
รายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าจัดซื้อ  สื่ออัจฉริยะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ ราคา จ านวน ราคารวม 

1 จออินเตอร์แอคทีฟบอร์ด  1  

2 โปรเจคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ  1  

3 วิชวลไลเซอร์  1  
4 มินิแอมป์ช่วยสอน  3  

5 กระดานแม่เหล็กพร้อมสระพยัญชนะไทย  4  

6 กระดานฝึกอ่าน/ออกเสียงพยัญชนะไทยพูดได้  2  
7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนช่วยสอน 8กลุ่มสาระ  1  

    8 
ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 2 ภาษา 
( จีน อังกฤษ) ระดับอนุบาล-ป. 6  1  

9 ไออินเตอร์แอคทีฟ  1  

10 กระดานเพ่ือสุขภาพ  1  
11 ล าโพงคาดเอวช่วยสอน  1  

     
     



คุณลักษณะของสื่ออัจฉริยะ   มีรายละเอียดดังนี ้
1.จออินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 
รายละเอียดคุณลักษณะของจออินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 
1.  สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายภาพระบบ LCD/DLP ได้ 

2.  พ้ืนผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะท้อน (Low glare screen) ไม่เกิดเป็นจุดรวม
แสง โดยผิวกระดานเคลือบด้วยฟิล์มนาโนป้องกันรอยขีดข่วน (Nano Writing Membrane) ผลิตจาก
อลูมิเนียมอัลลอยด์ฮันนี่โคม (Aluminum Alloy Honeycomb) ซึ่งมีน้ าหนักเบา และทนทานต่อแรง
กระแทกได้ดี โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 

3.  กระดานมีขนาดไม่ต่ ากว่า 75 นิ้ว ไม่รวมขอบโดยวัดตามแนวทแยง 

4. กระดานมีคุณสมบัติที่สามารถเขียน 2 จุดพร้อมกันได้ (DUAL WRITING) 

5. สามารถย่อ / ขยายภาพได้โดยใช้ 2 จุดสัมผัส (DUAL TOUCH) 

6.  กระดานสามารถติดตั้งแบบติดผนังหรือบนขาตั้งพร้อมล้อเลื่อนได้ 

7.  มีความละเอียดภายในกระดาน ไม่น้อยกว่า 12800 x 9600 pixel 

8. มีความไวในการเขียนตอบสนองรวดเร็ว และราบเรียบ 150 Dots/sec 

9. สามารถเขียนและควบคุมการท างานด้วยนิ้วมือ และปากกาชนิดไร้สาย จ านวน 4 ด้าม โดยตัวปากกา  

   สามารถยึดติดกับกระดานทางด้านข้างได้ด้วยระบบแม่เหล็ก ซึ่งท างานร่วมกับตัวกระดานได้เป็นอย่างดี  

   พร้อมด้วยด้ามชี้ที่ใช้ส าหรับเขียน สามารถยืด – หดได้   

10.  เชื่อมต่อสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB Port มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร  

11. มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ดังนี้ 

             11.1  เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Series หรือ
เทียบเท่า 

 11.2  ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก. 1956 - 2548 บริภัณฑ์
 เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (CISPR 22) หรือ FCC หรือ EN หรือ 
 VCCI หรือ CE หรือเทียบเท่า 

 11.3  ได้รับมาตรฐาน Rohs      

12.  มีเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
หรือบริษัทผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าอย่างเป็นทางการ 

13.  มีเอกสารรับรองคุณสมบัติทางเทคนิคของความละเอียดภายในของกระดานจากบริษัทผู้ผลิตอย่างถูกต้อง 
โดยจะต้องมีการอธิบายการค านวณอย่างชัดเจน เช่น ความละเอียดภายในของกระดาน  

14.  การท างานต้องมีความแม่นย าทั่วทั้งกระดาน 
 



15.  มีซอฟแวร์ควบคุมการท างานที่มีประสิทธิภาพ  

 15.1  สามารถน าเสนอรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้ 

 15.2  สามารถใช้ฟังก์ชันปากกาเขียนลงบนบนซอฟแวร์อ่ืนได้ 

 15.3  สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟแวร์ควบคุมการท างานได้ 

