
ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ก. หลกัการและเหตุผล 

         ดว้ยส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรั้บความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบติังานและ

แผนการใชจ่้ายงบประมาณ เพื่อใชใ้นการด าเนินการตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งใหแ้ก่โรงเรียนท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ค.เป้าหมาย 

                        โรงเรียนท่ีอยูใ่นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โด ยจดัสรรครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ง.รายการครุภัณฑ์ 

                     ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรต่อพว่ง ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบดว้ยรายการ ดงัน้ี 

ที ่ รายการ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีส าหรับครู  21,000 
2 โทรทศัน์สีชนิดจอแบน(LED TV)ขนาดไม่ต ่ากวา่ 50 น้ิว 25,000 
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จ.รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
    1.เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบเคลือ่นทีส่ าหรับครู 
 มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
                    1.1มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

1.1.1 ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลกัรวม (Compute core) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 10 แกน(10 core)ตอ้ง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่2.7GHz หรือ 

1.1.2 ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลกั (core) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core)และมี
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 MB ตอ้งมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 1.7 GHz หรือ 

1.1.3 ในกรณีท่ีมีจ านวนแกนหลกั (core) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core)และมี
หน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 MB ตอ้งมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.7 GHz  

1.2 มีหน่วยความจ าหลกั(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
1.3 มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล(Hard Disk)ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 500 GB จ  านวน 1 หน่วย 
1.4 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
1.5 มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ  านวน 1 หน่วย 
1.6 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ  านวนไม่

นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
1.7 สามารถใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ Wi-Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth 

2.โทรทศัน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต ่ากว่า 50 นิว้ 
2.1ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)ไม่ต ่ากวา่ 1920x1080 พิกเซล 
2.2ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต ่า 50 น้ิว 
2.3แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
2.4ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง  
2.5ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล ์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
2.6ช่องการเช่ือมต่อแบบ AV, DVD Component 
2.7ระบบปรับภาพอตัโนมติั(Picture Sensor) 
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ฉ.เงื่อนไขอืน่ๆ 

1.ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาสายแสดงผลส าหรับเช่ือมต่อระหวา่งโทรทศัน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต ่ากวา่ 50 น้ิว  

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีส าหรับครู โดยคุณภาพของภาพท่ีไดใ้นระดบั 1080p หรือดีกวา่ 

2.ผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการติดตั้งสายแสดงผลใหเ้รียบร้อย 

3.ผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการติดตั้งระบบปฏิบติัการ (Operating System) พร้อม Application ส าหรับโรงเรียน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ช. ระยะเวลาการส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน 

 ระยะเวลาในการส่งมอบและติดตั้งใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นบัถดัจากวนัท่ีลงนามในสัญญาโดยเบิกจ่าย

ในคร้ังเดียวเม่ือติดตั้งพร้อมใชง้าน และส่งงานเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ก าหนดการจดัซ้ือระบบปฏิบติัการ (Operating System) 

พร้อม Application ส าหรับโรงเรียน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

1.1 ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ส าหรับโรงเรียน ท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือมี 2 

รายการ ดงัน้ี 

1.1.1. ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ Microsoft windows 8.1 Pro หรือรุ่นท่ีดีกวา่ พร้อม 

Microsoft Office Professional Plus 2013 หรือรุ่นท่ีดีกวา่ จ  านวนสิทธิการใชง้านเท่า

บญัชีจดัสรรท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บจดัสรรตามบญัชีจดัสรร  

1.1.2. ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ Microsoft windowsServer 2012 R2 Standard หรือรุ่น

ท่ีดีกวา่ จ  านวนสิทธิการใชง้านเท่าบญัชีจดัสรรท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรั้บ

จดัสรรตามบญัชีจดัสรร 

1.2 บริษทัไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งออกหนงัสือรับรองสิทธิการใชง้านใหแ้ก่

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อยนืยนัสิทธิการใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating 

System) และ Microsoft OfficeApplication ของโรงเรียนในโครงการ 

2. เง่ือนไขการด าเนินการ 

2.1 ใหผู้ข้ายจดัส่งระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System) และ Microsoft 

OfficeApplication ท่ีท างานบนระบบ 64 บิต โดยส าเนาทุกรายการ ใหแ้ก่ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จ านวน 1 ชุด  

2.2 ใหผู้ข้ายจดัท าส าเนาระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System) และ Microsoft 

OfficeApplication ตามบญัชีจดัสรรท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

โรงเรียนละ 1 ชุด ประกอบดว้ย 

2.2.1 แผน่ส าเนา DVD ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 8.1 Pro หรือรุ่นท่ี

ดีกวา่ท่ีท างานบนระบบ 64 บิต จ านวน 1 แผน่ หรือ 

2.2.2 แผน่ส าเนา DVD ระบบปฏิบติัการ Microsoft windowsServer 2012 R2 

Standard หรือรุ่นท่ีดีกวา่ท่ีท างานบนระบบ 64 บิต จ านวน 1 แผน่  



2.2.3 แผน่ส าเนา DVD โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013 หรือ

รุ่นท่ีดีกวา่ท่ีท างานบนระบบ 64 บิตโดยมีแผน่ภาษาไทย จ านวน 1 แผน่ และ

แผน่ภาษาองักฤษ จ านวน 1 แผน่  

2.3 ใหผู้ข้ายจดัส่งชุดส าเนาใหก้บัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 15 วนัท าการ นบัถดัจาก

วนัท่ีไดล้งนามในสัญญา 

2.4 การเบิกจ่ายเงิน จะเบิกจ่ายเงินใหผู้ข้าย จ านวน 1 งวด ร้อยละ 100 ของราคาขาย เม่ือผูข้ายได้

จดัส่งระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Operating System) พร้อม Application โดยจดัส่งตาม

บญัชีจดัสรร พร้อมแนบหลกัฐานการจดัส่งท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 

 

 


