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รายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)

โครงการจดัสรรครภุัณฑ์ทดแทนห้องเรยีน DLTV สําหรับโรงเรยีนขนาดเล็ก จํานวน 7,914 โรงเรียน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

------------------------

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นการจัดการศึกษา

ที่สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ลดช่องว่างและ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบกับสภาพปัญหาและข้อจ้ากัดที่คล้ายคลึงกันในโรงเรียน
ขนาดเล็ก คือ ครูไม่ครบชัํน แต่ต้องจัดการเรียนการสอน 8 ชัํนเรียน ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ครูต้องปฏิบตัิงานอื่น

นอกเหนืองานสอน ท้าให้นักเรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มตามหลักสูตรและเต็มเวลา อีกทัํง
ความไม่พร้อมในด้านงบประมาณ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการและด้านการจัดการเรียน
การสอน โดยสะท้อนผลจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ปรากฏว่าในการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบ
ท่ีผ่านมานัํน ยังมีโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขํันพํืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET)

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) อยู่ในระดับปานกลาง
นอกจากนํี ยังพบว่าแนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กมีจ้านวนเพิ่มขึํน เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขํันพืํนฐาน ไม่สามารถจัดสรรอัตราก้าลังครูเพ่ิมให้กับโรงเรียนขนาดเล็กได้

เนื่องจากมีข้อจ้ากัดเร่ืองงบประมาณ และมาตรการจ้ากัดก้าลังคนภาครัฐ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัํนพืํนฐานจึงได้ด้าเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพํืนที่โรงเรียนห่างไกล เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม โดยในปีงบประมาณ 2564
ได้จัดท้าแผนงบประมาณในการจัดสรรครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ทดแทนปี 2557 จ้านวน 11,415 โรงเรียน
เน่ืองด้วยงบประมาณจ้ากัด จึงไม่สามารถด้าเนินการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ได้ครบตาม

ที่โรงเรียนขอรับจัดสรร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัํนพํืนฐาน ได้รับการ
จัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ให้โรงเรียน Stand Alone จ้านวน 3,168 โรงเรียน งบประมาณทัํงสิํน
258,912,000 บาท (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ต่อมาได้มีการปรับลด

งบประมาณลง 50 % ตามมติคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา คงเหลืองบประมาณทํังสิํน 129,456,000 บาท
(หนึ่งร้อยย่ีสิบเก้าล้านส่ีแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้าเนินการจัดสรร
ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV อีก 50 % งบประมาณทัํงสิํน 129,456,000 บาท (หนึ่งร้อยย่ีสิบเก้าล้าน –

สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน
ห้องเรียน DLTV ให้โรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 7,914 โรงเรียน งบประมาณทัํ งสํิน 258,912,000 บาท
(สองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส้าหรับโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กให้

สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนขนาดเล็ก จ้านวน 7,914 โรงเรียน ซึ่งต้องด้าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ้าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนีํ

3.1 กลุ่มท่ี 1 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมนีกัเรยีน ตั้งแต่ 1 – 30 คน ได้รบัจัดสรร

- โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 1 เครื่อง

- จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 1 จาน

- เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 1 เครื่อง

3.2 กลุ่มท่ี 2 โรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน ตั้งแต่ 31 – 60 คน ได้รับจัดสรร

- โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 2 เครื่อง

- จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 1 จาน

- เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 2 เครื่อง

3.3 กลุ่มท่ี 3 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมนีกัเรยีน ตั้งแต่ 61 – 120 คน ไดร้ับจัดสรร

- โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 3 เครื่อง

- จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 2 จาน

- เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 3 เครื่อง

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มี 2 รายการ ดังนีํ

รายการ ราคา / หน่วย

1. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว 13,500

2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย

2.1 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND

2.2 เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND

4,000

รวม 17,500

4.1 โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 น้ิว ราคา 13,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน

ดังนี้

4.1.1 เป็นโทรทัศน์สีขนาดไม่น้อยกว่า 43 นํิว ตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่มีฟังก์ชั่นการท้างาน

Hotel Mode หรือ Hospitality Mode เพือ่ปอ้งกันการเปลี่ยนแปลงหรอืตัํงค่าต่าง ๆ จากผู้ใชง้านท่ีไม่เก่ียวข้อง

