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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) 

ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
คุณสมบัติเฉพาะ 

1. ระบบ Digital Information Notice Board  ( หน้าห้องสมุด/ตามที่ส านักฯ ก าหนด ) ตามภาคผนวก ก 
1.1 คุณสมบัติของ LED Monitor 49 นิ้ว Touch Screen จ านวน 5 ชุด 

1.1.1 มีความละเอียดภาพข้ันพ้ืนฐานระดับ 1920 x 1080 จุด 
1.1.2 มึความสว่างของจอท่ี 350 cd/m2 
1.1.3 ชนิดของ Touch Screen แบบ IR Infrared. 
1.1.4 จอภาพ IPS ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว ชนิดแบบแขวนหรือแบบตั้งติดผนังได ้
1.1.5 ต้องมีความคมชัด (Dynamic Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 500,000: 1 
1.1.6 ระบบเสียง Speaker (Audio output) 20 W  
1.1.7 สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ RGB, DVI-D, HDMI , RS232 & USB 
1.1.8 มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง 
1.1.9 มีช่องต่อ RJ45 หรือสาย LAN 1 ช่อง 
1.1.10 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภมูิ 10 – 40 องศาเซสเซยีส 
1.1.11 รับประกันตัวสินค้าและอะไหล่ทุกช้ิน 3 ปี และ Services หน้างาน 
1.1.12 สามารถล็อครโีมทและปุ่มกดที่เครือ่งได้  
1.1.13 มีการ Service หลังการขายจากศนูย์บริการ 

1.2 ต้องสามารถแสดงข้อมลู ภาพ ถ่ายทอดสด multimedia และรายการโทรทัศน์  แบบภาพรวมทั้ง 5 จอให้เป็นจอ
เดียวได ้

1.3 มีอุปกรณ์ควบคุมการสลับช่องสัญญาณภาพและเสยีงแบบ HDMI Matrix Switcher Video and Audio Signal 
Control ชนิด High-speed HDMI Matrix Switcher 8x8 In/Out Digital Signal จ านวน 1 เครื่อง 

1.4 ชุดคอมพิวเตอรส์ าหรับการแสดงผล โดยต้องมีโปรแกรมลูก (Client Software) ที่สามารถใช้ร่วมกบั Signage 
Server ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า  5 ชุด  

1.4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core™ i5 Processor มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
1.4.2 หน่วยความจ าหลักท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3-SDRAM และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
1.4.3 มี Hard Disk Drive แบบ SATA ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500GB  

 
2 ระบบ Digital Information Display ตามภาคผนวก ก 

2.1 จอภาพ แบบ Video Wall ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จ านวนไม่น้อยกว่า  16 เครื่อง มีคุณสมบตัิ ดังนี ้
2.1.1 จอภาพ LED ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว หน้าจอเป็นแบบ IPS Panel หรือดีกว่า 
2.1.2 สามารถน าจอหลายๆจอมาต่อกันเป็นจอขนาดใหญ่ได ้
2.1.3 มีความละเอียดภาพระดับ FHD, 1920x1080 จุด หรือดีกว่า   
2.1.4 มีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 700 cd/m²  
2.1.5 มีอัตรา Contrast Ratio 1,300 : 1 หรือดีกว่า  
2.1.6 มีโหมดประหยัดพลังงาน Smart Energy Saving   



เอกสารแนบ 2- 2 
 

 

2.1.7 มีขอบจอ Bezel to Bezel ต่ ากวา่ 2 mm  
2.1.8 มีอัตราส่วนของภาพ (Screen Aspect Ration) ไม่น้อยกว่า 16:9  
2.1.9 ต้องมีระบบของ Temperature sensor   
2.1.10 ต้องมีช่องต่อ DVI-D, HDMI, DP, RGB, RS-232, RJ45, IR Receiver, USB  
2.1.11 มุมมองภาพ 178/178 องศาในแนวนอน /แนวตั้งหรือดีกว่า   
2.1.12 สามารถควบคุมการท างานไดด้้วย Remote Control แบบไร้สาย 

2.2  คุณสมบัติของกล่องรับสญัญาณทวีีดิจิตอล จ านวน 1 ชุด  
2.2.1 กล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอลแบบแยกจากจอ Monitor 
2.2.2 รอบรับระบบสญัญาณชนิด DVB-T2 ตามมาตราฐาน ETSI EN 302 7550 
2.2.3 สามารถใช้กับระบบสญัญาณทีวีดจิิตอลในประเทศไทยได้ 
2.2.4 มีระบบค้นหาช่องรายการอัตโนมตัิ 
2.2.5 รีโมทฯ และหน้าจอแสดงผลภาษาไทย 
2.2.6 รองรับการแสดงผลภาพแบบความละเอียดสูง (1080P FULL HD) 
2.2.7 รองรับการแสดงสดัส่วนภาพแบบ 16:9, 4:3, Pan&Scan และ Letter Box 
2.2.8 รองรับการบันทึก (PVR), หยุดเวลา (TimeShift) 
2.2.9 พอร์ตเชื่อมต่อขาเข้า และขาออก : USB 2.0, HDMI, สัญญาณเข้า, สัญญาณออก, Coaxial, 

ภาพและเสียงซ้าย-ขวา (RCA) 
2.3  รายละเอียดคณุสมบัติของ Wireless Multi Switcher Panel จ านวน 1 เครื่อง  

2.3.1 ตัวอุปกรณร์องรับสญัญาณเข้าแบบ HDMI และ VGA 
2.3.2 ตัวอุปกรณม์ีระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไรส้าย Miracast, AirPlay, WiDi จาก

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart phone, tablet หรือ notebook ได ้
2.3.3 ตัวอุปกรณส์ามารถเป็นตัวปล่อยสญัญาณ Wireless ได้ (Access Point) 
2.3.4 รองรับการเล่น media file ผ่าน usb flash drive ได ้
2.3.5 มีเต้ารับไฟขนาด 220 VAC  

2.4  ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการแสดงผล แสดงผล โดยต้องมีโปรแกรมลกู (Client Software) ทีส่ามารถใช้ร่วมกับ 
Signage Server ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด  

2.4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core™ i5 Processor มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
2.4.2 หน่วยความจ าหลักท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3-SDRAM และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
2.4.3 มี Hard Disk Drive แบบ SATA ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500GB  

2.5  มีระบบการบันทึกและการแสดงภาพผู้เข้าใช้บริการ หรือผู้เยียมชม  มีคุณสมบัติ ดังนี ้
2.3.1 ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera) จ านวน 1 ชุด   
มีคุณสมบัตเิฉพาะ ดังนี ้

2.3.1.1 เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera) 
2.3.1.2 เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera แบบโดมชนิด PTZ สามารถท าการ  

หมุน (Pan) ได ้360 องศาแบบต่อเนื่อง การก้มเงย (Tilt) ได้อย่างน้อย 0 ถึง 90 
องศา และ การย่อขยาย (Zoom) แบบ OpticalZoom ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 20 เท่า 
และ แบบ Digital Zoom ได้ไม่นอ้ยกว่า 12 เท่า สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวัน
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และกลางคืน (Day/Night Camera) โดยมีการควบคุมการเลื่อน IR Filter 
อัตโนมัต ิ

2.3.1.3 มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า 
2.3.1.4 มีขนาดตัวรบัภาพไม่เล็กกว่า1/2.8 นิ้ว ชนิด CCD หรือ CMOS หรอื MOS หรือ 

ดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกลอ้ง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับ
ช่องรับแสง (Iris) แบบอัตโนมัติได ้

2.3.1.5 มีความละเอียดตั้งแต่ 2 MegaPixels ขึ้นไป หรือ Full HD 1080p หรือดีกว่า 
2.3.1.6 ม ีIR LED อย่างน้อย 3 หน่วย แบบ Arrays และ IR Distance ไมต่่ ากว่า 30 เมตร 
2.3.1.7 มีระบบปรับภาพอัตโนมัตเิพื่อให้สามารถมองเห็นภาพคมชัดทั้งในเวลากลางวัน

และกลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 
2.3.1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก(Wide Dynamic 

Range) โดยมีค่า Dynamic Range อย่างน้อย 40 dB หรือดีกว่า 
2.3.1.9 รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream 
2.3.1.10 สามารถตั้งค่าต าแหน่งล่วงหน้า (Preset Position) ได ้
2.3.1.11 ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า 
2.3.1.12 เลนส์ฟิชอาย ไม่น้อยกว่า 1.7 mm. และเลนสไ์ม่น้อยกว่า 5 MP 
2.3.1.13 สามารถท างานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได้ 
2.3.1.14 ส าหรับกล้องติดตั้งภายนอกอาคารต้องไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์

เพิ่มเตมิส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
2.3.1.15 สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ Power Over 

Ethernet (PoE) IEEE802.3af หรือดีกว่าได ้
2.3.1.16 สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียสหรือดีกว่าไดเ้ป็นอย่างด ี

2.3.2 มีก าหนดเวลาการแสดงและบันทกึไว้ล่วงหน้าได ้
2.6 มีเสาอากาศทีวีดิจิตอลแบบ Indoor Antenna  

 
3 ระบบ Directory Terminal ตามภาคผนวก ก 

3.1  คุณสมบัติของ LED Monitor 49 นิ้ว Touch Screen จ านวน 4 ชุด 
3.1.1 มีความละเอียดภาพข้ันพ้ืนฐานระดับ 1920 x 1080 จุด 
3.1.2 มึความสว่างของจอท่ี 350 cd/m2 
3.1.3 ชนิดของ Touch Screen แบบ IR Infrared. 
3.1.4 หน้าจอ Touch screen ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับจอ Monitor. 
3.1.5 จอภาพ IPS ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว ชนิดแบบแขวนหรือแบบตั้งติดผนังได ้
3.1.6 ต้องมีความคมชัด (Dynamic Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 500,000: 1 
3.1.7 ระบบเสียง Speaker (Audio output) 20 W  
3.1.8 สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ RGB, DVI-D, HDMI , RS232 & USB 
3.1.9 มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง 
3.1.10 มีช่องต่อ RJ45 หรือสาย LAN 1 ช่อง 
3.1.11 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภมูิ 10 – 40 องศาเซสเซยีส 
3.1.12 รับประกันตัวสินค้าและอะไหล่ทุกช้ิน 3 ปี และ Services หน้างาน 
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3.1.13 สามารถล็อครโีมทและปุ่มกดที่เครือ่งได้  
3.1.14 มีการ Service หลังการขายจากศนูย์บริการ 

