
ครุภัณฑ์
ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณท่ีมี จน.กลำงปี 64 ค ำขอกลำงปี 64 จน.ต้นปี 65 ค ำของบ 65 ผลต่ำง พิจำรณำจำกงบ หมำยเหตุ
1. พิจำรณำจำกงบภำควิชำ 3,587,386.56        43              1,280,370.00         2.00          76,800.00            2,230,216.56     

1 ภาควิชาการท่องเท่ียว 913,011.56            11               332,050.00             580,961.56         เงินสะสมหน่วยงาน
2 ภาควิชาจิตวิทยา 437,704.36            6 337,250.00             100,454.36         เงินสะสมหน่วยงาน
3 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 167,085.49            4 40,000.00              2 76,800.00             50,285.49           เงินสะสมหน่วยงาน
4 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 135,031.13            6 110,100.00             24,931.13           เงินสะสมหน่วยงาน
5 ภาควิชาภาษาอังกฤษ 784,738.49            4 202,500.00             582,238.49         เงินสะสมหน่วยงาน
6 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 126,869.25            3 35,970.00              90,899.25           เงินสะสมหน่วยงาน
7 สาขาวิชาภาษาจีน 105,050.25            3 79,500.00              25,550.25           เงินสะสมหน่วยงาน
8 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 863,172.58            4 53,500.00              809,672.58         เงินสะสมหน่วยงาน
9 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 54,723.45              2 89,500.00 34,776.55-  เงินสะสมหน่วยงาน ขอคณะสนับสนุนงบส่วนต่าง

2. พิจำรณำจำกงบ ABC 100,454.36           8 209,400.00           -            - 38,454.36         
10 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา - 4 69,400.00 งบ ABC
11 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 100,454.36            2 62,000.00 38,454.36           งบ ABC ใช้จากเงินสะสมภาควิชา (เงินเหลือจ่าย ABC รหัส 

57-58)
12 สาขาวิชาภาษาจีน (ภาคพิเศษ) 2 78,000.00 งบ ABC

3. พิจำรณำจำกงบ กลำง - 50              7,145,084.00         7.00          19,229,640.00      - 
13 งานบริการการศึกษาฯ 3 15,599.00              งบกลางคณะ
14 งานบริหารท่ัวไป 9 537,700.00             งบกลางคณะ
15 งานบริหารงานวิจัยฯ 3 93,990.00 2 129,640.00            งบกลางคณะ มี 1 รายการ ขอซ้ือเป็นกรณีเร่งด่วนต้นปี 64 แล้ว
16 งานการเงินฯ 2 255,000.00             งบกลางคณะ
17 งานนโยบายและแผนฯ 2 198,100.00             งบกลางคณะ
18 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 13 4,578,800.00          5 19,100,000.00        งบกลางคณะ
19 หน่วยห้องสมุด 4 390,395.00             งบกลางคณะ
20 ภาควิชาจิตวิทยา 12 1,026,000.00          งบกลางคณะ ขอจากงบแผ่นดินปี 2565 ด้วย
21 ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษา 2 49,500.00 งบกลางคณะ

101 8,634,854.00         9 19,306,440.00      

ส่ิงก่อสร้ำง
1. พิจำรณำจำกงบภำควิชำ 580,961.56           1 354,000.00           -            - 226,961.56       

1 ภาควิชาการท่องเท่ียว 580,961.56            1 354,000.00             226,961.56         เงินสะสมหน่วยงาน
2. พิจำรณำจำกงบ ABC - -             - -            - - 

