กหนา ผ่านกรรมวิธีเคลือบกันสนิม
 คอมเพรสเซอร์เป็ นแบบโรตารี่ หรื อ แบบลูกสูบ หรื อดีกว่า
 สามารถติดตั้งในแบบแขวน หรื อ ตั้งพื้น
 สามารถปรับทิศทางลมได้ 4 ทิศทางสามารถควบคุมความเร็วได้ 3 ระบบ
 มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 มีระบบฟอกอากาศ สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้

รายการที่ 14 ขาเหล็กยึดเครื่องรับโทรทัศน์

จานวน 1 ชุด

มีคุณลักษณะดังนี้

 โครงเหล็กวางเครื่ องรับโทรทัศน์สีขนาดจอภาพ 46 นิ้ว
 โครงเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีดา
รายละเอียดคุณลักษณะเพิม่ เติม
 อุปกรณ์การติดตั้งทุกชิ้นต้องเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็ นวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานแข็งแรง
ทนทาน และปลอดภัยในการใช้งาน
 ผูเ้ สนอราคาต้องนาเครื่ องควบคุมรายการสาหรับผูส้ อน , เครื่ องขยายเสียงสาหรับผูเ้ รี ยน , เครื่ องบันทึกเสียง
สาหรับผูส้ อน , เครื่ องบันทึกเสียงสาหรับผูเ้ รี ยน , ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน มาแสดงในวันเปิ ดซองสอบ
ราคา เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะครุ ภณั ฑ์ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน โดยตัวอย่างครุ ภณั ฑ์
ที่นามาแสดง ต้องมีคุณภาพ และรายละเอียดเหมือนกันกับครุ ภณั ฑ์ที่จะติดตั้งจริ งทุกประการ
 การติดตั้ง ต้องทาโดยช่างที่มีความรู ้ มีฝีมือ มีความชานาญ กระทาด้วยความประณี ต มีการทดสอบ และ
ปรับแต่งให้ใช้งานได้ท้งั ระบบครบถ้วนสมบูรณ์ หากมีสญ
ั ญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ ที่มากับ
สายไฟฟ้ า หรื อสัญญาณคลื่นวิทยุใดๆ ให้แก้ไขจนหายขาด ให้ใช้งานโดยปราศจากสัญญาณรบกวน
 ต้องมีคู่มือการใช้งานเป็ นภาษาไทย
 ต้องมีการรับประกันสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