15.4  สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ภาพ, ไฟล์น าเสนองาน PPT , PDF , DOC,  HTM ได ้

15.5. มีฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแนบไฟล์งานที่ท าบนกระดานเพื่อส่งอีเมล์ได้ 

 15.5  สามารถบันทึกข้อมูลในการใช้งานบนกระดานในรูปแบบภาพและเสียงเป็นวิดีโอไฟล์ได้ 

 15.6  สามารถท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac ได้ โดยมีเอกสาร 

                       รับรองจากบริษัทผู้ผลิต 

 15.7  โปรแกรมของกระดานต้องมีข้อมูลภาพเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

   15.8  โปรแกรมสามารถเลื่อนหน้าเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งานให้ได้มากข้ึนในแต่ละหน้าได้อย่างไม่จ ากัด 
โดยไม่จ าเป็นต้องสลับการใช้งานฟังก์ชันด้วยการเลือกค าสั่งทุกครั้ง 

15.9  สามารถเปลี่ยนสีพ้ืนหลังได้หลายแบบ 

       15.10 มีฟังก์ชันเครื่องมือที่เหมาะส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ ไม้บรรทัด,ไม้สามเหลี่ยม,ไม้โปรแทรคเตอร์  
และวงเวียน 

15.11  มีฟังก์ชันนาฬิกาส าหรับจับเวลา 

15.12  มีฟังก์ชันเครื่องมือ แว่นขยาย , ไฟฉาย , ม่านบัง  ส าหรับเพื่อเน้นจุดที่ต้องการ 

15.13  มีฟังก์ชันสร้างรูปทางเรขาคณิตอัตโนมัติ 

15.14  มีฟังก์ชันเครื่องมือยางลบที่สามารถใช้ลบตามต าแหน่งที่ต้องการได้ 

15.15  มีฟังก์ชันกล่องข้อความเพ่ือส าหรับป้อนข้อความให้เชื่อมต่อไปยัง web browser  เพ่ือ 

           ค้นหาสิ่งที่ต้องการสืบค้นให้อัตโนมัติ (ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) 

15.16  มีฟังก์ชันเล่นภาพบนหน้าใช้งานปัจจุบันย้อนหลัง 

15.17  มีฟังก์ชันปากกาอัจฉริยะท่ีสามารถสร้างรูปเรขาคณิตให้สวยงามได้จากการสร้างรูปที่ไม่
สมบูรณ์ และสามารถแสดงค่ามุมองศาของรูปได้เมื่อสร้างรูปสามเหลี่ยมจากฟังก์ชันปากกาอัจฉริยะอัตโนมัติ 

15.18  มีฟังก์ชันปากกาเลเซอร์ที่เส้นจะกะพริบเป็นจังหวะเพ่ือเน้นให้มีความน่าสนใจ 

15.19  มีฟังก์ชันคีย์บอร์ดส าหรับใช้พิมพ์เปรียบเสมือนอยู่บนแป้นพิมพ์จริง 

15.20   มีฟังก์ชันเกมสุ่มตัวเลข 

15.21  มีฟังก์ชันสั่งพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ (ต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์) 

 



15.22  มีฟังก์ชันแสดงข้อความพ้ืนฐานเพื่อใช้ส าหรับการน าเสนอแบบเต็มหน้าจอ เช่น                         
Thank you , Be Quite , Attention, Time for rest และสามารถเพ่ิมเติมข้อความตามต้องการได้ 

15.23  สามารถอัพเกรดซอฟแวร์ได้ในอนาคต โดยผ่านทางเว็บไซด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

15.24  มีฟังก์ชันค าสั่งพ้ืนฐานของโปรแกรมติดตั้งถาวรบนตัวกระดานทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ด้าน
ละไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ค าสั่ง และสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับฟังก์ชันค าสั่งบนตัวโปรแกรม                   
เพ่ือ ความสะดวกในการใช้งาน 