 
3.2 ชุดคอมพิวเตอรส์ าหรับการแสดงผล จ านวนไม่น้อยกว่า  4 ชุด 

3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core™ i5 Processor มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
3.2.2 หน่วยความจ าหลักท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3-SDRAM และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
3.2.3 มี Hard Disk Drive แบบ SATA ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500GB  

 
4 ระบบ Digital Bookshelves ตามภาคผนวก ก 

4.1  คุณสมบัติของ LED Monitor 49 นิ้ว Touch Screen จ านวน 10 ชุด 
4.1.1 มีความละเอียดภาพข้ันพื้นฐานระดับ 1920 x 1080 จุด 
4.1.2 มึความสว่างของจอท่ี 350 cd/m2 
4.1.3 ชนิดของ Touch Screen แบบ IR Infrared. 
4.1.4 หน้าจอ Touch screen ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับจอ Monitor. 
4.1.5 จอภาพ IPS ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว ชนิดแบบแขวนหรือแบบตั้งติดผนังได ้
4.1.6 ต้องมีความคมชัด (Dynamic Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 500,000: 1 
4.1.7 ระบบเสียง Speaker (Audio output) 20 W  
4.1.8 สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อ RGB, DVI-D, HDMI , RS232 & USB 
4.1.9 มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง 
4.1.10 มีช่องต่อ RJ45 หรือสาย LAN 1 ช่อง 
4.1.11 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ และสามารถใช้งานได้ที่อุณหภมูิ 10 – 40 องศาเซสเซยีส 
4.1.12 รับประกันตัวสินค้าและอะไหล่ทุกช้ิน 3 ปี และ Services หน้างาน 
4.1.13 สามารถล็อครโีมทและปุ่มกดที่เครือ่งได้  
4.1.14 มีการ Service หลังการขายจากศนูย์บริการ 

4.2  ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการแสดงผล จ านวนไม่น้อยกว่า  10  ชุด  
4.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core™ i5 Processor มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
4.2.2 หน่วยความจ าหลักท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3-SDRAM และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
4.2.3 มี Hard Disk Drive แบบ SATA ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500GB 

  
5 ระบบ E-Book 

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) มอีุปกรณ์ยดึติด ตามที่ส านัก ฯ ก าหนด  ไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง  
5.2 ระบบจะต้องสามารถบรหิารจดัการได้ทั้งการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC), Mobile Application ,เครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ตามขอ้ 5.1  
5.3 ก าหนดสิทธ์ิให้สามารถอ่านได้บนหน้าจอสัมผัสทีต่ั้งอยู่ภายในห้องสมุดเท่านั้น  
5.4 ก าหนดสิทธ์ิให้สามารถอ่านได้บนหน้าจอ Mobile Application ไดทุ้กที ่ตามสิทธ์ิที่ก าหนด   
5.5 ระบบตรวจสอบตัวตน 

5.5.1 สามารถตรวจสอบกับระบบ Authentication ของ NIDA  
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5.5.2 สามารถก าหนดค่าใหร้ะบบจ าค่าการล็อกอินได ้
5.5.3 การล็อกอินเข้าสู่ระบบต้องมีระบบช่วยเหลือกรณีลมืรหสัผา่น 

5.6 ระบบข้อมลูส่วนบุคคล 
5.6.1 สามารถตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล เช่น การเปลี่ยนรหสัผ่าน เป็นตน้ 
5.6.2 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ 

5.7 ระบบอ่านเอกสารดิจิทัลในลักษณะ e-Book 
5.7.1 พัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี Web Base Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานผ่าน

เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสดุ, 
Firefox เวอร์ชันล่าสุด และ Chrome เวอร์ชันล่าสดุ โดยสามารถท างานได้ภายใต้โปรโตคอล 
HTTP 

5.7.2 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย  
5.7.3 รองรับระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows 
5.7.4 สามารถอ่านไดจ้ากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ tablet และ smart phone 
5.7.5 สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับหรือจดัหามาได้ 
5.7.6 สามารถก าหนดขอบเขตหรือข้อจ ากัดในการอ่าน การพิมพ ์และการบันทึกของสมาชิกห้องสมุด

แต่ละประเภทได ้ 
5.7.7 รองรับการใช้งานด้วยหน้าจอสัมผสัได ้
5.7.8 รองรับการใช้งานกับข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย 
5.7.9 รองรับการแสดงผลในรูปแบบ Responsive Design ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอท่ีขนาด

แตกต่างกันได ้
5.7.10 สามารถแสดงเอกสารดิจิทัลในลักษณะ e-Book ที่เผยแพร่จากผู้ดูแลระบบ ในรปูแบบช้ัน

เอกสาร (Book Shelve) โดยสามารถแสดงภาพหน้าปกหนังสือแบบ Thumbnail ได ้
5.7.11 มีปุ่มที่สามารถกลับสู่หน้าแรกของ e-Book ได ้
5.7.12 สามารถแนะน าหนังสือไปยัง Social Network เช่น Facebook หรอื Twitter ได ้
5.7.13 สามารถไปยังหน้าสารบญัของ e-Book ที่ได้มีการก าหนดไว้ได ้
5.7.14 สามารถดาวน์โหลด สืบค้น เอกสาร e-Book  ตามสิทธ์ิที่ก าหนด 
5.7.15 สามารถค้นหาข้อมลูตามหมวดหมูท่ี่ก าหนดไว้ได ้
5.7.16 สามารถเรียกดู e-Book ที่ต้องการโดยเปลีย่นหน้าแบบ Animation เพื่อให้เกิดความสวยงามใน

การใช้งาน 
5.7.17 สามารถเชื่อมโยงระบบ Digital Information Notice Board  เพื่อประกาศข่าวสารและ

ประชาสมัพันธ์ของห้องสมุดได ้
5.8 ปรับปรุงบรเิวณโซน E-Book และ Digital Bookshelves เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับ Co-working Space ส าหรับ

ให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นพ้ืนท่ีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิ และท างานร่วมกันได้ และให้บรกิาร e-Books
และ Digital  Bookshelves  และให้บริการส าหรับคนพิการ 
 

6   ระบบ Mini Theater  มีคณุสมบัติ ดังนี ้ตามภาคผนวก ก 
6.1 สามารถฉายวิดีทัศน์ท้ังจาก CD,DVD,Flash Drive, Network ได ้
6.2 สามารถท าการเชื่อมโยงกับระบบการถ่ายทอดสดของหน่วยโสตฯ เพื่อน าข้อมูลการถ่ายทอดสดมาแสดงยังหน้าจอ

ได ้
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6.3 สามารถเชื่อมโยงระบบ Digital Information Notice Board เพื่อประกาศข่าวสารและประชาสมัพันธ์ของ
ห้องสมุดได ้

6.4 รายละเอียดคุณสมบตัิของ LED Monitor แบบไม่มี TV Tuner จ านวน 1 จอ 
6.4.1 จอภาพชนิด IPS LED Monitor ทีม่ีขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว 
6.4.2 ต้องมีความละเอียดภาพระดับ 3840 x 2160 จุด หรือดีกว่า  

6.4.3 ต้องมีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า 500 cd/m²  
6.4.4 ต้องมี Color depth ไม่น้อยกว่า 1.06 Billion 
6.4.5 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ช่ัวโมง 
6.4.6 ต้องมีอัตราความคมชัด (DCR) ไมน่้อยกว่า 500,000 : 1  
6.4.7 ต้องมีขอบจอ (Bezel) แต่ละด้าน ไม่เกิน 15 mm. 
6.4.8 ต้องมีอัตราส่วนของภาพ (Screen Aspect Ration) ไม่น้อยกว่า 16:9 
6.4.9 มีระบบ 4K Up Scaling เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงผล 
6.4.10 ต้องมีช่องต่อ HDMI 2 ช่อง, DVI-D, Display Port, RS-232C, RJ45, IR, USB 3 ช่อง และ 

Speaker on/off (Optional) 
6.4.11 มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง  
6.4.12 มีโหมดประหยัดพลังงาน (Energy Saving ) 

6.4.13 ได้รับการรับรอง (Certification )  UL, cUL, CB Scheme, TUV, FCC Class “A”, CE, KCC 
และ ErP 

6.4.14 น้ าหนักจอไมร่วมฐาน ไม่เกิน 88 Kg., Weight (Head) 

6.4.15 สามารถท างานได้ในอุณหภูมิที่ 0°C - 40°C 
6.4.16 รองรับการท างานท่ีความช้ืนสมัพทัธ์ตั้งท่ี 10% - 80% 
6.4.17 ใช้ก าลังไฟฟ้าต่ าสดุที่ 2W ในตอนปิดหน้าจอ 
6.4.18 ต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากตัวแทนน าเข้าหรือผูผ้ลิตภายในประเทศ 
6.4.19 รับประกันอะไหล่และตัวเครื่องจากการใช้งานปกติ 3 ปี 
6.4.20 Services หน้างาน (ในวันเวลาราชการ) 

6.5  คุณสมบัติของกล่องรับสญัญาณทวีีดิจิตอล จ านวน 1 ชุด 
6.5.1 กล่องรับสญัญาณทีวีดิจิตอลแบบแยกจากจอ Monitor 
6.5.2 รอบรับระบบสญัญาณชนิด DVB-T2 ตามมาตราฐาน ETSI EN 302 7550 
6.5.3 สามารถใช้กับระบบสญัญาณทีวีดจิิตอลในประเทศไทยได้ 
6.5.4 มีระบบค้นหาช่องรายการอัตโนมตัิ 
6.5.5 รีโมทฯ และหน้าจอแสดงผลภาษาไทย 
6.5.6 รองรับการแสดงผลภาพแบบความละเอียดสูง (1080P FULL HD) 
6.5.7 รองรับการแสดงสดัส่วนภาพแบบ 16:9, 4:3, Pan&Scan และ Letter Box 
6.5.8 รองรับการบันทึก (PVR), หยุดเวลา (TimeShift) 
6.5.9 พอร์ตเชื่อมต่อขาเข้า และขาออก : USB 2.0, HDMI, สัญญาณเข้า, สัญญาณออก, Coaxial, 

ภาพและเสียงซ้าย-ขวา (RCA) 
6.6 คุณสมบัติของเครื่องเล่น Blue-Ray Disk จ านวน 1 เครื่อง 

6.6.1 ตัวเครื่องรองรับการเล่นจากแผ่น Blue-Ray, DVD และ CD ได้เป็นอย่างน้อย 
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6.6.2 สามารถสั่งงานไดจ้ากรโีมทคอนโทล 
6.7 คุณสมบัติของเครื่องเสียงชนิด 7.2 Channel จ านวน 1 ชุด 

