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คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat panel)

1. รายละเอียดทั่วไป

ครุภัณฑ์กระดานอัฉจริยะ (Interactive Flat panel) ประกอบด้วย

1. กระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 นิ้ว พร้อมตดตั้งโปรแกรม

2. ชุด Mobile Stand สำหรับกระดาบ Interactive Flat Panel

จำนวน 14 ชุด 

จำนวน 14 ชุด

2. รายละเอียดทางเทคนิค

2.1 กระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 นิ้ว พร้อมคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งภายในและโปรแกรม

2.1.1 เป็นจอภาพแบบ LCD ใช้เทคโนโลยี Direct LED Backlight และภาพมีขนาดไม,น้อยกว่า 65 นิ้ว

2.1.2 มีความละเอียด Native Resolution ไม'น้อยกว่า 3,840 X 2,160 pixel ที่ระดับ 4K UHD หรือดีกว่า

2.1.3 มีมุมมองภาพไมน้อยกว่า 178 องศา ในแนวบอบ และแนวตั้ง

2.1.4 มีค่าความสวางสูงสุดไม'น้อยกว่า 350 cd/m2 (nits)

2.1.5 มีค่าความคมซัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 1,200 : 1

2.1.6 มีอัตราส่วนภาพ Wide Screen 16:9 และสามารถแสดงสีได้ 1.07 พันล้านสี (10-bit)

2.1.7 มีลำโพงแบบ Built-in ด้วยกำลังขับไม'น้อยกว่า 15 Watts จำนวน 2 ตัว

2.1.8 จอภาพรองรับจุดสัมผัสได้สูงสุดถึง 20 จุดสัมผัส

2.1.9 ระบบสัมผัสใช้เทคโนโลยี Infrared รองรับการสั่งงาบด้วยนิ้วมือ ปากกา และวัสดุทึบแสง ในการเจียนหรือ 

การสั่งงานแทนเมาส์บนหน้าจอ

2.1.10 ระบบสัมผัสมีความไวใบการตอบสนอง Response time ไม'เกิน 10 ms และรองรับจุดสัมผัสขนาดเล็ก 

สูงสุด (Minimum Object size) ได้ถึง 3 มม. หรือดีกว่า

2.1.11 สามารถเจียนได้พร้อมกัน 2 สี บนหน้าโปรแกรม whiteboard โดยใช้ปากกาที่มากับจอภาพ

2.1.12 รองรับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac, Linux, and Chrome

2.1.13 วัสดุหน้าจอเป็นกระจกแบบ Tempered/Toughened Glass, Level 7 Mohs, Anti-Glare เป็นอย่าง
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2.2 โปรแกรมสร้างลือการเรียบการ รองรับการติดตังลงบนระบบปฏิบ้ติการ Windows 7, 8, 10, ระบบปฏิน้ติการ

Mac 10.6 - 10.14 และระบบปฏิบํติการ Linux Ubuntu 16.04 LTS ได้เป็นอย่างน้อย (อาจมีความแตกต่างใน

บางคุณสมบ้ติขึ้นอยู่กับระบบปฏิบ้ติการ) เพื่อรองรับการเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ใน

รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป หรือ โปรแกรมที่ไตัรับการสนับสบุนและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ โดยจะต้องเป็นแบบ

ลฃสีทธี้การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีคุณสมบ้ติอย่างน้อย ดังนี้

2.2.1 การนำเสนองาน บทเรียน ในรูปแบบภาพนี้งและภาพเคลื่อนไหว

2.2.2 มีอุปกรณ์ Tool ใบการออกแบบสร้างลื่อการเรียนการสอน บทเรียน และแบบทดสอบ สำหรับการใช้งาน 

ในระบบอินเตอร์แอคทีฟโดยเฉพาะ

2.2.3 รูปแบบการใช้งาบของโปรแกรมๆ เป็นแบบ worksheet หรือ workspace และมีคำสั่งการใช้งานพื้นฐาน 

คล้าย Microsoft Office เช่น ตัด, คัดลอก, วาง เป็นต้น เพื่อความสะดวกใบการใช้งาน

2.2.4 มีฟ้งก์ซั่บปากกา หรือพู่กัน หรือ'ไอไลทํสำหรับเขียน สามารถปรับขนาดของเส้นปากกา

2.2.5 มีฟ้งก์ขั่บยางลบ เพื่อลบการเขียนหรือการวาดจากปากกาต่างๆ

2.2.6 สามารถใส,รูปภาพ ปรับแต่ง การเคลื่อนย้ายรูปภาพ และย่อ-ขยายรูปภาพ

2.2.7 สามารถเปลี่ยนพื้นหลัง โดยเลือกจากรูปภาพ รูปภาพพื้นหลัง (template) หรือพื้นลืได้