-
3. พิจำรณำจำกงบ กลำง - -             - -            - - 

-
580,961.56           1 354,000.00           -            - 226,961.56       

102 8,988,854.00         9 19,306,440.00      

สรุป ค ำของบลงทุน งบประมำณกลำงปี 2564 และงบประมำณปี 2565 จำกงบประมำณเงินรำยได้

รวม

รวม
รวมค ำของบปี 64 กลำงปี และ 65 ต้นปี ท้ังส้ิน

1



งบ ป.ตรปีกติ
ล ำดบั ภำค/สำขำวชิำ  งบประมำณ ยก

มำ 62

 เงนิเหลอืจำ่ย

จำกโครงกำร

ภำยนอก

 งบด ำเนนิงำน

คงเหลอื 63

 คงเหลอืจำกกำร

จดัซือ้จดัจำ้งงบ

ลงทนุ 63

 งบใชท้ ำงบลงทนุ 

64 และ 63 กลำงปี

 งบลงทนุกลำงปี 64  งบลงทนุปี 65  ขอใชท้ ำโครงกำร

ระหวำ่งปี 64

 ขอซือ้ครภุณัฑ ์

กรณีฉุกเฉนิ

 คงเหลอืยกไป หมำยเหตุ

1 ภาควชิาภาษาอังกฤษ 562,250.30        98,848.10        123,640.09         784,738.49 202,500.00 582,238.49 

2 สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 38,533.18 7,725.80          13,450.00 59,708.98 59,708.98 

3 สาขาวชิาภาษาเยอรมัน 72,290.30 1,489.60          2,300.00 76,079.90 76,079.90 

4 สาขาวชิาภาษาสเปน 7,043.34 7,848.80          850.00 15,742.14 15,742.14 

5 ภาควชิาภาษาไทย 160,592.93        52,821.30        9,764.99 223,179.22 223,179.22 

6 สาขาวชิาภาษาจนี 104,459.48        290.77 300.00 105,050.25 79,500.00 25,550.25 

7 สาขาวชิาภาษาญีปุ่่ น 794,301.03        27,022.95 18,988.60        22,860.00 863,172.58 53,500.00 809,672.58 

8 สาขาวชิาภาษาเกาหลี 74,054.30 6,581.00          16,998.00 97,633.30 97,633.30 

9 สาขาวชิาภาษาพมา่ 55,025.68 3,206.80          58,232.48 58,232.48 

10 สาขาวชิาภาษาบาลี 23,449.30 10,356.00        33,805.30 33,805.30 

11 ภาควชิาจติวทิยา 340,085.44        74,145.92 17,973.00        5,500.00 437,704.36 399,250.00 38,454.36 1.ค าขอกลางปี 64 ภาควชิา 337250 + เงนิ

สะสมจติปรกึษา 62000 บาท

12 ภาควชิาบรรณารักษ์ศาสตร์ 156,672.09        24,015.21        - 180,687.30 180,687.30 

13 ภาควชิาประวตัศิาสตร์ 108,343.16        54,110.33        4,632.00 167,085.49 40,000.00 76,800.00 50,285.49 

14 ภาควชิาปรัชญา และศาสนา 74,937.63 59,993.50        100.00 135,031.13 110,100.00 24,931.13 

15 ภาควชิามนุษยสมัพันธ์ 57,491.95 68,833.30        544.00 126,869.25 35,970.00 90,899.25 

16 ภาควชิาการทอ่งเทีย่ว 332,582.06        35,157.50 187,928.00      357,344.00         913,011.56 686,050.00 226,961.56 

17 กลุม่วชิาศกึษาท่ัวไป 36,019.95 18,703.50        54,723.45 89,500.00 34,776.55-  

2,998,132.12     136,326.37        639,713.61      558,283.08         4,332,455.18 1,696,370.00        76,800.00 - - 2,559,285.18 

งบ ป.โท ปกติ
ล ำดบั ประเภท  งบประมำณ ยก

มำ 62

 เงนิเหลอืจำ่ย

จำกโครงกำร

ภำยนอก

 งบด ำเนนิงำน

คงเหลอื 63

 คงเหลอืจำก

จดัซือ้ครภุณัฑ ์63

 งบใชท้ ำงบลงทนุ 

64 และ 63 กลำงปี

 งบลงทนุกลำงปี 64  งบลงทนุปี 65  ขอใชท้ ำโครงกำร

ระหวำ่งปี 64

 ขอซือ้ครภุณัฑ ์

กรณีฉุกเฉนิ

 คงเหลอืยกไป หมำยเหตุ

1 สาขาวชิาภาษาไทย 54,398.63 - - 54,398.63 - - 54,398.63 

2 สาขาวชิาภาษาและวรรณกรรมลา้นนา 11,117.66 - - 11,117.66 - - 11,117.66 

3 สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 10,055.00 - - 10,055.00 - - 10,055.00 