6.7.1 รองรับช่องสัญญาณเข้าทั้งภาพและเสียงในระบบ HDMI จ านวน 5 ช่องเป็นอย่างน้อย 
6.7.2 มี Bluetooth และ Wifi มาพร้อมกับตัวเครื่อง 
6.7.3 รองรับความละเอียดภาพแบบส่งผา่นไดสู้งสุดที่ Ultra HD 

6.8 รายละเอียดคุณสมบตัิของ Wireless Multi Switcher Panel จ านวน 1 เครื่อง 
6.8.1 ตัวอุปกรณร์องรับสญัญาณเข้าแบบ HDMI และ VGA 
6.8.2 ตัวอุปกรณม์ีระบบการส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไรส้าย Miracast, AirPlay, WiDi จาก

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart phone, tablet หรือ notebook ได ้
6.8.3 ตัวอุปกรณส์ามารถเป็นตัวปล่อยสญัญาณ Wireless ได้ (Access Point) 
6.8.4 รองรับการเล่น media file ผ่าน usb flash drive ได ้
6.8.5 มีเต้ารับไฟขนาด 220 VAC  

6.9  ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับการแสดงผล แสดงผล โดยต้องมีโปรแกรมลกู (Client Software) ที่สามารถใช้ร่วมกับ 
Signage Server ได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ดังนี ้

6.9.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core™ i5 Processor มีความเร็วไม่ต่ ากว่า 2.5 GHz 
6.9.2 หน่วยความจ าหลักท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า DDR3-SDRAM และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
6.9.3 มี Hard Disk Drive แบบ SATA ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 500GB  

6.10 งานติดตั้งและเช่ือมต่อระบบ  
6.10.1 กรุผนังเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อให้สามารถรองรับกับจอท่ีมีขนาดเพิ่มขึ้นได้โดยอ้างอิงจากวัสดุเดมิ  
6.10.2 ติดตั้งจอเข้ากับผนังโดยชดุยึดติดแบบแขวนผนังและต้องแข็งแรงปลอดภัย  
6.10.3 เดินสายระบบเครื่องเสียงและสญัญาณตา่งๆ ไวส้ าหรับรองรับการเช่ือมต่อสัญญาเข้ามา เช่น 

สัญญาณทีวี เป็นต้น  
6.11 มีเสาอากาศทีวีดิจิตอลแบบ Indoor Antenna  

7  ระบบ Resource management 
7.1 อุปกรณ์ส าหรับ lock/unlock ประตูห้องค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 76 ชุด   
7.2 สามารถบริหารจัดการการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมดุได้ (ไมร่วมทรัพยากรสารสนเทศที่จัดการด้วย

ระบบอื่น ๆ) เช่นดสูถานะ การก าหนดค่าธรรมเนยีม 
7.3 ใช้ข้อมูลสมาชิกจากระบบห้องสมดุอัตโนมตัิและสามารถบันทึกข้อมลูสมาชิกเพิ่มเตมิเฉพาะระบบนีไ้ดด้้วย 
7.4 สมาชิกสามารถจอง ยืม คืน ต่ออายุ การใช้งานทรัพยากรของห้องสมุดได้ผา่นเครื่องคอมพิวเตอร์  tablet  และ 

smart phone ของตนเอง 
7.5 มีอุปกรณ์ทีส่ามารถอ่าน smart card และบัตรประชาชน  เพื่อใช้ในการขอรหัสในการเข้าใช้ห้อง จ านวน ไม่น้อย

กว่า 5 ชุด 
7.6 รองรับการใช้งานบน แท็ปเล็ต และ Smart Phone บนระบบปฏิบัตกิาร iOS และ  Android ได ้
7.7 ระบบสามารถแสดงผังของห้องค้นคว้า และคณุสมบัติของแต่ละห้องค้นคว้า  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกห้อง

ค้นคว้าไดต้ามที่ต้องการ โดยเลือกที่ผังได ้
7.8 ผู้ใช้บริการจะต้อง Login เพื่อเข้าใช้งาน โดยใช้ข้อมูลสมาชิกจากระบบห้องสมดุอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของตนเองได ้ 
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7.9 ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลสถานะของห้องค้นคว้าท่ีว่างอยู่ได้ โดยมีการแสดงรายละเอียดของห้องค้นคว้า เช่น 
สถานท่ีตั้ง ช่ือห้องค้นคว้า จ านวนคนท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

7.10 ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกจองหอ้งค้นคว้า พร้อมท้ังทรัพยากรของห้องสมุดที่มีให้บริการ โดยจะมีการแสดง
ข้อความยืนยันการจอง เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องค้นคว้า และทรัพยากรของผู้ใช้งาน 

7.11 เมื่อยืนยันการจองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง ผู้ใช้บริการจะต้องน า smart card และบัตร
ประชาชน   มาอ่านที่อุปกรณ์ข้อ 7.5  เพื่อใช้งานห้องค้นคว้า ตามสิทธิที่ก าหนด เช่น ห้องค้นคว้าต้องมีผู้จองร่วม 
4 คน การอ่านบัตรต้องอ่าน 4 คน จึงจะไดร้หัสเพื่อเข้าใช้ห้องค้นคว้าได ้

7.12 เมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาการจอง ระบบจะแสดงแจ้งเตือน เพือ่เตือนการใช้งานห้องค้นคว้า โดยผู้ใช้บริการ
สามารถจองห้องค้นคว้าต่อไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากผู้ใช้งานไม่จองห้องค้นคว้าต่อตามระยะเวลาที่
ก าหนด จะไม่แสดงปุ่มจองต่อ เพือ่ให้สิทธ์ิแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น 

7.13 ผู้ใช้บริการ สามารถดูประวตัิการใช้บริการห้องค้นคว้า รวมถึงการใช้งานทรัพยากรของห้องสมุดในแตล่ะครั้งได้ 
7.14 มีส่วนส าหรับแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด โดยผู้ใช้งานสามารถดรูายละเอียดของข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 
7.15 มีส่วนส าหรับติดต่อเจ้าหน้าที ่
7.16 ส่วนบริหารจัดการ Resource Management ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ดงันี ้

7.16.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขประเภทของห้องค้นคว้าได ้
7.16.2 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขรายละเอยีดขอ้มูลห้องค้นคว้าได้ 
7.16.3 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการเพิ่ม ลบ และแก้ไข หมวดหมู่ รวมถึงรายละเอียดของ

ทรัพยากรของห้องสมุดได ้
7.16.4 ผู้ดูแลระบบ สามารถดูสถานะ การจองห้องค้นคว้า ได้แก่ ว่าง จอง ใช้งาน เป็นต้น รวมถึง

สถานะ การใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุดได ้
7.16.5 ผู้ดูแลระบบ สามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมลูการจองของสมาชิกได้จ าก หมายเลขสมาชิก 

ช่ือสมาชิกได ้
7.16.6 ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิการจองและการใช้ห้องค้นคว้า 
7.16.7 ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดชั่วโมงในการใช้งานห้องค้นคว้า และทรัพยากรของห้องสมุด ต่อ

การจองได ้
7.16.8 ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดระยะเวลาที่การจองห้องค้นคว้าต่อ เพื่อเป็นการให้เวลากับ

ผู้ใช้บริการ ที่จะใช้สิทธิของตนเองในการจองห้องค้นคว้าต่อ 
7.16.9 ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา และเรียกดูประวัติการใช้งานห้องค้นคว้า และการใช้ทรัพยากรของ

ห้องสมุดได ้
7.17 มีรายงานตามที่ส านักฯ ก าหนด  

 
8 ระบบการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต 

8.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 41 เครื่อง  มีคุณสมบัติดังนี ้
8.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  All In One   ดูคณุสมบัติ ภาคผนวก ข 

8.2 งานติดตั้ง และปรับปรุง 
8.2.1 มีการตติดั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆ ที่ส านัก ฯก าหนดไว ้ใหเ้รียบร้อย 
8.2.2 ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 มีการปรับปรุง ที่น่ังของเดิมให้มีความสะดวกมากขึ้น  
8.2.3 สวิตซ์ และที่เสยีบเครือข่าย มีกลอ่งปิดให้มิดชิด 
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9 ระบบการสืบค้นข้อมลู ส าหรับผู้พิการ 
9.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 4  เครื่อง  มีคณุสมบัติดังนี ้

9.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  All In One   ดูคณุสมบัติ ภาคผนวก ข 
9.1.2 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน TWCAG2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 

2010) ในระดับ AA เป็นอยา่งน้อย 
9.1.3 ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยให้มี

เนื้อหาท่ีสามารถรองรับการเข้าใช้งานของกลุ่มบุคคลอย่างน้อย ดังนี ้

 กลุ่มผู้พิการทางสายตา 

 กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน โดยมีชอ่งทางให้สามารถเช่ือมโยงไฟล์วิดโีอที่ 
NIDA จัดเตรียมไว้ให้ได ้

 รองรับผูสู้งอายุหรือผูม้ีสายตาเลือนราง โดยใช้การปรบัขนาดตัวอักษรและสี
พื้นหลังหรือสตีัวอักษร 

9.2 งานติดตั้ง และปรับปรุง 
9.2.1 มีการตติดั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามจุด ที่ส านัก ฯ ก าหนดไว ้ให้เรียบร้อย  
9.2.2 มีการปรับปรุง สถานท่ีเพื่อให้เหมาะส าหรับคนพิการ  
9.2.3 สวิสต์ และที่เสียบเครือข่าย มีกลอ่งปิดให้มิดชิด 

 
10 ระบบการสืบค้นข้อมลูของห้องสมดุ 

10.1 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น จ านวน ไม่น้อยกว่า 21 เครื่อง  มีคุณสมบัติดังนี ้
10.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ดูคุณสมบัต ิภาคผนวก ข 

10.2 งานติดตั้ง และปรับปรุง 
10.2.1 มีการตติดั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามจุดต่างๆ ที่ส านัก ฯก าหนดไว ้ใหเ้รียบร้อย 
10.2.2 ช้ัน 2 ช้ัน 3 และ ช้ัน 4 มีการปรับปรุง 
10.2.3 สวิตซ์ และที่เสยีบเครือข่าย มีกลอ่งปิดให้มิดชิด 

 
11 ระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานบรกิาร งานเทคนิค และงานจดหมายเหต ุ

11.1 ชุดคอมพิวเตอร์ จ านวน ไม่น้อยกว่า 13  เครื่อง  มีคุณสมบัตดิังนี ้
11.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ดูคุณสมบัติ ภาคผนวก ข 

