
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จางปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

 
1. ความเปนมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพฒันาทองถิ่น มีภารกจิหลักทัง้ผลิตบัณฑิต 
และใหบริการทางวิชาการ ศูนยคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการใหบริการคอมพิวเตอร บรกิารสารสนเทศ บริการ
เครือขาย บรกิารอินทราเน็ต บริการหองคอมพิวเตอรสําหรบัการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถใช
งานไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหองคอมพิวเตอรสาํหรับการเรียนการสอนโดยปจจบุันมหีองคอมพิวเตอร
สําหรับการเรียนการสอน จํานวน 10 หอง มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 300 เครื่อง ซึ่งมบีางสวนที่มปีระสิทธิภาพ
ดอยลงไมสามารถรับการทํางานในปจจบุันได จําเปนตองมกีารปรบัปรุงเพื่อใหใชงาน ใหมีความเปนมาตรฐาน 
ทันสมัย ทัง้นี้จะคํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมกบัเทคโนโลยีในปจจบุัน  
 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อปรับปรงุเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและเหมาะสม 
 
รายละเอียด 
1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 72 ชุด 

รายละเอียดทั่วไป 
1.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) และ4 แกนเสมือน (4 Thread) 

รองรับชองใสแบบ 1151 (Socket FCLGA 1151) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.3 
GHz 

1.2  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB  
1.3 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตัง้เปนตัวแทนจําหนายเพื่อการบริการที่ดีหลังการขายจากเจาของ

ผลิตภัณฑ 
1.4 การรบัประกันสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 3 ป 

 
2. แผงวงจรหลัก (Main board) จํานวน 75 ชุด 

รายละเอียดทั่วไป 
2.1 รองรับชองใสแบบ 1151 (Socket FCLGA 1151) 
2.2 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูบนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มี

หนวยความจําในการแสดงภาพไมนอยกวา 1 GB 
2.3 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 

Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  
2.4 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Mbps หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง  



2.5 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตัง้เปนตัวแทนจําหนายเพื่อการบริการที่ดีหลังการขายจากเจาของ
ผลิตภัณฑ 

2.6 การรบัประกันสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 3 ป 
 

3. Power supply จํานวน 60 ตัว 
รายละเอียดทั่วไป 
3.1 มีกําลงัจายไฟฟาไมนอยกวา 500 Watts 
3.2 สามารถใชไดกับแรงดันไฟฟาของประเทศไทยได 
3.3 การรบัประกันสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 2 ป 

 
4. หนวยความจําหลัก (RAM) จํานวน 72 ตัว 

รายละเอียดทั่วไป 
4.1 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ทํางานที่ความเร็ว 2133 MHz มีความจุขนาดไมนอยกวา  

8 GB  สามารถเขากับแผงวงจรหลกั (Main board) ได  
 

5. เมาส (Mouse) จํานวน 80 ตัว 
รายละเอียดทั่วไป 
5.1 ตองมีปุมควบคุมการทํางานอยางนอย 2 ปุม และมสีวนสนบัสนุนควบคุมการทํางาน Scrollbar 

(Wheel mouse) โดยใชระบบการเชื่อมตอแบบ USB 
 

6. แปนพิมพ (Keyboard) จํานวน 15 ชุด  
รายละเอียดทั่วไป 
6.1 จํานวนแปนพิมพรวมกันไมนอยกวา 104 ปุม โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดอยูอยาง

ถาวร และใชระบบการเชื่อมตอแบบ USB 
 

7. หนวยจัดเกบ็ขอมลู (Hard Drive) จํานวน  60 ลูก 
รายละเอียดทั่วไป 
7.1 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB มีความเร็วรอบไมต่ํา

กวา 7200 rpm 
7.2 การรบัประกันสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 2 ป 

 
 
 
 
 



8. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 3 ชุด 
รายละเอียดทั่วไป 
8.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

รองรับชองใสแบบ 1151 (Socket FCLGA 1151) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 
4.0 GHz 

8.2 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB  
8.3 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตัง้เปนตัวแทนจําหนายเพื่อการบริการที่ดีหลังการขายจากเจาของ

ผลิตภัณฑ 
8.4 การรบัประกันสินคาจากบริษัทเจาของผลิตภัณฑ อยางนอย 3 ป 

 
9. หนวยความจําหลัก (RAM) จํานวน 6 ตัว 

รายละเอียดทั่วไป 
9.1 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ทํางานที่ความเร็ว 2133 MHz มีความจุขนาดไมนอยกวา  

16 GB สามารถเขากบัแผงวงจรหลัก (Main board) ได 
 

10. ทุกรายการพรอมติดต้ังและทดสอบการใชงาน 