75,571.29 - - - 75,571.29 - - 75,571.29 

เงนิคำ่ธรรมเนยีมคงเหลอืปีงบประมำณ 2563 ส ำหรบัจดัท ำค ำของบลงทนุ ประจ ำปี 2565 

รวม

รวม
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
กลุ่มวิชำศึกษำท่ัวไป 89,500.00              

1 1 64128 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 5      13,500.00         67,500.00                 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 9374 BTU 
ระบบ inverter พร้อมอุปกรณ์ และ
ค่าติดต้ัง

ส าหรับห้องพักอาจารย์ เน่ืองจากมีการปรับปรุงห้องพักและส านักงานตึกHB4 ท า
ให้ห้องพักอาจารย์มีผนังแบบปิดสามารถติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศได้ (จากเดิมเป็นห้องเปิดโล่งผนังต่ าไม่
ปิดทึบถึงฝ้าเพดาน) - ขอคณะพิจารณาออกส่วนต่างให้
เน่ืองจากเกินเงินสะสมท่ีมีอยู่

เงินสะสม
หน่วยงาน

2 2 64131 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เมนไฟฟ้าพร้อมตู้โหลด 1      22,000.00         22,000.00                 เมนไฟฟ้าพร้อมตู้โหลด 12 ช่อง 3 
เฟส 50 แอมป์ พร้อมเดินสายเมน
ไฟฟ้าและอุปกรณ์

สืบเน่ืองจากการขอใช้งบประมาณกลางปีฯ 
ส าหรับซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
ห้องพักอาจารย์ตึก HB4ช้ัน1(ใบค าขอเลขท่ี
64128)  เน่ืองจากระบบไฟฟ้าของตึกHB4ไม่
สามารถรองรับเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 5 
เคร่ืองท่ีขอซ้ือเพ่ิมได้จึงต้องมีการ เพ่ิมตู้โหลด
พร้อมเมนไฟฟ้าและเดินระบบไฟเพ่ิมเติม จึง
จะสามารถใช้เคร่ืองปรับอากาศจ านวนท่ีขอ
เพ่ิมได้

รายการครุภัณฑ์ตู้เมน(พร้อมเดินระบบไฟ)น้ีเป็นรายการ
เก่ียวเน่ืองกับเคร่ืองปรับอากาศ 5 เคร่ือง(ใบค าขอเลขท่ี
64128) ขอความอนุเคราะห์ คณะฯพิจารณาเงิน
งบประมาณส่วนกลางสนับสนุนรายการครุภัณฑ์รายการน้ี 
จักเป็นพระคุณย่ิง - ขอคณะพิจารณาออกส่วนต่างให้
เน่ืองจากเกินเงินสะสมท่ีมีอยู่

เงินสะสม
หน่วยงาน

กลุ่มวิชำศึกษำท่ัวไป หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวัฒนธรรมศึกษำ 69,400.00              
3 1 64137 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีเคร่ืองปร๊ินท์ เคร่ืองปร๊ินท์ 1      15,000.00         15,000.00                 เคร่ืองปร๊ิน ,เคร่ืองพิพม์มัลตติฟังก์ช่ัน

เลอเซอร์ ชาว-ด า มาพร้อม ฟังก์ช่ันป
ร้ินท์ สแกน หน่วยความจ ามาตรฐาน 
128 MB ความละเอียดการพิมพ์ 
1200*1200 dpl

ทดแทนของเดิมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 
All-In-One รุ่น Hp LaserJet M1319fMFP 
01.74400100001ผ.53001 คณะมนุษย์