11.2 ชุดเครื่องพิมพ์ลาเบล จ านวน 2 ชุด มีคุณสมบตัิเฉพาะ ดังนี ้
11.2.1 มีความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ด า 21 แผ่นต่อนาท ี(21ppm A4) เป็นอย่างน้อย 
11.2.2 มีความละเอียดในการพิมพ ์600x600 dpi สูงสุด 2,400x600 dpi (ด้วย Automatic Image 

Refinement) 
11.2.3 มีหน่วยความจ ามาตรฐาน 8MB หรือดีกว่า 
11.2.4 ความเร็วในการพมิพ์แผ่นแรก 9 วินาที 
11.2.5 รองรับปริมาณการพิมพ์ Page Description Language แบบ CAPT 2.1 
11.2.6 ถาดรับกระดาษ (เข้า) 250 แผ่น เป็นอย่างน้อย 
11.2.7 ถาดรับกระดาษ (ออก) 250 แผ่น (ด้านบน) เป็นอย่างน้อย 
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11.2.8 รองรับกระดาษขนาด A4 (สูงสดุ), B5, A5, LTR, Executive,Envelope C5/COM10/DL, 
Monarch,B5, Index Card,Custom paper กว้าง: 76.2 - 215.9มม ยาว: 127.0 - 355.6
มม 

11.2.9 สามารถพิมพ ์2 หน้าอัตโนมัติ (Duplex Printing) 
11.2.10 มีตลับโทนเนอร์ Toner Cartridge 
11.2.11 มีพอร์ตในการเช่ือมต่อ (Connectivity) แบบ USB 2.0 High Speed 
11.2.12 การรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

11.3 ชุดเครื่องสแกนเนอร์ ขอบเล็ก จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ดังนี ้
11.3.1 มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
11.3.2 รองรับเซ็นเซอร์ในการสแกนแบบ CCD 
11.3.3 มีความละเอียดในการสแกนสีที่ 1200 Dpi หรือดีกว่า 
11.3.4 มีพื้นท่ีกระจกสแกน อยู่หา่งจากขอบ ไม่เกิน 2 mm. 
11.3.5 มี OCR แปลงเอกสารให้เป็นไฟล์ Word, Excel, Searchable PDF ได้ทันที แก้ไขภายหลังได ้
11.3.6 ความเร็วในการสแกน ไม่เกิน 4 วินาที 
11.3.7 รองรับพื้นท่ีการสแกน ขนาด A4/Letter size 
11.3.8 รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8, 10 

11.4 เครื่อง Mac  pro (retina display)  ขนาด 15 นิ้ว ตามที่ส านักฯ ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
11.5 ชุดคอมพิวเตอร์ ส าหรับตัดต่อวดิทิัศน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  ดังนี ้

11.5.1 หน่วยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า Intel Corei7-6700 ความเร็วไม่ต่ ากว่า 3.4 
GHz (8MB cache, 4 Core) 

11.5.2 มีพอร์ตสื่อสารแบบ USB v.3.0 หรือ v.2.0 รวมไม่น้อยกว่า 8 พอรต์ 
11.5.3 มีช่องเสียบแบบ Expansion Slot ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง หรือดีกว่า 
11.5.4 มี BIOS ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
11.5.5 มีหน่วยความจ าหลักแบบ DDR4 SDRAM ขนาด 16 GB หรือดีกว่า 
11.5.6 มีฮารด์ดสิก์ท่ีมีขนาดความจไุม่ต่ ากว่า 1 TB แบบ SATA 6.0 Gb/s หรือดีกว่าและมี ความเร็ว

รอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาท ีจ านวน 1 หน่วย 
11.5.7 มี Optical Drive ชนิด Super Multi จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย หรือดีกว่า 
11.5.8 มีจอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว สามารถรองรับความละเอียดในการแสดงผลภาพได้ไม่น้อย

กว่า 1920x1080 และ Aspect ratio 16:9 
11.5.9 มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด HD Graphics 
11.5.10 มีพอร์ตเชื่อมต่อออกจอภาพแสดงผลดา้นนอกอย่างน้อย 3 พอร์ต คือ Display Port หรือ 

VGA หรือ HDMI โดยเป็นชนิดติดตั้งส าเร็จจากโรงงาน 
11.5.11 มีระบบเสียง High Definition Audio พร้อมมี speaker แบบ internal และช่องเชื่อมต่อ 

microphone และ headphone อย่างละพอร์ทหรือดีกว่า 
11.5.12 มีส่วนเช่ือมต่อเครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีช่องส าหรับ

เชื่อมต่อสัญญาณแบบ RJ-45 ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
11.5.13 มี ไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องส าหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกดิขึ้นกับ

อุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาเบื้องต้น 
11.5.14 ต้องมีอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเปิดฝาเครื่อง ได ้
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11.5.15 อุปกรณ์ป้อนข้อมูลมีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่มและมี Optical 
Mouse แบบ USB Mouseเป็นผลิตภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้ เดยีวกับเครื่องคอมพิวเตอร ์
พร้อมแผ่นรองเม้าส ์

11.5.16 มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 180 Watts ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
11.5.17 มีส่วนเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) รองรบัมาตรฐาน IEEE802.11 

/b/g/n/ เป็นอย่างน้อย 
11.5.18 มีกล้อง webcam ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 MP พร้อมไมโครโฟน หรือดีกว่า 
11.5.19 มีชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน HeadSet 
11.5.20 มีช่องอ่านสื่อผสม (Media Card Reader) หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
11.5.21 ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
11.5.22 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ FCC 

Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.1956-2548 หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11.5.23 ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ 

NECTEC หรือ มอก.1561-2548 หรือ CE หรือ ICE หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
11.5.24 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EPEAT ระดับ GOLD หรือดีกว่า 
11.5.25 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Energy Star หรือดีกว่า 
11.5.26 มีเง่ือนไขการรับประกันเป็นเวลา 3 ปี ในกรณีที่เกิดปญัหาทางด้าน Hardware ทุกช้ิน โดย

เข้ามาท าการแกไ้ข / ซ่อมแซม ณ ที่ติดตั้งเครื่อง (On-Site Service) 
11.5.27 มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่าน

ทางระบบ Internet 
11.5.28 ตัวแทนตัวจ าหน่ายต้องไดร้ับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ 
11.5.29 บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไ์ด้ก าหนดไว้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 เดือนหลังจากส่งสินค้า
แล้ว 

11.5.30 ต้องมีคู่มือการใช้งานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน 
11.6 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ตามที่ส านัก ฯ ก าหนด  ไม่น้อยกว่า 10 เครื่อง ส าหรับใช้งานบริการรองรับ

ระบบปฏิบตัิการ IOS  
11.7 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ตามที่ส านัก ฯ ก าหนด  ไม่นอ้ยกว่า 1 เครื่อง ส าหรับใช้งานบริการรองรับ

ระบบปฏิบตัิการ windows  
11.8 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) ตามที่ส านัก ฯ ก าหนด  ไม่นอ้ยกว่า 1 เครื่อง ส าหรับใช้งานบริการรองรับ

ระบบปฏิบตัิการ android  
 

12 ระบบ  Mobile Application 
12.1 สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ระบบ iOS (อุปกรณ์ iPad/iPhone) 
12.2 สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ Tablet ระบบ Android OS ที่มีความละเอียดหน้าจอที่ 600x1024 px., 720x1280 

px., 800x1280 px. 
12.3 มีหน้าหลักท่ีประกอบไปด้วยเมนูหลัก ดังนี ้
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12.3.1 เมน ูE-Library 
12.3.2 เมนช้ัูนวางหนังสือส่วนตัว 
12.3.3 เมน ูReservation  

12.4 เมนู E-Library ต้องมีช้ันแสดงหนังสือแนะน า และการแบ่งหมวดสื่อหลัก เช่น  E-Book และ E-Magazine หรือ  

เอกสารองค์กร อย่าง ชัดเจน 

12.5  ในแต่ละหมวดสื่อหลักภายในเมนู E-Library ต้องมีหน้าแสดงรายการ E-Book สามารถเรียงล าดับ (Sort) แสดง

รายการตามวันท่ี ช่ือเรื่อง และผู้แต่งได้ และต้องสามารถแสดงหมวดหมู่หนังสือได้ 

12.6  หนังสือแต่ละเล่มในเมนู E-Library ต้องมีหน้าแสดงรูปภาพหน้าปกแบบเต็ม รูปตัวอย่างภายในเล่ม เนื้อหาโดยย่อ 

โดยผู้ใช้สามารถ Download ข้อมูลได้ต้องท าการ Login เข้าระบบก่อน 

12.7  การค้นหาบน Application ต้องสามารถแสดงผลการค้นหาได้ทั้งหนังสือเล่มจริงและ E-Book 

12.8  มีระบบจองหนังสือเล่มจริง ท่ีมี Notification เตือนเมื่อมีคิวว่าง 

12.9  มีระบบการยืม/คืนหนังสือเล่ม ที่รองรับกับระบบจดัส่งหนังสือถึงบ้าน (Door to Door) เช่น ผ่านผู้บริการขน

ส่งผ่านจักรยานยนต์ชั้นน า หรือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกและอ านวยความสะดวก 

12.10  การอ่าน E-Book บน Mobile Application มีฟังก์ชันประกอบด้วย 

12.10.1 สามารถดาวน์โหลดมาอ่าน Offline ได้ และสามารถลบออกจากอุปกรณ์เมื่อถึงก าหนดเวลา

คืนหนงัสือได ้

12.10.2 มีฟังก์ชัน Bookmark หน้าท่ีต้องการและพมิพ์โน้ตได ้

12.10.3 มีฟังก์ชัน Social network sharing เพื่อแชร์หน้ากระดาษท่ีก าลังดูอยู่ไปท่ี Facebook, 

Twitter และ E-mail ได ้

12.10.4 มีการแสดงสารบัญแบบ Thumbnail 

12.10.5 สามารถย่อขยายด้วยนิ้วสัมผสั 

12.10.6 รองรับการอ่านไฟล์ E-Pub 

12.11 ช้ันวางหนังสือส่วนตัว (My Bookshelf) ต้องแสดง E-Book ที่ Download มาเก็บไว้ได้ และเชื่อมโยงสถานะ 

(Synchronize) กับช้ันวางหนังสือส่วนตัวบน Website และสามารถเรียงล าดับ (Sort) รายการตามวนัท่ี และชื่อ

เรื่องได ้

12.12 ระบบ Reservation มีคณุสมบัตดิังนี ้

12.12.1 มีฟังก์ชันการจองห้อง Study Room  

12.12.2 ผู้จองสามารถระบุวัตถุประสงค์การจอง วันเวลา ช่ือผู้จอง จ านวนผู้เข้าใช้ห้อง และเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อได้ และสามารถยกเลิกการจองได ้