15.25  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ 

  15.25.1  ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามมาตรฐาน มอก. 1956 - 
2548 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ (CISPR 22) หรือ FCC หรือ EN หรือ          

VCCI หรือ CE หรือเทียบเท่า 

  15.25.2   เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Series 
หรือเทียบเท่า 

  15.25.3   ได้รับมาตรฐาน RoHS 

15.26   มีฟังก์ชั่นพิมพ์อักษรจากลายมือ ที่สามารถแปลงลายมือที่เขียนให้เป็นตัวอักษร
อัตโนมัติ 

15.27  มีฟังก์ชันสร้างรูปลูกศรเพ่ือใช้ชี้ต าแหน่งที่ต้องการ ส าหรับการสอน หรือการน าเสนอ
ซึ่งสามารถเปลี่ยนสี และทิศทางของหัวลูกศรได้ตามต้องการเพื่อความสะดวก 

15.28  มีฟังก์ชันขยายเข้า และขยายออก เพ่ือส าหรับขยายหรือย่อขนาดของวัตถุบนหน้าใช้
งาน (zoom in & zoom out) 

15.29  มีฟังก์ชันคัดลอก วาง และลบ วัตถุบนหน้าใช้งาน เพ่ือความสะดวก 

15.30  มีฟังก์ชันยกเลิก และท าซ้ า (undo & reundo)  

16. มีบริการหลังการขายทางเทคนิค 3 ช่องทาง 

 16.1 แก้ไขทางเทคนิคทางโทรศัพท์ ( TELEPHONIC SERVICE ) 

 16.2 แก้ไขทางเทคนิคแบบออนไลน์ (ONLINE REMOTE SERVICE) 

 16.3  แก้ไขทางเทคนิค ณ สถานที่ติดตั้ง ( ON SITE SERVICE ) 

17. มีแผนจัดอบรมในการใช้เครื่องมือเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสทบทวน และศึกษาเพิ่มเติม 

18. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
 
 
 
 



2.เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ 
รายละเอียดของคุณลักษณะของเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ 
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
1. ความส่องสว่าง  ไม่น้อยกว่า  2700 ANSI Lumens  
2. หลอดไฟขนาด 230 W  (เปลี่ยนได)้อายุการใช้งานมากกว่า 3000 ชั่วโมง(โหมดท างานปกติ) 
3. ความละเอียดระดับ  XGA (1280x960)  
4. สามารถปรับความคมชัด และ ปรับย่อ-ขยายได้ด้วยมือ  
5. มีช่องรับสัญญาณภายในตัวเครื่อง(In Put)  

5.1. มีช่องสัญญาณ USB 1port 
5.2. มีสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA ) จ านวน 1 ช่อง  
5.3. มีสัญญาณวีดีโอ (Composite RCA) จ านวน 1 ช่อง  
5.4. มีสัญญาณวีดีโอ (S-Video) จ านวน 1 ช่อง  

6. มีช่องส่งออกสัญญาณในตัวเครื่องดังนี้ 
6.1. สัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA ) จ านวน 1 ช่อง  
6.2. สามารถรับสัญญาณวีดีโอ Component ได้ (Share with D-Sub 1)  

7. แก้ไขปัญหาสี่เหลี่ยมคางหมูได้ +- 30  องศา 
8. ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-230 vac 
9. สามารถแสดงผลและท างานบนพื้นผิวเรียบทุกชนิด 
10. ใช้ระบบแสงอินฟาเรดแสดงผลการท างานบนพ้ืนผิวการแสดงภาพจากตัวเครื่อง 
11. มีโปรแกรมควบคุมการท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์(windows) ทุกเวอร์ชั่น 
12. สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ 
13. สามารถเขียนด้วยปากกาไร้สายระบบแสงอินฟาเรดแบบยืดหดได้ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต 
14. สามารถเขียนด้วยปากกาไร้สายระบบแสงอินฟาเรดแบบธรรมดา 
15. ระบบอินฟาเรด มีการตอบสนองรวดเร็ว แม่นย า ไม่น้อยกว่า 120 dots/second 
16. มีสวิตซ์ส าหรับปรับเลือกโหมดการรับได้บนตัวเครื่องพร้อมเมนูภาษาอังกฤษ  
17. มีรีโมทคอนโทรลควบคุมการท างานของตัวเครื่อง  
18. ตัวเครื่องมีน้ าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้งาน  
19. เครื่องผลิตโดยโรงงานเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง (Original Product) และมีตัวแทนจ าหน่ายพร้อมทั้ง

ศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย 
20. มีเอกสารรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก CE , FCC และ ROhs 
21. มีเอกสารรับรองคุณสมบัติทางเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิต เช่น ความเร็วในการใช้งาน , อายุการใช้งานโดย
เฉลี่ยของ         หลอดภาพ , ขนาดของหลอดภาพ , ความสว่าง และ ความละเอียดของภาพที่ฉาย เป็นต้น 
22. มีเอกสารรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต 
23. รับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือหลอดภาพ 3,000 ชั่วโมงในโหมดใช้งานปกติ 
 
 
 



3.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ( Visual) 
รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องฉายภาพ 3มิติ (Visual) 
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1) Opticalเลนส์ซูมได้ถึง  22 X 
2) CMOS ประสิทธิภาพสูงให้ความละเอียดของภาพสูงถึง 800,000 Pixels 
3) มีหลอดไฟส่องสว่างในตัวถึง 2 ด้านสามารถท างานได้ชัดเจนแม้ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อย 
4) รองรับสัญญาณได้ทั้งระบบ PALและ NTSC  
5) ช่องต่อสัญญาณ INPUT- OUTPUTแบบVGA(DB15 FLC)  และAV 
6) มีช่องรับ  USB  SD การ์ด   
7) สามารถแสดงสัญญาณภาพจากไฟล์ mpeg.และ สัญญาณเสียง mp3. 
8) สามารถปรับโฟกัสได้ทั้งAuto/Manual 
9) ฟังก์ชั่นปรับภาพ แดง หรือน้ าเงินได้ 
10) สามารถพับเก็บได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน 
11) การรับประกันฟรี 1ปี ของการใช้งานปกติ(ช ารุดจากการใช้งานปกติเปลี่ยนชุดใหม่ให้ฟรี) 

 
4.มินิแอมป์ช่วยสอน 
  รายละเอียดคุณลักษณะ มินิแอมป์ช่วยสอน 
   มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องขยายเสียงแบบหูหิ้ว  มีน้ าหนักเบา   สะดวกในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ 
2) มีช่อง MIC INPUT ส าหรับไมค์สาย  และมีช่องรับสัญญาณไมค์ไร้สายและอุปกรณ์   
3) มีช่องรับ  USB  SDการ์ด  รับสัญญาณFM Stereo 
4) ใช้รีโมทปรับการใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น 
5) ก าลังขยายเสียง  20วัตต์ 
6) ใช้ไฟแบบ AC 220v-240vและระบบDC 12V-15vมีแบตเตอร์รี่แบบกักเก็บกระแสไฟฟ้าในตัวเครื่อง 
7) สามารถต่อพ่วงกับเครื่องขยายเสียงอ่ืนๆและปรับเสียงตามความต้องการของผู้ใช้ 
8) มีขนาดเบากะทัดรัด ขนาด   180x300x110 MM 
9) การรับประกันฟรี 1ปี ของการใช้งานปกติ 

5.กระดานแม่เหล็กพร้อมสระพยัญชนะไทย 
รายละเอยีดคุณลักษณะกระดานแม่เหล็กพร้อมสระพยัญชนะไทย 
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1 ท าด้วยกระดานไวท์บอร์ดและกรีนบอร์ด สามารถเขียนได้ทั้งสองด้านด้วยชอร์คน้ าไร้ฝุ่นไม่อันตราย 
2 มีโลหะใช้เป็นสื่อน าของแม่เหล็ก 
3 มีสระ-พยัญชนะไทยติดแม่เหล็กให้ผู้เรียนผสมค าอ่านได้อย่างถูกต้อง 
4 จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่สะดวก ด้วยขนาด 60x100cm 
5 มีช่องตารางส าหรับฝึกเขียน 
6 การรับประกันฟรี1ปี 