ใช้จากงบประมาณรายได้จากค่ารักษาสภาพคงเหลือ รหัส 
58

ABC

4 2 64138 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน โทรทัศน์ LED TV แบบสมาร์ททีวี 55 น้ิว 1      13,900.00         13,900.00                 โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ 
Smart TV หรือ (Android TV) ขนาด
ไม่ต  ่ากว่า 55 น้ิว  - Smart TV หรือ 
(Android TV) ที มีระบบปฏิบัติการ 
Version ไม่ต  ่ากว่า 7.0 หรือดีกว่า  -
 ขนาดที ก่าหนดเป็นขนาดจอภาพ
ข้ันต  ่า 55 น้ิว หรือมากกว่า  - แสดง
ภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED 
Backlight หรือ DLED Backlight 
คุณลักษณะเฉพาะ...  - ระดับความ
ละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3840
 x 2160 พิกเซล (4K)  - มี WIFI ใน
ตัวและสามารถใช้งาน Internet ได้ 
และรองรับ ALL share cast หรือ 
Screen Mirroring  - มีช่องต่อ HDMI
 ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื อการ
เชื อมต่อสัญญาณท้ังภาพและเสียง  -
 มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว  - 
ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง 
ภาพยนตร์  - ได้การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)  - มีคู่มือการใช้
งานเป็นภาษาไทย

เพ่ือใช้ส าหรับส่ือการสอน การเรียน การ
ประชุมออนไลน์ของส านักงาน

ใช้จากงบประมาณรายได้จากค่ารักษาสภาพคงเหลือ รหัส 
57

ABC

5 3 64139 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน ขาต้ังโทรทัศน์ แบบมีล้อลาก 1      10,900.00         10,900.00                 ขาต้ังTVแบบมีล้อลากรองรับTVขนาด
 32-65น้ิวมีถาดรับเคร่ืองเล่นในตัว มี
ล้อยางอย่างดีล้อพร้อมตัวล็อคสีด าอบ
อย่างดี  บางย่ีห้อใช้เหล็กสีเงินถูกๆ 
ไม่สวยใส่มา ต่างจากของเรา สวยกว่า
เยอะ รองรับทีวีขนาด 32 - 65น้ิว รับ
น้ าหนักได้สูงสุด 80 kg ทีวี ขนาด 65
 น้ าหนักไม่ถึง 80 kg มีถาดรับเคร่ือง
เล่นหรือกล่องรับสัญญาณต่างๆ 
ส่วนสูง 2 เมตร เลือกต าแหน่งความ
สูงแล้วแต่รุ่นขนาดTVหรือความ
ต้องการ สามารถปรับก้มเงยได้ 15
องศา ใช้เหล็กหนาถึง 1.5 mm ท่อ
เหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5cm มี
เฉพาะถาดขนาดใหญ่ด้านล่าง ไว้
รองรับเคร่ืองเล่น รุ่นน้ีจะไม่มีถาดรับ
ด้านบน

ในช่วงไวรัสระบาด หลายออฟฟิศอาจจะต้อง
ปรับให้ประชุมผ่านวีดีโอบ่อยข้ึน ขาต้ังทีวีแบบ
น้ีเหมาะส าหรับการวางโทรทัศน์ เพราะขาต้ัง
ทีวีแบบเต้ียๆก็ลากทีวีไม่ได้ คนน่ังประชุมก็อยู่
บนโต๊ะท างานซ่ึงสูงกว่า 60cm หากใช้ ขา
แบบน้ีแล้วติดกล้องไว้ด้านบนจะได้ภาพมุมสูง
ท้ังโต๊ะ อีกท้ังยังลากไปมาได้ท่ัวห้อง เห็นกัน
ท้ังห้อง  ท้ังน้ีใช้จากงบประมาณรายได้จากค่า
รักษาสภาพคงเหลือ รหัส ๕๘

ใช้จากงบประมาณรายได้จากค่ารักษาสภาพคงเหลือ รหัส 
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ค ำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบกลำง) จำกงบประมำณเงินรำยได้

3



ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
6 4 64140 กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ 8      3,700.00           29,600.00                 Xiaomi Mi Air Purifier เคร่ืองฟอก

อากาศ รุ่น 2H - ขาว  ก าจัด 99.97%
 ของอนุภาคท่ีมีขนาด0.3 ไมครอน 
ด้วยแผ่นกรอง True HEPA อัตราการ
ผลิตอากาศบริสุทธ์ิ (CADR) สูงถึง 
260 เหมาะกับพ้ืนท่ีขนาด 28 - 31 
ตร.ม.