12.12.3 มีการแสดงผลการจองในรูปแบบปฏิทิน ที่เมื่อคลิกวันท่ีมีการจอง จะแสดงรายการจองทั้งหมด

ของวันดังกล่าว 

12.12.4 มี Notification หรือ Message แจ้งเตือนผู้จองเมื่อถึงเวลาจอง 

12.12.5 มีฟังก์ชันการจองห้อง Mini-Theatre/Pitching Room 
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12.12.6 สามารถเชื่อมโยงการจองห้อง Mini-Theatre กับรายการยืมมลัติมเีดียของห้องสมดุ ผู้จอง

สามารถระบุ วันเวลา ช่ือผู้จอง จ านวนผู้เข้าใช้ห้อง และเบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อได้ และสามารถ

ยกเลิกการจองได ้

12.12.7 มีการประกาศรอบฉาย ซึ่งแสดงเป็นรายการทีม่ีหน้าปกมลัติมเีดียและวันเวลาฉาย 

12.12.8 มี Notification หรือ Message แจ้งเตือนผู้จองหรือผู้อื่นเมื่อถึงเวลาจอง 

12.13 มีระบบสืบค้นทรัพยากรผา่น Application มีคณุสมบัติดังนี ้

12.13.1 สามารถสืบค้นข้อมลูทั้งข้อมูลหนังสือเลม่ มัลติมีเดีย และ E-Book 

12.13.2 สามารถสืบค้นจากสแกน Barcode ISBN ของหนังสือ (ที่พบท่ีอื่น) ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน 

Application ได ้

13 ระบบบรหิารจดัการ e-Library 
13.1 การจัดการผู้ใช้งาน 

13.1.1 สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของผู้ดูแลระบบได้ 
13.1.2 สามารถเรียกดูข้อมูลของผูดู้แลระบบได ้
13.1.3 สามารถก าหนดสิทธ์ิ/ระดับการเขา้ถึงของผู้ดูแลระบบตามระดับความส าคญัของข้อมูล หรือตาม

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และสามารถปรับเปลี่ยนสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบได้ 
13.1.4 มีหน้าจอส าหรับการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ดูแลระบบแต่ละคนได้ 
13.1.5 สามารถจัดเก็บประวตัิ (log) ผู้เข้าใช้งานระบบตามสิทธ์ิการใช้งาน 

13.2  การจัดการเครื่องเพื่อใช้ในระบบส่วน Station 

13.2.1 ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดกลุ่มเครื่องของระบบแต่ละ station ได ้ เช่น กลุ่มเครื่องของระบบ 

Digital Book Shelve, กลุ่มเครื่องของระบบ Information Display เป็นต้น 

13.2.2 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการแก้ไข และลบข้อมลูกลุม่ของเครือ่งได้ 

13.2.3 ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่มเครื่องที่ต้องการได้ โดยก าหนดช่ือเครื่อง Max Address และสถานท่ี

ในการจัดวางเครื่อง 

13.2.4 ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการแก้ไข และลบเครื่องท่ีต้องการได้ 

13.2.5 รองรับการก าหนดช่วงเวลาในการเปิดปิดจอภาพแตล่ะ station ได ้

13.3 การจัดการเครื่องส่วน Beacon 
13.3.1.  ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดชื่อกลุ่มเครื่อง Beacon ในแตล่ะโซนได้ เช่น กลุ่มเครื่อง Beacon 

ส่วน Large Wall Display, กลุ่มเครื่อง Beacon ส่วน Digital Book Shelve เป็นต้น 
13.3.2. ผู้ดูแลระบบสามารถบรหิารจดัการแก้ไข และลบกลุ่มเครื่อง Beacon ที่ต้องการได ้
13.3.3. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเครื่อง Beacon ที่ต้องการได้ โดยก าหนดช่ือเครื่อง และสถานท่ีในการ

ติดตั้งเครื่อง Beacon ได ้
13.3.4. ผู้ดูแลระบบ สามารถบริหารจัดการแก้ไข และลบเครื่อง Beacon ทีต่้องการได ้
13.3.5. รองรับการก าหนดช่วงเวลาในการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Smart Mobile หรืออุปกรณ์

พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) ได ้
13.3.6. ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนด Content หรือข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนไปยังเครื่อง Beacon 

ได้ โดยสามารถเลือกส่งแจ้งเตือนไปยัง Beacon ทั้งหมด หรือ Beacon เฉพาะโซนท่ีต้องการได้ 
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13.3.7. ผู้ใช้งาน สามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ Beacon ไปยัง Smart Phone หรือ
อุปกรณ์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) ได้ 

13.4. การประกาศข้อความด่วน 

13.4.1. ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดหัวข้อ รายละเอียดในการประกาศข่าวสาร เช่น วัน เวลาท าการของ

ห้องสมุด การประกาศของหาย เป็นต้น 

13.4.2. สามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงผล โดยสามารถตั้งเวลาในการแสดงผล หรือแบบ real-

time ได้ 

13.4.3. สามารถประกาศข่าวสาร และส่งข้อความเร่งด่วนไปยังหน้าจอแสดงผลในแต่ละ station ได้ 

โดยสามารถเลือกแสดงในจอภาพท้ังหมด หรือบางจอภาพได้ 

13.4.4. เมื่อผู้ใช้บริการเดินผ่านส่วนแสดงของ Station ต่าง ๆ ระบบสามารถแจ้งเตือน (Notification) 

ประกาศข่าวสารต่าง ๆ ไปยัง Smart Phone หรืออุปกรณ์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) 

ได้ 

13.4.5. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูประกาศข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรืออุปกรณ์พกพาแบบ

หน้าจอสัมผัส (Tablet) ได้ 

13.5. การบริหารจัดการส่งสื่อดิจิทัล 

13.5.1. ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการเพิ่ม แก้ไข และลบการส่งสื่อดิจิทัลได้ เช่น ข้อความต้อนรับ 

เป็นต้น 

13.5.2. สามารถก าหนดเนื้อหาที่จะแสดงในขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานไปยัง station ที่ต้องการ เช่น แสดงกลุ่ม

ของปกหนังสือใหม่ แสดงข่าวาร เป็นต้น โดยแสดงในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเป็น

แบบวนรอบ 

13.5.3. สามารถก าหนดหัวข้อ รายละเอียด และประเภทไฟล์ของสื่อดิจิทัลที่ต้องการส่ง เช่น ไฟล์ วิดีโอ 

ไฟล์รูปภาพ ข้อความ และไฟล์เอกสาร 

13.5.4.  รองรับการน าเข้า และแสดงผลไฟล์ในรูปแบบ Text, PNG, JPG, JPEG, TIF, MP4 และ PDF 

ได้เป็นอย่างน้อย 

13.5.5. สามารถก าหนดการตั้งเวลา หรือช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงผลได้ในลักษณะ Real-time หรือ

ก าหนดล าดับ หรือการวนรอบการแสดงสื่อดิจิทัล และข้อความได้ 

13.5.6. มีส่วนส าหรับการค้นหาสื่อดิจิทัลที่ต้องการได้ 

13.6. การบริหารจัดการ Interactive Map  

13.6.1. สามารถก าหนดข้อมูลสถานที่ต่ าง ๆ ภายในสถาบันฯ ที่ต้องการแสดงผลในลักษณะ 

Interactive Map 

13.6.2. สามารถก าหนดรายละเอียดของสถานที่นั้น ๆ พร้อมทั้งรูปภาพประกอบของสถานที่ได้  ผ่าน

หน้าจอ Touch screen 
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13.6.3. เมื่อเลือกสถานท่ีต้องการแล้ว ระบบจะต้องแสดงผลบนจอ ในรปูแบบของเส้นทางจากท่ีอยู่

ปัจจุบันของผู้ใช้ ไปยังสถานท่ีๆ ได้เลือกไว้ พร้อมท้ังสามารถแสดงรายละเอียด รูปภาพประกอบ 

ของสถานท่ีนัน้ๆ ได ้

13.6.4. รองรับการน าเข้าไฟลร์ูปภาพ ในรปูแบบ JPG, PNG, TIF ได้เป็นอยา่งน้อย 

13.7. การจัดการข้อมูลส ารวจความพึงพอใจ 

13.7.1. สามารถบริหารจัดการเพิ่ม ลบ และแก้ไขช่ือเรื่องของการส ารวจความพึงพอใจ 

13.7.2. สามารถบริหารจัดการเพิ่ม ลบ และแก้ไขหัวข้อ และรายละเอียดการส ารวจความพึงพอใจ 

13.7.3. สามารถก าหนดค่าการให้คะแนนความพึงพอใจ เช่น น้อย ปานกลาง มาก เป็นต้น 

13.7.4. สามารถก าหนดเปิดปิดการแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจได ้

13.7.5. สามารถเลือก station ที่ต้องการให้แสดงการส ารวจความพึงพอใจได้ 

13.8. สามารถเชื่อมโยงระบบ Digital Information Notice Board  เพื่อประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของ

ห้องสมุดได ้

13.9. สนับสนุนการให้บริการในลักษณะ Web Based ที่สามารถท างานแบบ Interactive ส าหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด 

13.10. สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบตัิการและระบบจัดการฐานข้อมลูที่สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์มีอยูไ่ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

13.11. ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานระบบบริหารจดัการ e-Library ในลักษณะ Web Based Application รวมถึง

จัดการ Content   ได้แบบออนไลน์ 

13.12. ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงระบบบริหารจดัการ e-Library ได้จากภายนอกสถาบันฯ 

13.13. สามารถเชื่อมต่อ และใช้งานร่วมกับ Student Portal (Mobile Application) ของ NIDA ได ้

13.14. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Media on Demand 

13.15. สามารถก าหนดความเร่งด่วนและช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารได ้ ที่ผู้ดูแลระบบก าหนดให้แสดงผลบนหน้าจอ

ต่างๆ  ได ้

14 ระบบการออกรายงาน 
14.1 น าข้อมูลการใช้งานจากระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ และระบบทางเข้า (สุขุมและอาเซยีน) มาประมวลผล และ

น าเสนอ เช่น สถิติการใช้งาน จ านวนสมาชิกแยกตามประเภท จ านวนหนังสือใหม่ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
เป็นต้น 

14.2 สามารถแสดงข้อมลูรายชื่อหนังสือท่ีมีการยืม หนังสือจองที่พร้อมบริการ หนังสือด่วนที่พร้อมบริการ การใช้งาน
ห้องค้นคว้า มาแสดงในลักษณะ real-time 