2.2.8 สามารถสร้างรูปทรงเลขาคณิต ลักษณะเส้นเส้น แบบอัตโนม้ติ โดยสามารถปรับขนาดและใส'สีเพิ่มเติมได้

2.2.9 สามารถเลือกใช้ลืสำหรับปากกาหรือการใส่ลื ได้จากตารางลืพื้นฐาน จากการผสมสีเอง (Custom) และ 

จากการดูดสี (Color Picker) จากรูปภาพจากภายบอกได้

2.2.10 มีฟ้งก์ขั่นใบการลื่อค Lock และ Unlock รูปภาพและข้อความในการสร้างลื่อการสอน โดยที่สามารถ 

กำหนดส่วนที่ต้องการให้เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้บนหน้าจอ เมื่อใช้งานลื่อการสอนในระบบสัมผัส

2.2.11 รองรับการใช้งาบหลายคบพร้อมกันแบบ Multi-users บนหน้าจอนำเสนอได้โดยขึ้นอยู่กับ 

ระบบปฏิบ้ติการที่รองรับ

2.2.12 สามารถชุมหรือขยายหน้าจอ Worksheet หรือ Workspace ในการนำเสนอได้

2.2.13 มีส่วนของหน้าต่าง Page Navigator หรือ Page View ที่แสดงสามารถจำนวนหน้าที่เปิดใช้งาน เพิ่มหน้า 

สลับลำดับหน้า คัดลอกและวาง เลือกพื้นหลัง การเปลี่ยนหน้า เพื่อความสะดวกใบการใช้งาน

2.2.14 สามารถเปิดหลายไฟล์หรือบทเรียนได้พร้อมกัน แยกการทำงาบอย่างอิสระ โดยจะแสดงเป็นแต่ละหน้าต่าง 

บนหน้า Windows คล้ายกับการใช้งานโปรแกรม Power Point
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2.2.15 สามารถเปิดไฟล์ เนื้อหา และสื่อการเรียนการสอนได้หลายประเภท และรองรับการเปิดไฟล์ .doc, .docx, 

.ppt, .pptx, .pdf, .iwb, .zip, .flipchart, .notebook, 'ink ได้เป็นอย่างน้อย

2.2.16 สามารถใส่หน้าเวบไซด์ URL ที่ต้องการใช้งานและแปะลงบนหน้า Worksheet หรือ Workspace โดยท่ี 

สามารถปรับขนาดกรอบหรือหน้าต่างใบการนำเสนอไต้

2.2.17 มีคลังไฟล์รูปภาพ รูปภาพพื้นหลัง (template) สื่อการสอน ภาพเคสื่อบไหว ที่สามารถนำมาไข้ใบการ 

เรียนการสอน และสร้างบทเรียบไต้

2.2.18 มีฟังก์ซั่นในการบันทึกภาพนิ่งหน้าจออัตโบม้ติและเก็บลงในคลังไฟล์รูปภาพ เมือมีการเขียนเพิ่มเติม 

ข้อค,วาม หรือ Screen Annotation ร่วมบนหน้าโปรแกรมอื่นๆ

2.2.19 สามารถบันทึกภาพวิดีโอ (Screen Recorder) การเรียนการสอนพร้อมเสียงบนหน้าจอไต้ เพื่อสามารถ 

นำไปใช้การเรียบออบไลนํ หรือ e-learning ได้ โดยสามารถเสือกและปรับค่าไต้อย่างน้อย ด้งบี้ 1) การ 

บันทึกทั้งหน้าจอ Desktop และการบันทึกเฉพาะส่วน 2) ประเภทไฟล์ในการบันทึกแบบ avi. และแบบ 

mp4 3) คุณภาพของเสียงในการบันทึก 4) คุณภาพของภาพในการบันทึก และ 5) ระดับขนาดของไฟล์ 

หรือภาพใบการบันทึก

2.2.20 สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนเพิ่มเติมทางออบไลนํ หรือเวบไซด์ ไต้แบบไม,จำกัดและเป็นแบบไม่มี 

ค่าใช้จ่าย เป็นสื่อการเรียบการสอนที่ออกแบบมาให้เปิดใช้งาบกับโปรแกรมๆโดยเฉพาะ โดยผู้สอน 

สามารถเลอกดววนํโหลดนำมาใช้งาน ประยุกต์และปรับแก็ใขเพิ่อใข้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

ได ้
2.2.21 สามารถเปลี่ยนภาษาเมนูการใช้งาบของโปรแกรมฯ ไต้ โดยด้องมีเมนูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่นิ่น 

และภาษาจีน เป็นอย่างน้อย

2.2.22 โปรแกรมสร้างสื่อการเรียนการสอน มีคำสั่งหรือฟังก์ชั่นรองรับการเชื่อมกับอุปกรณ์ไร้สาย เข่น iPad, 