สามารถใช้กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กต้ังแต่ PM
 2.5 ถึง PM 0.3 เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีผ่าน
มาและปัจจุบันสถานการณ์หมอกควัน
ภาคเหนือ มีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงจ าเป็นต่อ
การใช้ส าหรับกรองในท่ีท างาน เพ่ือรักษา
สุขภาพของอาจารย์และพนักงาน

ใช้จากงบประมาณรายได้จากค่ารักษาสภาพคงเหลือ รหัส 
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งำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ 255,000.00             
7 1 64135 งานการเงิน การคลังและพัสดุ ทดแทนของเดิม01.74400010001.ร59250-ร59258ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน

ประมวลผล
10     23,000.00         230,000.00               คุณลักษณะพ้ืนฐาน     - มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย     - หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB     - มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี       1) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่
บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถใน
การใช้ หน่วยความจ าแยกจาก
หน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2
 GB       2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดง ภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB     - มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 

1. ทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมท่ีเร่ิมช ารุด
 ผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2. งาน
ด้านการค านวณ ข้อมูลสถิติ รองรับระบบและ
โปรแกรมระดับสูง

 งบกลาง

8 2 64136 งานการเงิน การคลังและพัสดุ ทดแทนของเดิม 01.74400010001.ร53005ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 10     2,500.00           25,000.00                 คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีก าลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 

1. ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเร่ิมช ารุด ผ่านการใช้
งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

งบกลาง

งำนนโยบำยและแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 198,100.00             
9 1 64151 งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ทดแทนของเดิม 100144-18.14ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืน

หรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 
30,000 BTU

1      48,100.00         48,100.00                 1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า
 30,000 บีทียู 2) ราคาท่ีก าหนดเป็น 
ราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 3) 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน
การท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000
 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตส าหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็น
เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลา
การทางานของคอมเพรสเซอร์ 6) 
การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด
อ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็น
การประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่ า 7) การติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี สวิตช์1 ตัว
 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) 

เน่ืองจากครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศของงาน
นโยบายและแผนฯ ส านักงาน คณะ
มนุษยศาสตร์มีอายุการใช้งานมายาวนาน  ไม่
สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ มีสภาพ
เก่า และระบบการท างานท่ีเก่า จึงท าให้
ส้ินเปลืองพลังงาน

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
10 2 64157 งานนโยบายและแผนและ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีแท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต พร้อมอุปกรณ์ 6      25,000.00         150,000.00               คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core)  มีหน่วยความจ
 าหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 2
 GB  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 32 GB  มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่
น้อยกว่า 9.7 น้ิว และมีความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 2,048 x 1,536 Pixel  
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(802.11b, g, n, ac), Bluetooth 
และ GPS  มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ 
4G หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน
ตัวเคร่ือง (built-in)  มีอุปกรณ์การ
เขียนท่ีสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  มีกล้อง
ด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2
 Megapixel  มีกล้องด้านหลังความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel

ในการบริหารงานในระดับส านักงาน หัวหน้า
งานทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นในการจัดท า
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการ
ด าเนินงานในทุกมิติ ในการน าเสนอต่อ
ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ หรือการ
พิจารณาในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงในการปฏิบัติงานใน
หลายๆ คร้ัง จะต้องมีการออกไปปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี หรือการประชุมร่วมกัน ซ่ึงอาจมี
ความจ าเป็นในการจัดท าข้อมูล รวมถึงการ
จัดการภาระงานประจ าต่างๆ ท่ีมีความเร่งด่วน
 การขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 
พร้อมอุปกรณ์น้ี เพ่ือให้เลขานุการคณะฯ และ
หัวหน้างานทุกท่าน ได้มีคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
ส าหรับการเข้าประชุม หรือการส่ังการในกรณี
ออกไปปฏิบัติภายนอกส านักงาน ซ่ึงตัว
อุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณภาพในการจดบันทึก อัด
บันทึกเสียงการประชุม เสมือนการปฏิบัติงาน
อยู่ ณ ส านักงาน ท าให้การปฏิบัติการท่ีมีความ
เร่งด่วนไม่เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน  
        ท้ังน้ี อดีตผู้บริหารคณะฯ ได้เห็น
ความส าคัญในจุดน้ี และได้มีการจัดหา
คอมพิวเตอร์ส าหรับเลขานุการคณะฯ และ
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้งาน ซ่ึง
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับมอบมีอายุการใช้