 
 



6.กระดานฝึกอ่าน/ออกเสียงพยัญชนะไทยพูดได้ 
รายละเอียดคุณลักษณะกระดานฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยพูดได้ 
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1.มีปุ่มกดเปิด-ปิดในการใช้งาน 
     -มีระบบปิดการท างานอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน 
2.มีปุ่มฟังก์ชั่นเลือกการใช้งานดังนี้ 
       -ปุ่มฟังก์ชั่นออกเสียงในการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ 
       -ปุ่มฟังก์ชั่นออกเสียงในการสะกดพยัญชนะไทย ก-ฮ 
       -ปุ่มฟังก์ชั่นออกเสียงในการหาพยัญชนะ 
       -ปุ่มฟังก์ชั่นออกเสียงในการหาตัวเลขอยู่ที่ใหน 
       -ปุ่มฟังก์ชั่นกดเสียงดนตรี 
3.ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษา 2551 
4.มีหนังสือรับรองการจดลิขสิทธิ์ 
5.ใช้ไฟระบบ DC ขนาด AA 3 ก้อน 
6.รับประกันการใช้งาน 1 ปี 

7.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนช่วยสอน 8 กลุ่มสาระ 
คุณลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนช่วยสอน 8 กลุ่มสาระ 
คุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1.    เป็นโปรแกรมท่ีสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ (Windows) xp,seven,linux,2000,2003 
2. เป็นโปรแกรมท่ีมีการออกแบบให้มีการท างานแบบแยกส่วนระหว่างส่วนของผู้สอนและส่วนของ

ผู้เรียน 
3. บทเรียนช่วยสอนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ช่วงชั้นที่ 3 
4. บทเรียนครอบคลุมเนื้อหาในการฝึกทักษะด้านต่างๆ เช่น การอ่าน การฟังการพูด และการเขียน  
5. มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีเอกสารแสดงสิทธิ์การเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย 
6. ตรงกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 

- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
- กลุ่มสาระภาษาไทย  
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
- กลุ่มสาระศิลปะ 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
- กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และเป็นโปรแกรมที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยายทุกเนื้อหา (รายละเอียดตาม
คุณลักษณะบทเรียนช่วยสอน) 

7. เหมาะสมกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
8. มีแบบประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบของแบบทดสอบและเกมต่าง ๆ ทุกหน่วยการเรียนรู้ 



9. มีระบบประมวลผลข้อมูลรายงานผลการท าแบบทดสอบทันที เพื่อให้ผู้เรียนทราบพัฒนาการของ
ตนเอง และครูสามารถตรวจความก้าวหน้าของผู้เรียนได้  

10. มีระบบป้องกันข้อมูลเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
11. จัดเก็บในรูปแบบของ Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 80 GB ความเร็วในการอ่าน 7200 rpm 
12. โปรแกรมมีระบบการท างานแบบเครื่องเดียว  (Stan Alone)  และ แบบเครือข่าย LAN  
13. ในระบบเครือข่าย LAN สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง ต่อ 1 ชุด 
14. เป็นโปรแกรมท่ีรวมฟังก์ชันและเมนูการใช้งานตามคุณลักษณะ รวมทั้งเนื้อหาต่างๆไว้บน

โปรแกรมเดียว 
15. ในระบบเครือข่าย แต่ละช่วงชั้นหรือแต่ละสาระการเรียนรู้สามารถแยกการท างานได้แบบอิสระไม่

ขึ้นตรงกับเครื่องแม่ข่าย 
16. มีโปรแกรมเก็บข้อมูลภาพ สามารถน าภาพเพ่ิมภาพ และน าภาพไปประกอบกับชิ้นงานอ่ืน ๆ ได้ 
17. มีช่องทางส าหรับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet จากโปรแกรมนี้ได้ทันที 
18. โปรแกรมท างานแบบเต็มหน้าจอ (Full Screen) ทุกบทเรียน  
19. ทุกบทเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบเป็นรายชั่วโมง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการ

สอนประกอบกับสื่อชุดนี้ได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดเพ่ิมเติมในคุณลักษณะแผนการจัดการ
เรียนรู้) 

20. สามารถแก้ไข เพ่ิมเติมและปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับสภาพจริงของนักเรียนและผู้สอนและพิมพ์
ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

21. มีวิจัยพร้อมโครงงานทุกชั้นเรียน 5 กลุ่ม สาระ คือ ภาษาไทย,คณิต,วิทย์,อังกฤษ,สังคมฯ 
22. มีจ านวนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่า 1,500 บทเรียน 
23. ครอบคลุมเนื้อหาตลอดทั้งปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) โดยแบ่งบทเรียนตามระดับชั้นของแต่ละ

กลุ่มสาระอย่างชัดเจน 
24. มีบทเรียนช่วยสอนชุดซ่อมเสริมภาษาไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่มี

ปัญหาด้านภาษาไทย 
25. มีคู่มือสอนการติดตั้งและการใช้งานในรูปแบบแผ่น CD  
26. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  (ช ารุดจากการใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกันจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่) 

2. คุณลักษณะแผนการจัดการเรียนรู้ (ส าหรับครูผู้สอน) 
1. ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึง ช่วงชั้นที่ 3 
2. ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design  ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง  2551    

ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นต้น  

3. ต้องจัดพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารที่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ได้ง่าย เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนได้ 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงจะต้องประกอบด้วย แผนการสอน ใบงาน หรือ ใบความรู้  
หรือใบกิจกรรม หรือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในหน่วยการเรียนที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

5. ต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบรายชั่วโมง (1ชั่วโมง) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 
ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรม คือ สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ สาระ



ภาษาไทย สาระภาษาต่างประเทศ สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระศิลปะ สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6. ต้องมีงานวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มสาระหลัก ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกช่วงชั้น 

7. ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนต้องมีท้ังงานวิจัย 5 บท และวิจัยแบบง่าย (วิจัยหน้าเดียว) 
8. มีตัวอย่างโครงงานประกอบการเรียนการสอนทุกช่วงชั้น 

2.1  คุณลักษณะชุดซ่อมเสริมภาษาไทย 
    1. สามารถใช้สอนซ่อมเสริมภาษาไทยหรือเรียนรู้ได้ทุกระดับชั้น 

       2. มีการด าเนินเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในแต่ละเนื้อหา                                             
ตามความเหมาะสม 

              3.  เนื้อหาการสอนต้องครอบคลุมในหลักภาษาไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  พยัญชนะไทย ก-ฮ สระอา  สระอี  สระโอ 

              สระไอไม้มลาย  สระใอไม้ม้วน สระอู  สระอ า 
  สระเอ   สระแอ  สระอือ  สระอะ 
  สระอิ,อึ   สระอุ  สระออ  สระอัว 
  สระเออ   สระเอีย  สระเอือ  สระเอะ 
  สระแอะ   สระเอาะ สระเออะ สระโอะ 
  แม่กก    แม่กด  แม่กบ   แม่กง 
  แม่กน   แม่กม  แม่เกย   แม่เกอว     การันต์ 

1. 4. แต่ละเนื้อหามีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน  
2. 5. รองรับการใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. 6. คู่มือสอนการติดตั้งและการใช้งานในรูปแบบแผ่น CD 

3. คุณลักษณะสื่อบทเรียนช่วยสอน  
1. ลักษณะทั่วไปของสื่อการเรียนการสอน 

1.1 มีเนื้อหาถูกต้องตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              1.2  ต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบทุกเรื่องในบทเรียน และครอบคลุมทั้งความรู้  กระบวนการ

เรียนรู้           และมีการจัดท าแบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา                                                                                                                      
1.3 ต้องเป็นสื่อที่ผู้เสนอขายเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือผลิตขึ้นเอง มิได้ท าซ้ า คัดลอก  เลียนแบบผู้อ่ืน 
ยกเว้น  ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง 
1.4  ทุกเนื้อหาจะต้องมีข้อความอธิบายและเสียงบรรยายประกอบ 