Tablet, Smart phone ผ่าน Mobile App และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Web browser โดยมีสิทธิ้ 

License ในการเชื่อมต่อไต้แบบไม'จำกัดจำนวนอุปกรณ์พร้อมกับ เป็นระยะเวลาไม'น้อยกว่า 1 ปี (รายการ 

เสริม สำหรับการต่ออายุในปีถัดไป) บนเครือข่าย Wi-Fi วงเดียวกับ โดยที่สำหรับ Mobile App สามารถ 

ดาวน์โหลดไต้โดยตรงและไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน App Store และ Play Store เป็นอย่างน้อย

2.2.23 ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นผ่าน Mobile App และ Web browser นั้น ผู้สอนสามารถแชร์หน้า 

สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม หรือเบี้อหาที่ใช้สอนอยู่ที,หน้าจอหลัก ไปยังอุปกรณ์ไร้สายของนักเรียนไต้

(นายมงคล เพื่องขจร) 
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โดยทีอุปกรณ์แต่ละเครองสามารถทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน (collaboration) ได้อย่างอิสระ 

ต่อกัน และหน้าจอแต่ละคนแสดงผลแตกต่างกันได้ตามที่บักเรียนแต่ละคนเขียนเพิ่มเติม วาดเพิ่มเติม การ 

เคลื่อนย้าย ฯลฯ ได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบ้ตอย่างน้อย ดังนี้

2.2.23.1 สามารถแสดงหน้าจออุปกรณ์ไร้สายของนักเรียนที่มีการเชื่อมต่ออยู่ไปยังหน้าจอหลักของ

ผู้สอนได้พร้อมกัน โดยสามารถแสดงหน้าจออุปกรณ์ของนักเรียนได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 35 

หน้าจอ และสามารถดูการทำงาน monitor ขอหน้าจอทั้งหมดได้อย่างอิสระ

2.2.23.2 ผู้สอนสามารถเลือกที่จะแสดงหน้าจอใดของนักเรียนเครืองใดเครืองหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่ม 

หนึ่ง หรือบางหน้าจอพิ่ด้องการ ขึ้นมาแสดงที่หน้าจอหลักได้

2.2.23.3 ผู้สอนสามารถส่งการควบคุมหน้าจอหลักไปให้อุปกรณ์ไร้สายของนักเรียนเครืองใดเครือง 

หนึ่ง ที่มีการเชื่อมต่ออยู่ได้

2.2.24 ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นผ่าน Mobile App และ Web browser นั้น มีฟ้งก์ชื่นชื่นในการสร้าง 

ห้องเรียน (Classroom) การประเมินผล (Assessment) และสมุดบันทึกคะแนน (Gradebook) โดยท่ี 

ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียน ระบุชื่อนักเรียบและข้อมุลพื้นฐานนักเรียน ออกแบบข้อสอบหรือทดสอบทั้ง 

แบบปรนัยและอัตนัย และมีการเก็บบันทึกคะแนนจาก แบบอัตโนมีตเพื่อสามารถน่าไปใช้งานหรืออ้างอิง 

ต่อได้ ดังต่อไปนี้

2.2.24.1 ในส่วนของการเข้าห้องเรียน (Classroom) ผู้เรียนสามารถใข้อุปกรณ์ฯ ในการเชื่อมผ่าน

ระบบ QR Code หรือ WEB ID และสามารถเข็คชื่อเข้าร่วมได้ผ่านระบบเพื่อความสะดวกใน 

การใช้งาน โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว หน้าจอบนอุปกรณ์ของผู้เรียนจะดัดเป็นหน้าจอ standby 

เพื่อรอคำลังจากผู้สอบ ,

2.2.24.2 ในส่วนของการทำแบบทดสอบ (Assessment) รูปแบบของการทำข้อสอบและลักษณะการ 

ตอบกำถามจะเปลื่ยนแปลงแบบอัดโนม้ตขึ้นอยู่กับรูปแบบคำถามแต่ละข้อ โดยจะแสดงที่ 

หน้าจอของอุปกรณ์ผู้เรียนแต่ะคนแบบ Realtime และผู้เรียนสามารถเลือกหรือตอบคำถาม 

ที่ต้องการได้ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เซ่น Smartphone หรือ ipad โดยไม่ต้องใข้อุปกรณ์เฉพาะ 

ในการตอบคำถามผ่านระบบ (Response System)

2.2.24.3 ในส่วนของสมุดการบันทึกคะแนน (Gradebook) ระบบจะทำการรวมรวมเก็บคะแนนและ 

ข้อมลในการทำข้อสอบของผ้เรียนแต่ละคบแบบอัตโนมีต ผ้สอบสามารถเรียกดูรายงานผล

(นายมงคล เพื่องขจร) (นายสุดวีระ ขินจรัสศรี)
'̂ ? o ^  *

(บายทศพล สิงห์ทอง)
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ของแต่ละห้องเรียนหรือของนักเรียนได้ สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังในคำถามหรือ 