14.3 น าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในลักษณะของ Dashboard 
14.4 สามารถเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลรายงานที่ต้องการได้ 
14.5 ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์แบบหลากหลายมิติ เพื่อสนับสนุนผู้บรหิาร  
14.6 รายงานจ านวนสื่อแยกตามประเภท (Type) 
14.7 รายงานสรุปยอดดาวน์โหลดรวม 
14.8 รายงานสรุปการลงทะเบียนทรัพยากรห้องสมดุเป็นรายปี/ ช่วงเดือนท่ีก าหนด ตามประเภททรัพยากรที่ก าหนด 

แสดงผลแยกเป็นรายเดือน 
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14.9   รายงานการยอดการจองแยกรายเล่ม 
14.10 รายงานทรัพยากรที่ไมเ่คยถูกยืม (Non Borrowed Items) 
14.11 รายงานทรัพยากรใหม่ (New Resources) 
14.12 จัดอันดับสมาชิกยอดนักอ่าน (Top Readers) รายงานอันดับสมาชิกโดยพิจารณาจากรายการยืมที่ไม่ซ้ากัน

สูงสุด(Unique Items) จากทุกประเภทในช่วงเวลาที่ก าหนด จัดเรียงจากมากสุดไปน้อยสุดตามจ านวนล าดับที่
ต้องการ 

14.13 หมวดหมู่ยอดนิยม (Top Popular Categories) รายงานอันดับหมวดหมู่โดยพิจารณาจากข้อมูลการยืมของ
สมาชิก จากรายการยืมที่ไม่ซ้ ากันสูงสุด (Unique Items) ตามช่วงเวลาที่ก าหนด จัดเรียงจากมากสุด ไปน้อยสุด 
ตามจ านวนล าดับที่ต้องการ 

14.14 รายการยอดนิยม (Top Popular Items) รายงานอันดับรายการยอดนิยม โดยพิจารณาจากจ านวนครั้งที่
รายการการถูกยืมสูงสุด ตามช่วงเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนด โดยจัดเรียงจากมากสุดไปน้อยสุด ตามจ านวน
ล าดับที่ต้องการ 

14.15 สามารถรายงานการใช้งาน ระบบ Digital Information Display, ระบบ Digital Information Notice Board,
ระบบ  Digital Bookshelves,ระบบ E-Book 

15 รายละเอียดคุณสมบัติของระบบส่วนกลางของ Digital Signage จ านวน 1 ระบบ 

15.1  คุณสมบัติทางเทคนิคเครื่อง Server ส าหรับระบบงาน Signage, และ Streaming จ านวน 1 เครื่อง 

15.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Central Unit Processing : CPU) แบบ Intel Xeon Processor E5 หรือ

ดีกว่า โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 กิกะเฮิรตซ์ (CPU Clock Speed 3.2 

GHz or Up) และหน่วยความจ าแคชขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมกกะไบต์ (CPU L3 Cache Memory 8 

MB or Up) จ านวน 1 หน่วย หรือสูงกว่า 

15.1.2 มีหน่วยประมวลผลภาพแบบแยกจากแผงวงจรหลัก (Graphic Adapter Card/Graphic Processing 

Unit : GPU) ที่มีหน่วยความจ าไม่ต่ ากว่าชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิกะไบต์ (Memory DDR3 

2 GB or Up) มีการเช่ือมต่อกับแผงวงจรหลักด้วยเส้นทางบัสไม่น้อยกว่า 128 บัส (PCI-e 128 BUS 

Connector) และมีช่องเช่ือมต่อสัญญาณแบบ HDMI หรือ Display Port รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

ส าหรับเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลแบบแยกจอภาพ จ านวน 1 หน่วย หรือสูงกว่า 

15.1.3 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Resolution แบบ 16:9 (WXGA Full HD 1,920 x 1080 ) หรือสูง

กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 มีขนาดความยาวเส้นทแยงมุมจอแสดงภาพไม่ต่ ากว่า 23 

นิ้ว ที่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI หรือ Display Port อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จ านวน 2 หน่วย หรือสูงกว่า 

15.1.4 มีหน่วยความจ าหลักไม่ต่ ากว่าชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 16 กิกะไบต์ (RAM DIMM DDR4 16 GB 

or Up) จ านวน 1 หน่วย หรือสูงกว่า 

15.1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk Drive/Solid State Drive) ที่มีการเช่ือมต่อกับ

แผงวงจรหลักแบบอนุกรม SATAIII ก าหนดให้มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับระบบปฏิบัติการและ

โปรแกรมประยุกต์มีขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิกะไบต์ (500 GB) จ านวน 1 หน่วย และมีหน่วยจัดเก็บ

ข้อมูลแยกจากหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล
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จากสื่อบันทึก ภาพบันทึก วีดิโอบันทึกการประชุมฯ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 เทระไบต์ต่อหน่วย (4 

TB/Unit) จ านวน 1 หน่วยหรือมากกว่า ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า 

15.1.6 มี Blue-Ray RW Disc Drive หรือ DVD RW Disc Drive อย่างใดอย่างหนึ่งจ านวน 1 หน่วย หรือ

สูงกว่า 

15.1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T/TX แบบติดตั้ง

บนเมนบอร์ดหรือการ์ดต่อขยายชนิด PCI-e 1X หรือดีกว่า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันจ านวน 2 

ช่อง หรือสูงกว่า  

15.1.8 มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB3.0 หรือดีกว่าเป็นจ านวนรวมอย่างน้อย 4 ช่อง (ด้านหน้าเครื่องอย่างน้อย 

2 ช่อง ด้านหลังเครื่องอย่างน้อย 2 ช่อง)  

15.1.9 มีพอร์ตเชื่อมต่อการ์ดภายในตัวเครือ่งแบบ PCI-e หรือดีกว่าส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับการ์ดรับสัญญาณ

แบบ HDMI (HDMI Signal Receiver Card) จ านวน 2 พอร์ตหรือมากกว่า  

15.1.10 มีแป้นพิมพ์และเมาส์ จ านวน 1 ชุด 

15.1.11 มีระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) แบบ Windows 7 Ultimate 64 bit 

15.2 รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์การ์ดรับสัญญาณภาพแบบ HDMI จ านวน 1 ชุด 

15.2.1 เป็นอุปกรณ์การ์ดรับสัญญาณภาพแบบ HDMI (HDMI Signal Receiver Card) ที่มีรูปแบบการ

เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PCI-e 1X หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย หรือสูงกว่า ที่สามารถ

ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมได้ 

15.2.2 มีช่องรับสัญญาณภาพบนการ์ดรับสัญญาณภาพแบบ HDMI ประเภท HDMI Port ไม่น้อยกว่า 4 

ช่องสัญญาณ 

15.3 คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม Video Wall Controller จ านวน 1 โปรแกรม 

15.3.1 สามารถสร้าง layout ได้ไม่จ ากัดรองรับการ เพิ่มลดขนาดหน้าจอของ layout และรองรับการซ้อนทับ

ของ layout 

15.3.2 รองรับ Input ที่เช่ือมต่อกับตัวเครื่อง Video Wall Controller ได้และลากวางลงหน้าจอ ได้อย่าง

อิสระ 

15.3.3 รองรับการ snap to grid เพื่อปรับต าแหน่งและขนาดของ windows ให้พอดีกับตารางจ าลอง

ต าแหน่งจอแสดงผลได้ 

15.3.4 สามารถจัดการบน template เพื่อท าการจัดเรียงบน videowall เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

15.3.5 สามารถแสดงผลการจัดหน้าจอได้แบบ Realtime โดยมีการจ าลองต าแหน่งของจอแสดงผลก่อน 

เพื่อให้สะดวกในการจัดวาง windows 

15.3.6 รองรับการน าเข้าไฟล์จากภายนอกได้หลากหลายรูปแบบเช่น External Harddisk, Flashdrive, 

ระบบ network หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องได้ 

15.3.7 สามารถแสดงผลโดยตรงผ่านเครื่องควบคุม Video Wall จากการเรียกใช้งานไฟล์ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

  ไฟล์ประเภท Video เช่น .mpg, .vob, .dat, .avi, .wmv, .mov, .3gp, .mp4, .flv, 

.mkv 
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 ไฟล์ประเภท Audio เช่น .mp3, .wav, .midi, .ogg 

 ไฟล์ประเภท Image เช่น .jpg, .gif, .png, .bmp, .tiff 

 ไฟล์เอกสาร เช่น .ppt, .xls, .doc, .pdf, .txt 

15.4 สามารถรับข้อมูลเพื่อแสดงผลผ่าน network ได้ดังนี้ 

15.4.1 Website 

15.4.2 Streaming video ผ่าน http:// rtsp:// 

15.4.3 network camera 

15.4.4  หน้าจอ Screen จาก computer ผ่านระบบ network 

15.4.5 RSS feed 

15.5 สามารถสร้างอักษรวิ่งบนหน้าจอได้ดังนี้ 

15.5.1 สามารถก าหนดทิศทางของอักษรวิ่งทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยสามารถก าหนดเริ่มวิ่งจากด้านซ้าย 

ขวา บน หรือ ล่างด้านใดก็ได้ 

15.5.2 สามารถก าหนดความเร็วของอักษรวิ่งได้ 

15.5.3 สามารถเลือกชนิด ขนาดของตัวอักษรได้ 

15.5.4 สามารถแทรก Logo ในอักษรวิ่งได้ 

15.5.5 รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

15.5.6 สามารถสร้าง-ลบ Playlist ได้ไม่จ ากัด ก าหนดช่วงเวลาในการใช้งาน โดยสามารถตั้งเวลาเปิด -ปิด

ล่วงหน้าได้ รองรับการไฟล์ playlist แบบตามล าดับและแบบสุ่ม 

15.5.7 มีระบบ User login ด้วยหรัสผ่าน มีการแยกสิทธิ Admin และ User และสามารถก าหนดสิทธิ์การเข้า

ใช้งานของระบบได้ 

15.5.8 รองรับการสั่งงานจาก iPad ได้ 

15.5.9 มีการจัดเก็บ Log ส าหรับผู้ใช้งาน 

15.5.10 สามารถจัดเก็บ Log ของ Capture Screen ได้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการท างานของหน้าจอ 

และแจ้งเตือนเมื่อเกิดความขัดข้องได้ 

15.6 โปรแกรม Video Wall Controller และ โปรแกรม Signage Server นั้นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการ

จัดการสื่อท้ังหมด 

16 คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม Signage Server จ านวน 1 โปรแกรม 

16.1 สามารถติดตั้งใน เครื่อง computer ประเภท notebook, desktop, workstation หรือ server ได้ 