2. ส่วนประกอบของสื่อการเรียนการสอนจะต้องประกอบด้วย 
2.1 ชื่อบทเรียน 
2.2 หัวข้อเรื่อง 
2.3 ระดับชั้นที่สื่อการเรียนการสอนนั้น ๆ ใช้สอน 
2.4 แบบทดสอบหรือแบบประเมินความสามารถของผู้เรียน 
2.5 เนื้อหาบทเรียน 
2.6 คู่มือแนะน าการใช้สื่อการเรียนการสอน 



3. ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
3.1  เนื้อหามีความถูกต้องและครอบคลุมจุดประสงค์เรียนรู้ 
3.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเนื้อหามีความสัมพันธ์และต่อเนื่อง 
3.3  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
3.4  การอธิบายเนื้อหาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง เหมาะสม (รวมข้อความ/เสียงบรรยาย) 
3.5  น าเสนอเนื้อหาดึงดูดความสนใจ 
3.6  ออกแบบบทเรียนเพ่ือให้สามารถใช้เป็นสื่อประกอบหรือศึกษาด้วยตนเองได้ 
3.7  ภาพ/กราฟิกท่ีน าเสนอสอดคล้องตรงตามเนื้อหา 

4. แบบทดสอบ 
4.1 มีแบบทดสอบหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลือก ถูกผิด เติมค าตอบ เป็นต้น 
4.2 มีการสรุปคะแนนรวมหลังการทดสอบทันที 
4.3 มีการเสริมแรงในการท าแบบทดสอบอย่างเหมาะสม 
4.4 มีข้อเฉลยที่ถูกต้องในบางสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

5. ด้านเทคนิค 
5.1  มีระบบการเข้าสู่โปรแกรมโดยอัตโนมัติ(Autorun) มีช่องทางที่สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ง่าย 
5.2  มีปุ่มค าสั่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย 
5.3  มีการแสดงผลเป็นภาษาไทย 
5.4  มีการจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้ 
5.5  ตัวอักษรมีรูปแบบ ขนาด อ่านง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน 
5.6  มีการเชื่อมโยงไปยังจุดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
5.7  ภาพและเสียงที่ใช้ประกอบเหมาะสมและดึงดูดใจผู้เรียน 
5.8  มีเสียงบรรยายประกอบทุกเนื้อหา 
5.9  มีคู่มือแนะน าการใช้สื่อ บทเรียน ชัดเจน ง่ายต่อการใช้ 

6. รายละเอียดคุณสมบัติตามสาระการเรียนรู้ของบทเรียน 
6.1 ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
6.2  พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ 
6.3  พัฒนาการด้านภาษาไทย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
6.4  พัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
6.5. ช่วงชั้นที่ 1 – 3 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต 
การวิเคราะห์ข้อมูล และความน่าจะเป็น และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยค านึงถึงล าดับขั้นของการเรียนรู้ 
 เนื้อหาต้องค านึงถึงความยาก-ง่าย ความต่อเนื่อง และล าดับขั้นของเนื้อหา 



             กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้ 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด ตาม
หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย  
 มีกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้หลักภาษา
อย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้ 

 ต้องมีชุดฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยส าหรับ     
นักเรียนที่ต้องการฝึกเพ่ิมเติม 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
 มีเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรแกนกลาง   
 เป็นสื่อฯ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า เกี่ยวกับค าศัพท์ที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เป็นสื่อฯ ที่ฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 
 เป็นสื่อฯ ที่ช่วยในการอ่านและท าให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
 เป็นสื่อฯ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ 

 
 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และการด าเนิน
ชีวิต  หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์  และภูมิศาสตร์ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย 
 เนื้อหาสาระเอ้ือให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิด การวิจารณญาณ 
และการคิดสร้างสรรค์ 

 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม   สนองความต้องการของครูและผู้เรียน 



          กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กีฬา ยาเสพติด และการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเหมาะสม  

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้ 

        กลุ่มสาระศิลปะ 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับด้าน ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย อันดีงาม
ต่อไป 

      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง และการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วย การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การใช้โปรแกรมชุดส านักงาน (Word,Excel,PowerPoint) รวมทั้ง Internet  
การออกแบบโฮมเพจ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น 
 เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย  
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาได้ 

 
 
8.  ปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 2 ภาษา( จีน-อังกฤษ ) ระดับช้ัน  อนุบาล-ป. 6 
รายละเอียดคุณลักษณะ 
  มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
       1. สื่อการเรียนชุดนี้ประกอบด้วย 

    1.1    หนังสือเรียน  รวมแบบฝึกหัด  กิจกรรมภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

    1.2    มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือชี้ให้มีเสียงในการอ่าน ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค บทอ่าน และ    
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ (Interactive Learning) 

1.2 มีเนื้อหาของบทเรียน ตั้งแต่ ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

3.   มีเนื้อหาสาระตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืฐาน 
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4. สื่อบูรณาการทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

5. สามารถอ่านออกเสียงได้ 2 ภาษา ( จีน อังกฤษ)                                                                                     
5.  มีเสียงในตัวเครื่อง ใช้ไฟระบบ AC 220W และ DC ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA3 ก้อน                                                                     
6.  การรับประกันฟรี 1 ปี 

9.ไออินเตอร์แอคทีฟ                                                                                                                                                              
รายละเอียดคุณลักษณะ ไออินเตอร์แอคทีฟ 
มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 
     1. เป็นกล้องตรวจจับสัญญาณภาพโปรเจคเตอร์และฉายอินฟาเรด แสดงผลการท างานได้บนพ้ืนผิว  เรียบ
ทุก   ชนิด โดยไม่จ าเป็นต้องใช้จอแอคทีฟบอร์ด 
     2. มีปากกาควบคุมการท างานด้วยเทคโนโลยี ระบบแสงอินฟาเรด 2 ด้าม ทั้งแบบปกติและแบบยืด – หด
ได้ 
     3. มีความแม่นย าในการประมวลผล 0.05- 2 มม.  
     4. ค่าแสดงผลที่  0.5- 2 เมตร  ในพ้ืนที่ขนาด  20-200 นิ้ว 
     5. มีช่อง USB ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์                                                                                              

6. รองรับระบบปฎิบัติการวินโดว์ทุกเวอร์ชั่น                                                                                                                                
7. ใช้ไฟระบบ DC แบบเตอรี่AAA 2 ก้อน 
8. มีน้ าหนักเบาด้วยขนาด 50x100x60  น้ าหนัก 1 กก                                                                                      
9.  รับประกัน  1 ปี 

 10. กระดานเพื่อสุขภาพ 
  รายละเอียดคุณลักษณะ กระดานเพื่อสุขภาพ 
  มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1) เป็นกระดานที่ท าจากแผ่น FILM  PVC  วัสดุคุณภาพสูง ใช้กับชอล์คน้ าไร้ฝุ่นไม่อันตราย 
2) มีโลหะใช้เป็นสื่อน าของแม่เหล็ก 
3) มีช่องและตารางส าหรับฝึกเขียน 
4) มีขนาดมาตรฐาน  120X240 CM 
5) รับประกันสินค้า  1 ปี 

11.ล าโพงคาดเอวช่วยสอน 
  รายละเอียดคุณลักษณะ ล าโพงคาดเอวช่วยสอน 
   มีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ 

1) เครื่องขยายเสียงแบบสะพายหรือคาดเอว 
2) มีช่องMIC INPUT ไมค์คาดศรีษะ 
3) มีช่องรับสัญญาณ FM  STEREO  USB MP3 ก าลังขยายเสียง 12 วัตต์ 
4) ใช้ไฟระบบDCมีแบตเตอรี่แบบกักเก็บกระแสไฟฟ้าในตัวเครื่อง 
5) รับประกัน 1 ปี  จากการใช้งานโดยตรง 

 