แบบทดสอบที่นักเรียนตอบไม่ถูกต้องได้ และสามารถส่งออกข้อมูล Export ชั้นเรียนหรือ 

คะแนนของนักเรียนในรูปแบบไฟล ์ CSV หรือ txt ได้เป็นอย่างน้อย 

2.2.25 คุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดของในส่วนโปรแกรมสร้างสื่อการเรียนการสอน จะต้องถูกกออกแบบภายใต้ 

ซื่อชุดผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือภายใต้ซื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน และสามารถทำงาบร่วมกันไต้เป็นอย่าง 

ดี ไม่ใช่เป็นการนำเอาหลายโปรแกรมจากหลายผู้ผลิตมาผสมรวมกัน เน่ือง จากอาจมีปัญหาในการใช้ 

งาบจริงและความเข้ากันไต้ของโปรแกม

2.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิ,บตการที่สามารถติดตั้งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบติดตั้งภายใบ แบบมีลิฃสิทธี้ 

ถูกต้องตามกฎหมาย

2.4 สินค้าที่เสนอมีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมอะไหล่และความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการ 

ใช้งานปกติ และมีการสำรองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.5 ลิบค้าที่เสนอจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน FCC แล CE โดยมีเอกสารอ้างอิงระบุถึง 

เครื่องหมายการค้าและรุ่นของสินค้าดังกล่าว

2.6 สินค้าและเครื่องหมายการค้าที่เสนอจะต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานโดยมีการจัด 

จำหน่ายทั่วไปในหลายประเทศและหลายทวีป โดยสามารถอ้างอิงตรวจสอบข้อมูลไต้จากทางอินเตอร์เนื่ต หรือ 

ทางออนไลนํ

2.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายกระดาน interactive Flat Panel จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

หรือ บริษัทสาขาของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือ บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ไต้รับการแต่ตั้งในประเทศไทย โดย 

มีการระบุถึงซื่อโครงการฯ ใบการเสนอราคาครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการใบการจัดชั้อผสิตภัณฑ์ที่เป็น 

ของแท้ และการบริการหลังการขาย

3. ชุด Mobile Stand สำหรับกระดาน Interactive Flat Panel

3.1 เป็นอุปกรณ์สำหรับแขวนกระดาน Interactive Flat Panel โดยเฉพาะ

3.2 สามารถใช้ไต้ดีกับกระดาน Interactive Flat Panel ขนาด 65 นิ้ว

3.3 มีโครงสร้างเสาแกนเหล็ก รองรับการแขวนจอ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง

3.4 มีชั้นวางของสำหรับวางอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพ่ือความสะดวกในการใช้งาบ

-S V(นายมงคล เพื่องขจร) (บายสุดวีระ ชินจรัสศรี) (นายทศพล สิงห์ทอง)
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3.5 มีล้อเลือนจำนวนไม,น้อยกว่า 4 ล้อ เพื่อความแข็งแรงในการเคลื่อนย้าย

3.6 สามารถรองรับนํ้าหนักรวมไดไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

3.7 สินค้าที่เสนอมีการรับประกันการใช้งานไม'น้อยกว่า 1 ปี ครอบคลุมอะไหล่และความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการ

4. รายละเอียดอื่นๆ

4.1 ผู้เสนอราคาต้องนำล่งตัวอย่างของสินค้าตามคุณลักบณะ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการทดสอบหรือเพื่อ 

ประกอบการพิจารณา หรือเพื่อประกอบการเซ็นสัญญา

4.2 ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบอุปกรณ, โปรแกรม ระบบปฏํน้ติการการใช้งาบพร้อมใช้งาน

4.3 ผู้เสนอราคาต้องทดสอบและตรวจสอบเพื่อให้ระบบทำงานไต้อย่างสมชุเรณ์

4.4 ผู้เสนอราคาต้องมีการอบรมการใช้งานผู้สอน สำหรับรายการที่ 1 และอุปกรณ์ต่างๆ

4.5 ผู้เสนอราคาต้องงานมีการบริการหลังการขาย ณ สถานที่ติดตั้ง แบบ Onsite Service เป็นระยะเวลา 1 ปี

4.6 ผู้เสนอราคาต้องมีการอับเดทโปรแกรมไดร์เวอร์ หรือโปรแกรมแอพพสิเคช้นใช้งานของอุปกรณ์ๆ (ถ้ามี)

ใช้งานปกติ

ฟ ้พ  แเ.
(นายมงคล เพิองขจร) (นายสุดวีระ ชินจรัสศรี) (นายทศพล สิงห์ทอง)
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