เอกสารประกอบแบบขอใชหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน หนา ๑

ขอใชครุภัณฑ / อุปกรณไอที ในหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน
ลําดับ

รายการ

๑

อุปกรณสําหรับใหบริการภายในหองออดิทอเรียม
๑.๑ โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ

ขอใช
( หรือ )

จํานวน
(ถามี)

วันเดือนป
ที่ขอใชงาน

(แบบยึดติดผนัง)

๑.๒ ไมคสาย/ไมคไรสาย/ไมคแบบมีคลิป รวม ๔ ตัว
๑.๓ อุปกรณเชื่อมตอโนตบุค/คอมเขาจอ
โปรเจคเตอรหลักผานชอง HDMI (ตองนําโนตบุค/
คอมมาเอง)

๒

๓
๔
๕
๖

๑.๔ ลําโพงแบบติดตั้ง ๒ ตัว ลําโพงแบบพวง ๔ ตัว
๑.๕ เครื่องเลนวีดีทัศน/ซีดีเพลง/ไฟลเสียง (USB)
ชุดเครื่องเสียงขนาดเล็ก จํานวน ๑ ชุด
สําหรับใชภายในอาคาร อุปกรณประกอบดวย ลําโพง
๒ ตัว พรอมขาตั้ง Mixer ๑ ตัว ไมคสาย ๒ ตัว มีชอง USB
และ AUX
ขาตั้งไมคแบบตั้งโตะ จํานวน ๔ ตัว
ขาตั้งไมคแบบยืน จํานวน ๑ ตัว
โพเดี้ยมแบบอะคลิลิคใส จํานวน ๓ ตัว
จอโปรเจคเตอร แบบจอแขวนมือดึง
จํานวน ๑ ตัว

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

โตะหนาขาว ขนาด ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จํานวน ๔๐ ตัว
โตะหนาขาว ขนาด ๑๘๐ x ๗๕ ซม. จํานวน ๒๐ ตัว
เกาอี้สีดํา มีที่พักแขน จํานวน ๑๐๐ ตัว
เกาอี้สีดํา ขาเหล็ก จํานวน ๑๐๐ ตัว
เกาอี้พลาสติก จํานวน ๑๘๐ ตัว
บอรดไม MDF จํานวน ๓๐ ตัว
ขอใชสื่อประชาสัมพันธชองหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน
จํานวน
ขอใช
ลําดับ
รายการ
( หรือ )
(ถามี)
๑๓ การแนะนําผลงานดวยภาพและเสียง Motion
Detector จํานวน ๔๓ ชุด เคลื่อนที่ได

วันเดือนป
ที่ขอใชงาน

เอกสารประกอบแบบขอใชหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน หนา 2

ลําดับ

ขอใช

รายการ

( หรือ )

จํานวนที่ขอใช
(ถามี)

๑๔ การประชาสัมพันธผา นจอทีวีแนวตั้ง/I-Directory
จํานวน ๑ ชุด
๑๕ การประชาสัมพันธผา นจอมัลติทัช/Multi-touch
จํานวน ๒ ชุด
๑๖ แอบพลิเคชั่นมือถือ “RCAC 84”
การประชาสัมพันธนิทรรศการที่ใช QR Code
บนแอบพลิเคชั่นมือถือ
๑๗ จอทีวี LED ขนาด ๔๒ นิ้ว จํานวน ๔๐ ชุด ดังนี้
- แบบชุด ๔ จอ เคลื่อนที่ได
- แบบ ๑ จอ ติดกับผนัง
- แบบ ๑ จอ ในตูเคลื่อนที่ได
๑๘ เว็ปไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของหอศิลป
รวมสมัยราชดําเนิน www.rcac84.com และ
www.facebook.com/rcac84

๑๙ การถายทอดสด/บันทึกภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ)
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต VDO Streaming
ไปบนเว็ปไซต www.rcac84.com จํานวน ๒ ชุด
๒๐ นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Web บนเว็ปไซต
www.rcac84.com
หมายเหตุ ผูขอใชตองจัดหาบุคลากรในการจัดสถานที่ หรือ ยกขนของทั้งกอน - หลังใชงาน


วันเดือนป
ที่ขอใชงาน

รายละเอียดการนําสงขอมูล หนา ๒

ลําดับ
รายการ
๑๓ การแนะนําผลงานดวยภาพและเสียง Motion
Detector
จํานวน 43 ชุด เคลื่อนที่ได

๑๔

การประชาสัมพันธผา นจอทีวีแนวตั้ง/I-Directory
จํานวน 1 ชุด

๑๕

การประชาสัมพันธผา นจอมัลติทัช/Multi-touch
จํานวน 2 ชุด

๑๖

แอบพลิเคชั่นมือถือ ชื่อ “RCAC 84”
การประชาสัมพันธนิทรรศการที่ใช QR Code
บนแอบพลิเคชั่นมือถือ