16.2 สามารถติดตั้งใน เครื่อง virtual machine ได้ 

16.3 สามารถเรียกใช้งานโดยผ่าน web browser โดยไม่ต้องลง java runtime ได้ 

16.4  ท างานบน TCP/IP network 

16.5 สามารถใช้งาน content โดยไม่ต้องท าการแปลงชนิดของ file ได้ดังนี้ 

16.5.1 Video : mpg, avi, vob, dat, wmv, mov ,3gp, mp4, mkv 
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16.5.2 Audio : mp3, wav, midi, ogg 

16.5.3 Image : jpg, gif, png, bmp, tiff, emf, wmf, psd, ai, eps 

16.5.4 Flash : swf, wmv 

16.5.5 Office document : ppt, xls, doc, pdf โดยไม่ต้องติดตั้ง Microsoft office หรือ office 

viewer 

16.5.6 Web page : html, htm 

16.5.7 3D : x3d, vrml 

16.6 สามารถ ดึงข้อมูลหรือภาพจากระบบภายนอกมาแสดงผลได้ดังนี้ 

16.6.1 Streaming video แบบ unicast และ multicast ผ่าน mms://, http://, rtsp://, rtmp:// 

16.6.2 RSS feed 

16.6.3 หน้าจอ screen จาก computer network 

16.7 สามารถสร้างอักษรวิ่งได้โดยมี function ดังนี ้

16.7.1 ก าหนดทิศทางของอักษรวิ่ง ซ้าย ขวา บน ล่าง ได้ 

16.7.2 ตั้งความเร็วของอักษรวิ่งได้ 

16.7.3 รองรับภาษา ได้อย่างน้อยดังน้ี ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ พม่า ลาว 

16.7.4 ตั้งค่าสีตัวอักษร และรูปแบบอักษรแตกต่างกันใน ข้อความวิ่งได้ 

16.7.5 ตั้งค่าสีพื้นหลังได้ 

16.7.6 แทรก ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว ลงในอักษรวิ่งได้ 

16.7.7 ก าหนด ความโปร่งแสงของ อักษรวิ่งได้ 

16.7.8 วางอักษรวิ่งทับบน content อื่นๆ ได้ 

16.7.9 สร้างอักษรวิ่งจาก RSS feed ได้ 

16.7.10 แสดงผลอักษรวิ่งได้มากกว่า 1 ข้อความ 

16.7.11 ขยายขนาดอัตโนมัติ ตามพื้นท่ีการแสดงผล 

16.8   สามารถสร้าง folder ส าหรับจัดเก็บ content ให้เป็นหมวดหมู่ได้ไม่จ ากัด 

16.9   สามารถ import content ทั้ง folder เพื่ออ านวยความสะดวกในการเพิ่มข้อมูลจ านวนมากๆ ได้ 

16.10 สามารถตั้งเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดการแสดงผล ได้ล่วงหน้า เฉพาะส าหรับ content ตัวใดตัวหนึ่ง (active 

date, expire date) 

16.11 สามารถปรับระดับความดังของเสียงของ content แต่ละตัวได้อิสระ 

16.12 สามารถสร้าง playlist จาก content ชนิด ใดก็ได้ไม่จ ากัดประเภท และจ านวน content ใน playlist 

16.13 สามารถจัดการ playlist ได้ด้วยการ drag & drop 

16.14 สามารถจัดวาง playlist ย่อย ใน playlist หลักได้ (playlist in playlist) 

16.15 สามารถ copy playlist ได้ 

16.16 สามารถแบ่ง zone การแสดงผลได้ไม่จ ากัดจ านวน 

16.17 สามารถเลือก content ที่จะแสดงผลในแต่ละ zone ได้อิสระไม่จ ากัดประเภทของ content 
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16.18 สามารถจัดวางการแบ่ง zone ได้ด้วยการ drag & drop 

16.19 สามารถตั้งเวลาการแสดงผลล่วงหน้าได้ 

16.20 สามารถตั้งเวลาการท างานของระบบได้ดังนี้ 

16.20.1 เพิ่มลด เสียงตามช่วงเวลาที่ต้องการ 

16.20.2 ปิด/เปิด จอภาพ 

16.20.3 ปิด/เปิด เครื่อง 

16.20.4 restart เครื่อง 

16.20.5 รองรับการแสดงผลตามตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์ 

16.20.6 สามารถคัดลอกตารางการแสดงผลไปใช้กับวันอ่ืนหรือท้ังสัปดาห์ได้ 

16.20.7 รองรับการส่งข้อมูลแบบ FTP ได้ 

16.21 สามารถตั้งเวลาในการส่งข้อมูลไปยังชุดแสดงผลได้ 

16.22 สามารถส่งข้อมูลต่อจากจุดเดิมที่ระบบเครือข่ายมีปัญหา โดยไม่ต้องส่งข้อมูลใหม่ท้ังหมด (resume) 

16.23 สามารถสั่งงานระบบจากส่วนกลางได้ดังนี้ 

16.23.1 เพิ่มลด เสียง 

16.23.2 ปิด/เปิด จอภาพ 

16.23.3 ปิด/เปิด เครื่อง 

16.23.4 restart เครื่อง 

16.23.5 ในกรณีจอภาพมี port RS232 และมีการเดินระบบ RS232 สามารถสั่งงาน ได้ตาม ชุดค าสั่ง

ที่จอรุ่น นั้นๆ รองรับ เช่น contrast, brightness และอื่นๆ 

16.24 สามารถจัดกลุ่มและสาขาของชุดแสดงผลได้ 

16.25 รองรับการเพิ่มจ านวนชุดแสดงผลในอนาคตไม่จ ากัดจ านวน 

16.26 สามารถเพิ่ม, ลด และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ระบบได้ 

16.27 สามารถก าหนดสิทธิการเข้าถึงแต่ละ menu ของระบบ ได้อย่างอิสระ 

16.28 สามารถก าหนดสิทธิการเข้าถึงชุดแสดงผล แต่ละกลุ่มหรือแต่ละเครื่องได้อิสระ 

16.29 มีรายงานต่างๆ ดังน้ี 

16.29.1 ข้อมูลการแสดงผล 

16.29.2 การส่งข้อมูล 

16.29.3 การเข้าใช้ระบบ 

16.29.4 การอนุมตัิให้แสดงผล Content 

16.30 สามารถส่งออกรายงานในรูป excel 

16.31 สามารถเลือก เก็บรายงานการแสดงผลเฉพาะบาง zone ของจอภาพได้ 

16.32 มีระบบดูสถานะ การท างานของชุดแสดงผลทั้งหมดผ่านส่วนกลาง 

16.33 รองรับการดูสถานะของชุดแสดงผลแบบ snapshot 

16.34 สามารถส่ง email แจ้งสถานะการท างานของระบบไปยังผู้ดูแลได้ โดยต้องมี SMTP server รองรับ 
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16.35 สามารถ ตั้งเงื่อนไขการแจ้งสถานะการท างานได้ดังนี้ 

16.35.1 ส่งเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด 

16.35.2 ส่งเมื่อระบบมีปัญหา 

16.36 มีระบบตรวจสอบ และอนุมัติ ก่อนน าข้อมูลออกไปแสดงผลบนระบบ Digital Signage ได้ (Maker-Checker) 

17 คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรม Streaming Server Software จ านวน 1 โปรแกรม 

17.1 สามารถท างานกับ Video Encoder แบบ RTSP และ RTMP Encoder 

17.2 รองรับการบีบอัด Video แบบ H.264 ได้เป็นอย่างน้อย 

17.3 รองรับการบีบอัด Audio แบบ AAC และ MP3 ได้เป็นอย่างน้อย 

17.4 สามารถท างานร่วมกับ IP Camera ได้ 

17.5 สามารถแพร่ภาพไปยังตัวรับภาพได้ดังนี้ 

17.5.1 PC Windows 

17.5.2 PC Linux 

17.5.3  Mac 

17.5.4  IOS Device 

17.5.5 Android Device 

17.6 สามารถแพร่ภาพผ่านรูปแบบดังนี้ 

17.6.1  RTSP 

17.6.2 RTMP 

17.6.3 HTTP Live Streaming 

17.7 สามารถท างานแบบ Multiple Bitrate ได้ เพื่อส่ง Bitrate ที่เหมาะสมกับความเร็วของเครือข่าย 

17.8 สามารถเริ่มการท างานได้อัตโนมัติหลังจาก Restart เครื่อง 

18 ระบบฮาร์ดแวร์ ต่างๆ  เพื่อรองรบัระบบต่างๆ และส าหรับผู้ใช้บริการ และ เจ้าหน้าที ่ 
18.1   ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ส าหรับท าหน้าท่ีเป็น Application Server  จ านวน 1 ชุด แต่ละชุดมีคณุสมบัติอย่าง

น้อยดังนี้ 
18.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) เป็นสถาปัตยกรรม แบบ Intel Xeon E5-2600 V4 หรือ

ดีกว่า โดยแต่ละหน่วยประมวลผลกลาง มีจ านวน core ไม่น้อยกว่า 12 core และมี
หน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า 30 MB ต่อหน่วยประมวลผลกลาง 

18.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) จ านวนไม่น้อยกว่า 2หน่วย มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา 
(Clock Speed) ไม่ต่ ากว่า 2.4 GHz 

18.1.3    มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) สามารถรองรับการประมวลผลแบบ 64 bit หรือ
ดีกว่า 

18.1.4   มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่ม ีChipset อยูภ่ายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับหน่วย
ประมวลผลกลางท่ีเสนอ  

18.1.5  มีหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ชนิด DDR4 RDIMM หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
128 GB และรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 768 GB 
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18.1.6 มี Input / Output Interface ตามมาตรฐาน PCI Express ไม่น้อยกว่า 3 Slots และรองรับ
การขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 7 Slots 

18.1.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ SAS หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วย โดยแตล่ะ
หน่วยมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 600 GB ต่อหน่วย (Unformatted) และมีความเร็วไม่น้อย
กว่า 10,000 rpm และสามารถท า RAID 1 หรือดีกว่าได ้

18.1.8 หน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ท างานแบบ Hot-swap หรือ Hot plug ได ้
18.1.9 มี Network Interface แบบ 1 GB Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 6 Ports 
18.1.10 มี FC HBA ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gb/s จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports 
18.1.11 มี DVD-RW แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
18.1.12 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
18.1.13 มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 750 watt แบบ Redundant Power Supply หรือ

ดีกว่า จ านวน 2 หน่วย 
18.1.14 มี Redundant Hot-swap หรือ Hot plug Fan  
18.1.15 บริษัทผู้ผลิตเครื่อง ต้องมีศูนย์บริการที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่เป็นของ