งบกลาง

งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 15,599.00              
11 1 64162 งานบริการการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา
ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีเฟอร์นิเจอร์-ส านักงาน ตู้เส้ือผ้าบานเล่ือนกระจกสูง ขนาด 91.4*

53.4*183 ซม.
2      5,400.00           10,800.00                 - ส าหรับแขวนชุดครุย เพ่ือใช้ในงาน

พระราชทานปริญญาบัตร
 งบกลาง

12 2 64163 งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน โทรศัพท์ไร้สาย ไทเทเน่ียม Panasonic 
KX-TG3552BXT

1      1,999.00           1,999.00                  โทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์ ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ (ของคุณมนตรี
 วิริยา) ช ารุด

งบกลาง

13 3 64164 งานบริการการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

ทดแทนของเดิม 01.7110.006.0004 ร.56017ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานด า MODENA มิกิ 1      2,800.00           2,800.00                  เก้าอ้ีส านักงานด า MODENA มิกิ ทดแทนครุภัณฑ์ท่ีช ารุด งบกลาง

งำนบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 93,990.00              
14 1 64092 งานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ทดแทนของเดิม01.74400010003ร.55012ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทโน็ตบ็ุค เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล
1      25,990.00         25,990.00                 เอกสารแนบ ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใกล้จะเส่ือมสภาพ ครุภัณฑ์เดิมคือโน๊ตบุ๊คย่ีห้อ HP ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในสภาพ

พอใช้และก าลังเข้าสู่สภาวะแบตเส่ือม
 งบกลาง

15 2 64093 งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทดแทนของเดิม 01.74400010003.ร51001ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทแท็ปเล็ต MICROSOFT TABLET SURFACE GO2 
8/128GB WI-FI (STQ-00011)

1      20,000.00         20,000.00                 คุณสมบัติสินค้า Screen Size:10.5 
inch Display:PixelSense Display 
1920 x 1280 Pixel (220 PPI), 
Aspect ratio: 3:2, Contrast ratio: 
1500:1, Touch: 10 point multi-
touch Processor:Intel Pentium 
Gold Processor 4425Y Memory:8 
GB RAM Storage:128 GB 
Expandable Memory1 x 
microSD/SDHC/SDXC and Sim 
Card: Graphics:Intel UHD 
Graphics 615 Operating 
System:Windows 10 Home 
Camera:Font: 5 MP with 1080p 
Skype HD video, Back: 8 MP with 
1080p HD video Connection 
Ports:1 x USB-C, 1 x Surface 
Connect port, Surface Type 
Cover Port, MicroSDXC Card 
Reader, 3.5 mm headphone 
jack Wireless:WiFi: 
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 
Wireless 5.0 technology 
Security:Infineon TPM Software 

เดิมท่ี งานบริหารงานวิจัยมีโน๊ตบุ๊คส าหรับการ
ใช้งาน 2 เคร่ือง และได้ขอซ้ือโน๊ตบุ๊คทดแทน
ของเดิมไปแล้ว 1 เคร่ือง เหลืออีก 1 เคร่ือง จึง
ขอเปล่ียนเป็นแท็ปแลตแทน เพ่ือสะดวกต่อ
การใช้งาน โดยเฉพาะเม่ือต้องไปประชุม อบรม
 หรือสัมมนานอกสถานท่ี ซ่ึงปัจจุบันได้เปล่ียน
รูปแบบ จากการแจกเอกสารประกอบการ
อบรมแบบเปเปอร์ เป็นการยิง QR Code แล้ว
ดูผ่านมือถือ แท็ปแลต หรือโน๊ตบุ๊ค

ครุภัณฑ์เดิมคือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คย่ีห้อ COMPAQ
 รุ่น Presario C700 ซ่ึงปัจจุบันได้ช ารุดไปแล้ว