1) จอภาพแบบ QLED หรือ Nano cell ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3840 x

2160 pixels (4K) หรือดีกว่า
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2) มีภาครับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาตรฐาน Digital TV/DVB-T2 สามารถ

รับสัญญาณภาพและเสียงจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ภายในประเทศไทยได้

3) มี Wi-Fi ติดตัํงในตัวเครื่อง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

4) สามารถรองรับระบบการคัดลอกค่าติดตังํผ่านช่อง USB ไปยังเครื่องอืน่รุ่นเดียวกันได้

5) สามารถรองรับสัญญาณภาพและเสียงไร้สายจากโน้ตบุ๊คและสมาร์ทโฟนที่มี

ระบบสะท้อนหน้าจอ แบบ Android และ Windows 10 โดยเชื่อมต่อตรงโดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มเติม หรือ

เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เสริมได้

6) มี Web Browser รองรับการรับชมรายการ Live และ On Demand บนเว็บไซต์

www.dltv.ac.th ได้

7) รองรับระบบ IPTV เพื่อบรรจุช่อง DLTV1 – DLTV15 เม่ือเชื่อมต่อ Internet

ให้สามารถเปลี่ยนช่องจากรีโมททีวีได้

8) สามารถตํังค่าปิดเปิด การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ของเคร่ืองรับโทรทัศน์ได้

(Lock Menu Setting) และปุ่มกดด้านหลังเครื่องได้ (Lock button)

9) รองรับการใช้งานติดตัํงผนัง (Wall Mount)

10) มีล้าโพงในตัวก้าลังขับ ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ RMS x 2

11) มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง

12) มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร์

13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) RJ 45 จ้านวนไม่น้อยกว่า

2 ช่อง

14) มีระบบปฏิบัติการ WebOS หรือ Tizen หรือ Google TV

4.1.2 เง่ือนไขอ่ืน ๆ

1) ครุภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน โดยมีเอกสารรับรองอย่างน้อย ดังนีํ

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 Series

- ได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ

CE หรอื มอก.

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL หรือ EN หรือ TUV หรือ CSA หรือ ม

อก.

2) ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตัํงเป็นผู้แทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

หรือจากสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

3) ผู้เสนอราคาต้องย่ืนหนังสือรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการ

WebOS หรือ Tizen หรือ Google TV ท่ีอนุญาตให้ติดตัํงกับผลิตภัณฑ์ โดยใหยื่นขณะเสนอราคา

4) ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอจะต้องรับประกัน ณ สถานท่ีตํังปัจจุบัน (Onsite Service)

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตัํงแต่วันตรวจรับ โดยไม่มีค่าแรง และค่าอะไหล่จากการใช้งานปกติ

5) ต้องมีเอกสารคู่มือการใช้งานและวิธีบ้ารุงรักษาฉบับภาษาไทย
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6) ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ ในสายการผลิตในวันย่ืนข้อเสนอ

การประกวดราคา โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือสาขาประจ้าประเทศไทยมาแสดงในวัน
ยื่นซองข้อเสนอ และครุภัณฑ์ท่ีส่งมอบจะต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว หรือเครื่องล้าสมัย หรือ
เครื่องที่ใช้งานแล้วและน้ามาปรับปรุงใหม่

7) กรณีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิของระบบปฏิบัติการ ตามข้อ 4.1.1 (14) ผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก้าหนด

8) ผู้เสนอราคาต้องมีครุภัณฑ์ตัวอย่างมาแสดงในวันท่ีเปิดซองราคา

4.2 ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ราคา 4,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
4.2.1 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม.

ราคา 3,000 บาท ประกอบด้วย

1) ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม
2) ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)
3) คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อม น๊อต สกรูยึด)

4) หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 2 ขํัว แบบ H/V
- Input Frequency Range ไม่ต่้ากว่า 10.70 – 12.75 GHz
- Output Frequency Range ไม่ต่้ากว่า 950 – 2150 MHz

- รับสัญญาณจากดาวเทียมย่านความถี่ KU Band Thaicom6 Frequency
12646 MHz – Symbol Rate : 30000 ; Pol. : VER

4.2.2 เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND ราคา 1,000 บาท

1) มีช่องเช่ือมต่อ USB 2.0 หรือดีกว่า จ้านวนอย่างน้อย 1 ช่อง สามารถรองรับ
ไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง และ ไฟล์วิดีโอ

2) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI จ้านวนอย่างน้อย 1 ช่อง

3) เมนูการตัํงค่ารองรับภาษาไทย
4) มีระบบปรับปรุงช่องรายการอัตโนมัติผ่านสัญญาณดาวเทียม (OTA)
5) มีรีโมทควบคุม

6) มีสายต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI จ้านวน 1 เส้น
7) มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย
8) ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

9) ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศ กสทช. ท่ีเกี่ยวข้อง
4.2.3 เง่ือนไขอ่ืน ๆ

1) ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีหนังสือแต่งตัํงหรือรับรอง

จากเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีศูนย์บริการครอบคลุมท่ัวประเทศ
2) ผู้เสนอราคาต้องได้รับหนังสือแต่งตัํงเป็นผู้แทนจ้าหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

หรือจากสาขาเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

3) ผู้เสนอราคาต้องมีครุภัณฑ์ตัวอย่างมาแสดงในวันท่ีเปิดซองราคา
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5. ขอบเขตการดําเนินงาน

5.1 กลุ่มท่ี 1 คือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ประกอบด้วย

5.1.1 โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 1 เครื่อง

5.1.2 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 1 จาน

5.1.3 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 2 ขํัว แบบ H/V จ้านวน 1 หัว

5.1.4 เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 1 เครื่อง

5.1.5 สายสัญญาณ RG6 ภายนอก – ภายใน พร้อมติดตัํงอุปกรณ์ ในข้อ 2 ถึง 4

5.1.6 ติดตํังโทรทัศน์สีชนิด Smart TV ท่ีสามารถปรับมุมก้มเงยได้ หรือตามท่ีโรงเรียน

ก้าหนด (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมทํังสองฝ่าย)

5.1.7 ต้องเดินสายไฟฟ้าชนิด VAF 1.5 SQ.mm. ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าก้าหนด

ท่ีมีเต้ารับไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ส้าหรับ Smart TV และเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD)

ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียม กลุ่มท่ี 1

5.2 กลุ่มท่ี 2 คือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ประกอบด้วย

5.2.1 โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 2 เครื่อง

5.2.2 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 1 จาน

5.2.3 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 2 ขํัว แบบ H/V จ้านวน 1 หัว

5.2.4 เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 2 เครื่อง

5.2.5 สายสัญญาณ RG6 ภายนอก – ภายใน พร้อมติดตัํงอุปกรณ์ ในข้อ 2 ถึง 4

5.2.6 ติดตัํงโทรทัศน์สีชนิด Smart TV ท่ีสามารถปรับมุมก้มเงยได้ หรือตามท่ีโรงเรียน

ก้าหนด (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมทํังสองฝ่าย)

5.2.7 ต้องเดินสายไฟฟ้าชนิด VAF 1.5 SQ.mm. ตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าก้าหนด

ท่ีมีเต้ารับไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ส้าหรับ Smart TV และเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD)
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ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียม กลุ่มท่ี 2

5.3 กลุ่มท่ี 3 คือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ประกอบด้วย

1) โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิํว จ้านวน 3 เครื่อง

2) จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND จ้านวน 2 จาน

3) หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 2 ขํัว แบบ H/V จ้านวน 2 หัว

4) เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD) ระบบ KU-BAND จ้านวน 3 เครื่อง

5) สายสัญญาณ RG6 ภายนอก – ภายใน พร้อมติดตัํงอุปกรณ์ ในข้อ 2 ถึง 4

6) ติดตัํงโทรทัศน์สีชนิด Smart TV ท่ีสามารถปรับมุมก้มเงยได้ หรือตามท่ีโรงเรียน

ก้าหนด (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมทํังสองฝ่าย)

7) ต้องเดินสายไฟฟ้าชนิด VAF 1.5 SQ.mm. ตามมาตรฐานท่ีการไฟฟ้าก้าหนด

ท่ีมีเต้ารับไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ส้าหรับ Smart TV และเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม (IRD)

6. ระยะเวลาการส่งมอบและการเบิกจ่ายเงิน

ระยะเวลาการส่งมอบและติดตํังให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

โดยเบิกจ่ายในครัํงเดียวเม่ือติดตัํงพร้อมใช้งาน และส่งงานเรียบร้อยแล้ว

----------------------------