๑๗

จอทีวี LED ขนาด 42 นิ้ว
จํานวน 40 ชุด ดังนี้
๑๗.1 แบบชุด 4 จอ เคลื่อนที่ได
๑๗.2 แบบ 1 จอ ติดกับผนัง
๑๗.3 แบบ 1 จอ ในตูเคลื่อนที่ได

รายละเอียด
- ไฟลภาพนิ่ง (JPEG) หรือภาพเคลื่อนไหว (MP4)
- ภาพแนวนอน ขนาด 800 x 480 pixels
- ขนาดไฟลทั้งหมดรวมกันไมเกิน 1 GB
- มีลําโพงในตัว
- กรุณาสงไฟลลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
- ไฟลภาพนิ่ง(JPEG) หรือภาพเคลื่อนไหว (MP4)
- ภาพแนวตั้ง ขนาด 1,080 x 1,920 pixels
- มีลําโพงในตัว
- กรุณาสงไฟลลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
- ไฟลภาพนิ่งความละเอียดสูง (JPEG) หรือภาพเคลื่อนไหว (VOB)
พรอมเนื้อหาบรรยาย (สําหรับขนาดไฟลกรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับ
เจาหนาที)่
- มีหูฟงใหบริการ
- กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
- ไฟล JPEG รูปถายของผลงานที่จะจัดแสดง พรอมคําอธิบายภาพ
(caption)
- นิทรรศการครั้งหนึ่งรับไมเกิน 50 ภาพ (มีคาใชจา ยใหบริษัทภายนอก)
- กรุณาสงไฟลลวงหนาอยางนอย 3 สัปดาห
- ไฟลภาพนิ่ง(JPEG, PNG, MBP, GIF) หรือภาพเคลื่อนไหว (MP4, MPEG,
AVI, WMV, MOV, DIVX, M4V)
- มีลําโพงในตัว
- ภาพแนวนอน ขนาด 1,280 x 720 pixels
- ขนาดไฟลทั้งหมดรวมกันไมเกิน 500 MB

ผูรับผิดชอบระบบ
คุณปรัชญา ชัชวาล
0 2224 8030 ตอ 202

คุณปรัชญา ชัชวาล
0 2224 8030 ตอ 202

คุณวิศรุต กุศลสะอาดเอี่ยม
0 2224 8030 ตอ 202

คุณชินวุฒิ รอดโพธิ์ทอง
0 2224 8030 ตอ 202
คุณวิศรุต กุศลสะอาดเอี่ยม
0 2224 8030 ตอ 202

รายละเอียดการนําสงขอมูล หน
หนาา ๒

ลําดับ

รายการ

1๘

เว็ปไซตประชาสัมพันธกิจกรรมของหอศิลปรวมสมัย
ราชดําเนิน
- www.rcac84.com
- www.facebook.com/rcac84

๑๙

การถายทอดสด/บันทึกภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ)
ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต VDO Streaming
ไปบนเว็ปไซต www.rcac84.com
จํานวน 2 ชุด

๒๐

นิทรรศการเสมือนจริง Virtual Web บนเว็ปไซต
www.rcac84.com

รายละเอียด
- กรุณาสงไฟลลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
- ไฟลภาพนิ่ง JPEG ของปายชื่องาน โปสเตอร ตัวอยางภาพผลงานจัด
แสดง ตัวอยางภาพกิจกรรม ศิลปน วิทยากร ไฟลขนาด 511 x 455
pixels สําหรับ www.rcac84.com และ ขนาด 1,024 x 768 pixels
สําหรับ www.facebook.com/rcac84
- Texts เนื้อหาประชาสัมพันธระบุ ชื่องาน วันที่จัดงาน ศิลปน/วิทยากร
ความเปนมา วัตถุประสงค ฯลฯ เปนไฟล MS Word หรือ Notepad
- สําหรับไฟลภาพเคลื่อนไหว ขอใหอัพขึ้นเว็ปไซต youtubeใหเรียบรอย
กอนและสงเปนที่อยูลิงคใหเจาหนาที่
- กรุณาสงไฟลลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาหเพื่อประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธขา วสาร
- กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
- หากตองการสําเนาไฟลวีดีโอ กรุณานําดีวีดีหรือ External Hard Disk
มาเอง
- ไฟลขอมูลกิจกรรม / นิทรรศการ / ภาพกิจกรรม (สําหรับขนาดไฟล
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจาหนาที่)
- กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห (มีคาใชจายใหบริษัทภายนอก)


ผูรับผิดชอบระบบ
คุณณุภัทรา จันทวิช
0 2224 8030 ตอ 202

คุณพีระวัฒน ไชยฤทธ
0 2224 8030 ตอ 202
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๕

