ขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR)การจัดซื้อครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความเห็นชอบปรับแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข.วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่โรงเรี ยนที่อยูใ่ นสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ค.เป้าหมาย
โรงเรี ยนที่อยูใ่ นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โด

ยจัดสรรครุ ภณั ฑ์

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ง.รายการครุ ภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
ที่

รายการ

1 เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
2 โทรทัศน์สีชนิดจอแบน(LED TV)ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว

ราคาต่ อหน่ วย
(บาท)
21,000
25,000

-2จ.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ ภัณฑ์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเคลือ่ นทีส่ าหรับครู
มีคุณสมบัติอย่ างน้ อย ดังนี้
1.1มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.1.1 ในกรณี ที่มีจานวนแกนหลักรวม (Compute core) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 แกน(10 core)ต้อง
มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า2.7GHz หรื อ
1.1.2 ในกรณี ที่มีจานวนแกนหลัก (core) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมี
หน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 1.7 GHz หรื อ
1.1.3 ในกรณี ที่มีจานวนแกนหลัก (core) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมี
หน่วยความจา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 2.7 GHz
1.2 มีหน่วยความจาหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB จานวน 1 หน่วย
1.4 มีจอภาพชนิด WXGA หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 นิ้ว
1.5 มี DVD-RW หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
1.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรื อดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
1.7 สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth
2.โทรทัศน์ สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ ต่ากว่า 50 นิว้
2.1ระดับความละเอียด เป็ นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)ไม่ต่ากว่า 1920x1080 พิกเซล
2.2ขนาดที่กาหนดเป็ นขนาดจอภาพขั้นต่า 50 นิ้ว
2.3แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
2.4ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสี ยง
2.5ช่องต่อ USB ไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
2.6ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
2.7ระบบปรับภาพอัตโนมัติ(Picture Sensor)

-3ฉ.เงื่อนไขอืน่ ๆ
1.ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาสายแสดงผลสาหรับเชื่อมต่อระหว่างโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว
และเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู โดยคุณภาพของภาพที่ได้ในระดับ 1080p หรื อดีกว่า
2.ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการติดตั้งสายแสดงผลให้เรี ยบร้อย
3.ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พร้อม Application สาหรับโรงเรี ยน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ช. ระยะเวลาการส่ งมอบและเบิกจ่ ายเงิน
ระยะเวลาในการส่ งมอบและติดตั้งให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาโดยเบิกจ่าย
ในครั้งเดียวเมื่อติดตั้งพร้อมใช้งาน และส่ งงานเรี ยบร้อยแล้ว

ข้อกาหนดการจัดซื้ อระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)
พร้อม Application สาหรับโรงเรี ยน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ข้อกาหนดทัว่ ไป
1.1 ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System) สาหรับโรงเรี ยน ที่จะดาเนินการจัดซื้ อมี 2
รายการ ดังนี้
1.1.1. ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Microsoft windows 8.1 Pro หรื อรุ่ นที่ดีกว่า พร้อม
Microsoft Office Professional Plus 2013 หรื อรุ่ นที่ดีกว่า จานวนสิ ทธิ การใช้งานเท่า
บัญชีจดั สรรที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรรตามบัญชีจดั สรร
1.1.2. ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Microsoft windowsServer 2012 R2 Standard หรื อรุ่ น
ที่ดีกว่า จานวนสิ ทธิ การใช้งานเท่าบัญชีจดั สรรที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
จัดสรรตามบัญชีจดั สรร
1.2 บริ ษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องออกหนังสื อรับรองสิ ทธิ การใช้งานให้แก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยืนยันสิ ทธิ การใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating
System) และ Microsoft OfficeApplication ของโรงเรี ยนในโครงการ
2. เงื่อนไขการดาเนินการ
2.1 ให้ผขู ้ ายจัดส่ งระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System) และ Microsoft
OfficeApplication ที่ทางานบนระบบ 64 บิต โดยสาเนาทุกรายการ ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 1 ชุด
2.2 ให้ผขู้ ายจัดทาสาเนาระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System) และ Microsoft
OfficeApplication ตามบัญชีจดั สรรที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
โรงเรี ยนละ 1 ชุด ประกอบด้วย
2.2.1 แผ่นสาเนา DVD ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft windows 8.1 Pro หรื อรุ่ นที่
ดีกว่าที่ทางานบนระบบ 64 บิต จานวน 1 แผ่น หรื อ
2.2.2 แผ่นสาเนา DVD ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft windowsServer 2012 R2
Standard หรื อรุ่ นที่ดีกว่าที่ทางานบนระบบ 64 บิต จานวน 1 แผ่น

2.2.3 แผ่นสาเนา DVD โปรแกรม Microsoft Office Professional Plus 2013 หรื อ
รุ่ นที่ดีกว่าที่ทางานบนระบบ 64 บิตโดยมีแผ่นภาษาไทย จานวน 1 แผ่น และ
แผ่นภาษาอังกฤษ จานวน 1 แผ่น
2.3 ให้ผขู ้ ายจัดส่ งชุดสาเนาให้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันทาการ นับถัดจาก
วันที่ได้ลงนามในสัญญา
2.4 การเบิกจ่ายเงิน จะเบิกจ่ายเงินให้ผขู ้ าย จานวน 1 งวด ร้อยละ 100 ของราคาขาย เมื่อผูข้ ายได้
จัดส่ งระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System) พร้อม Application โดยจัดส่ งตาม
บัญชีจดั สรร พร้อมแนบหลักฐานการจัดส่ งที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