เจ้าของผลติภณัฑ ์
18.1.16 มีแผ่น CD หรือ DVD ส าหรับท าการติดตั้งพร้อมใช้งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
18.1.17 มีระบบปฏิบัติการ Window 2012 Standard Edition หรือใหม่ล่าสุดที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย จ านวน 2 Licenses 
18.1.18 รูปแบบการจดัวางเป็นแบบ Rack พร้อมกับอุปกรณต์ิดตั้งส าหรับใสตู่้ Rack 
18.1.19 ผู้เสนอจะต้องติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ที่เสนอเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครอืข่าย และ Storage ZFS 

7320 ของสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

18.2  ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ส าหรบัท าหน้าท่ีเป็น Database Server และ Back up Server จ านวน 2 ชุด แต่ละชุด
มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังน้ี 

18.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) เป็นสถาปัตยกรรม แบบ Intel Xeon E5-2600 V4 หรือ
ดีกว่า โดยแต่ละหน่วยประมวลผลกลาง มีจ านวน core ไม่น้อยกว่า 12 core และมี
หน่วยความจ า Cache ไม่น้อยกว่า 30 MB ต่อหน่วยประมวลผลกลาง 

18.2.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย มีความเร็วสญัญาณนาฬิกา 
(Clock Speed) ไม่ต่ ากว่า 2.4 GHz 

18.2.3    มีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) สามารถรองรับการประมวลผลแบบ 64 bit หรือ
ดีกว่า 

18.2.4   มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่ม ีChipset อยูภ่ายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับหน่วย
ประมวลผลกลางท่ีเสนอ  

18.2.5  มีหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ชนิด DDR4 RDIMM หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
128 GB และรองรับการขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 768 GB 

18.2.6 มี Input / Output Interface ตามมาตรฐาน PCI Express ไม่น้อยกว่า 3 Slots และรองรับ
การขยายได้รวมไม่น้อยกว่า 7 Slots 
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18.2.7 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ SAS หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วย โดยแตล่ะ
หน่วยมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 600 GB ต่อหน่วย (Unformatted) และมีความเร็วไม่น้อย
กว่า 10,000 rpm และสามารถท า RAID 1 หรือดีกว่าได ้

18.2.8 หน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Disk) ท างานแบบ Hot-swap หรือ Hot plug ได ้
18.2.9 มี Network Interface แบบ 1 GB Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 6 Ports 
18.2.10 มี FC HBA ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 Gb/s จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ports 
18.2.11 มี DVD-RW แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
18.2.12 มีช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ แบบ USB 3.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
18.2.13 มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 750 watt แบบ Redundant Power Supply หรือ

ดีกว่า จ านวน 2 หน่วย 
18.2.14 มี Redundant Hot-swap หรือ Hot plug Fan  
18.2.15 บริษัทผู้ผลิตเครื่อง ต้องมีศูนย์บริการที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่เป็นของ

เจ้าของผลติภณัฑ ์
18.2.16 มีแผ่น CD หรือ DVD ส าหรับท าการติดตั้งพร้อมใช้งานท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
18.2.17 มีระบบปฏิบัติการ Window 2012 Standard Edition หรือใหม่ล่าสุดที่มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย  
18.2.18 รูปแบบการจดัวางเป็นแบบ Rack พร้อมกับอุปกรณต์ิดตั้งส าหรับใสตู่้ Rack 
18.2.19 ผู้เสนอจะต้องติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ที่เสนอเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครอืข่าย และ Storage ZFS 

7320 ของสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
18.3 หน่วยจัดเก็บข้อมลูภายนอก (External Storage)  จ านวน ๑ เครื่อง มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี ้

18.3.1 มีController แบบ Dual Controller ท างานแบบ Cluster Active-Active หรือ HA Cluster 
18.3.2 มีหน่วยความจ าหรือ Cache รวมไม่น้อยกว่า 512 GB  
18.3.3 มี Interface แบบ FC 8 Gbps จ านวน ๘ ports ต่อ Controller   
18.3.4 รองรับการขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 500 TB (Raw capacity)  
18.3.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (Solid State Disk) ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 73 GB จ านวนไม่

น้อยกว่า 4 หน่วย   
18.3.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAS หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วย  แต่ละหน่วยมีความจุไม่

น้อยกว่า 1.2TB ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ 
18.3.7 มี software ที่สามารถท า real-time analysis และ monitoring ได้ 
18.3.8 สามารถท า Data Replication กบัอุปกรณ์จดัเก็บภายนอกรุ่น Oracle s7320 เดิม 

    ของสถาบนัฯได ้
18.4 ปรับปรุงอุปกรณ์ Tape Library ยี่ห้อ Oracle StorageTek SL150 ของทางสถาบันฯ ตามคุณลักษณะดังนี้ 

18.4.1 เพิ่ม Expansion Slot ไม่น้อยกว่า 30 Slots 

18.4.2 เพิ่มหัวเทป LTO-5 ชนิด FC จ านวน 1หัวเทป 

18.5 ปรับปรุงอุปกรณ์ SAN Switch Brocade 300 เดิม จ านวน 2 ชุด ของทางสถาบันฯ โดยแต่ละชุดเพิ่มขยายพอร์ต

ส าหรับ Fiber Channel Port ที่มีความเร็ว 8 Ports และมีสายความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร 

18.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 Port แบบ 10/100/1000  มีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี  

 มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
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 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน  ไม่น้อยกว่า 48 ช่อง 

 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address    

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

 สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 

18.7 ซอฟต์แวร์ระบบการจดัการฐานข้อมูล จ านวน 1 ชุด 

18.8 ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมอืนส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรบัท าหน้าท่ีเป็น Application Server 

จ านวน 1 ชุด   

18.9 ซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ Application Server จ านวน 1 ชุดมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้  

18.9.1 สนับสนุนการพัฒนาระบบงานในลักษณะ Internet Application ตามมาตรฐาน Java 

Enterprise Edition (JEE), Extensible Markup Language (XML) และ Web Service 

เป็นอย่างน้อย 

18.9.2 ามารถตดิตั้งบนระบบปฏิบตัิการตา่งๆ Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, 

Oracle Solaris ได้เป็นอย่างน้อย 

18.9.3 สนับสนุนมาตรฐานตาม Version ต่อไปนี้ หรือสูงกว่า: Java Enterprise Edition 5 (Java EE 

5), EJB 3.0, Servlet 2.5, JSP 2.1, JDBC 3.0, JSR-88, J2EE Connector Architecture 

1.5, JAAS 1.0, LDAP 3.0, JAXB 2.0, JAX-R 1.0, JAX-RPC 1.1, SAAJ 1.3 ได ้

18.9.4 มีเครื่องมือในการตรวจสอบการท างาน (Monitoring Tools) และสามารถแสดงประสิทธิภาพ

การท างานโดยรวมได้เป็นอย่างน้อย 

18.9.5 สนับสนุนการท า Remote admin ผ่าน browser 

18.9.6 สามารถท างานร่วมกับ Web Server ได้แก่ Apache HTTP Server, Microsoft Internet 

Information Server หรือ Sun Java System Web Server/iPlanet Web Server ได้เป็น

อย่างน้อย 

18.9.7 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมลูที่หลากหลายได้ เช่น  IBM DB2, Oracle, 

Microsoft SQL Server และ Sybase 

18.9.8 สนับสนุนการท า Clustering โดยอยู่ในผลิตภัณฑ์เดยีวกัน 

18.9.9 รองรับการท างานของ Application Server ในการ Rollback Application เมื่อเกิดกรณี 

Deploy ไม่ส าเร็จ 

18.9.10 รองรับการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องของ Application เมื่อเกิดการ Deploy ทั้งกรณี Deploy 

ระบบงานใหม่ หรือ Application เวอร์ช่ันใหม่ บนเครื่องแม่ข่ายเดมิ โดยไม่กระทบกับการ

ให้บริการ Application ที่มีอยูเ่ดมิหรือเวอร์ชั่นเดิม 

18.9.11 มาพร้อมกับเครื่องมือซอฟท์แวร์ส าหรับเป็นเครื่องมือส าหรับผู้พัฒนาระบบเป็น 

Development Environment ส าหรับออกแบบและพัฒนาแอปพลเิคชั่น ได้แก่ Web 

Application, Web Service, Java, Java EE, Portal, BPMN, BPEL 



เอกสารแนบ 2- 25 
 

 

 สามารถสรา้งแบบจ าลองตามมาตรฐาน UML 2.2 (Unified modeling 

Language) ส าหรับวเิคราะห์และออกแบบ 

 อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกับระบบบริการโปรแกรมประยุกต์ที่

น าเสนอ 

 เป็นซอฟต์แวรส์ าหรับพัฒนา Java Application มลีิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย รุ่นล่าสุด และสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้งานไดไ้ม่จ ากัดจ านวน

นักพัฒนา 

 มีเครื่องมือในการท า ORM โดยอยู่ในผลิตภณัฑ์เดยีวกัน 

 รองรับการตั้งก าหนดการล่วงหน้าในการน า Application ใหม่ หรือ เวอร์ชั่น

ใหม่ให้บริการได้ (Support deployment plans) 

 

คุณสมบัติอื่น ๆ 
 - รับประกัน 3 ปีส าหรับ Hardware 

- รับประกัน 2 ปีส าหรับ Software ในโครงการ ยกเว้นข้อ 18.7,18.8 และ 18.9 รับประกัน 1 ปี 
 - ต้องติดตั้งให้เรียบร้อยสวยงาม 
 - การส่งมอบ 
 - คู่มือ 
 

1. งานตกแต่ง 
- มีการปรับปรุงพื้นทีต่ามที่ส านักฯก าหนด 

- ออกแบบ และท าการตกแต่งพื้นที่เพ่ือติดตั้งจอ ของทุกระบบ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักฯ 

- งานรื้อถอนผนังเดิม และย้ายอุปกรณ์เดิม 

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามส านัก ฯก าหนด ดูคุณสมบัติภาคผนวก ค 

-  ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรูปการตกแต่งภายในมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบก่อนการติดตั้ง และสามารถ

ปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน 

2. งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
- ผู้รับจ้างต้องออกแบบการใช้ไฟฟ้า และแสงสว่างให้เพียงพอกับการใช้งาน พร้อมท้ังติดตั้งและทดสอบระบบ 

- การติดตั้งสายสัญญาณระบบสื่อสารหรือระบบเครือข่าย ท่ีแยกจากสายไฟก าลัง โดยไม่วางในช่องเดินสายเดียวกัน 

- ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรูปงานออกแบบระบบไฟฟ้ามาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ  ก่อนการติดตั้ง และสามารถ

ปรับเปลีย่นแบบได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน 