งบกลาง

16 3 64104 งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทดแทนของเดิม 01.41200010001.บ50001ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ inverter)

1      48,000.00         48,000.00                 แอร์ย่ีห้อ DAIKIN แบบแขวน ขนาด 
30000 BTU

เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองเดิมท่ีใช้อยยู่
 มีอายุกว่า 12 ปี มีการเสียจนต้องซ่อมบ่อยคร้ัง

1.ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน 48,100 บาท 2.ยกเลิก
รายการเน่ืองจาก ขอจัดสรรจากงบยกเลิกครภัณฑ์
ส่วนกลางคณะไปแล้ว จ านวน 48000 บาท เม่ือ 22/10/63

งบกลาง จัดสรรเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน ไปแล้ว (งบต้นปี 
64)

งำนบริหำรท่ัวไป 537,700.00             
17 1 64169 งานบริหารท่ัวไป ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง HB 7204 1      51,200.00         51,200.00                 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 40,000 

BTU ส าหรับใช้ประจ าห้อง HB 7204
 ห้องปฏิบัติงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์  ติดต้ังพร้อมใช้งาน

ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด งบกลาง

18 2 64170 งานบริหารท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ ห้องอยู่เวรทางเดิน HB 1 -
 HB 5

1      23,000.00         23,000.00                 เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 
13,000 btu แบบต้ังพ้ืนหรือแบบ
แขวน  ติดต้ังพร้อมใช้งาน

เพ่ือลดอุณหภูมิห้องอยู่เวรทางเดิน HB 1 - HB
 5 เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนจัด

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
19 3 64171 งานบริหารท่ัวไป ทดแทนของเดิม 100142-12 งานบริหารและธุรการครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เย็น 1 ประตู 1      7,000.00           7,000.00 ตู้เย็น ขนาดไม่เกิน 6.5 คิว ชนิด  1 

ประตู/บาน - มีระบบละลายน้ าแข็ง
อัตโนมัติ - มีระบบก าจัดกล่ิน - มีช้ัน
วางแก้วนิรภัย - ขอบยางประตูป้องกัน
เช้ือรา

ส าหรับใช้เก็บเคร่ืองด่ืม อาหาร และอาหารว่าง
ว่าง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานโรเนียวและงานช่าง 
ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ท่ีมีอายุการใช้งานเป็น
เวลานานมากกว่า 10 ปีแล้ว ซ่ึงเร่ิมเส่ือมสภาพ
 ประสิทธิภาพการท างานลดลง กินไฟมาก 
และมีขนาดใหญ่กว่าการใช้งาน  จึงประสงค์ขอ
อนุมัติจัดซ้ือใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการ
ใช้งาน และช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟ

งบกลาง

20 4 64172 งานบริหารท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท ครุภัณฑ์การเกษตร รถเข็นลากพ่วง 2 ล้อมอเตอร์ไซต์ 1      4,500.00           4,500.00 รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ล้อ รถเข็นของ
 2 ล้อ พ่วงท้ายมอเตอร์ไซต์   ส าหรับ
ใช้บรรทุกของ ส่งของ ใส่หีบหรือ
สัมภาระต่างๆ   - สามารถรับน้ าหนัก
ได้มากกว่า 200 กิโลกรัม - โครง
เหล็กตะแกรงถ่ี - ล้อรถเข็นเป็นแบบ
ล้อมอเตอร์ไซต์ ขนาดประมาณ 26 
น้ิว - เพลารองรับกะบะเป็นแบบชนิด
 3 เพลา รับน้ าหนักได้มาก ทนทาน 
ไม่ผุกร่อนง่าย - แกนล้อเป็นเหล็กหุ้ม
ด้วยพลาสติกแข็ง สีด า ทนทาน

ส าหรับใช้บรรทุก/ขนย้ายขยะ จากจุดวางถัง
ขยะ จุดต่างๆ ภายในบริเวณคณะฯ ไปท้ิงท่ีขุด
ท้ิงขยะของมหาวิทยาลัย

 งบกลาง

21 5 64173 งานบริหารท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท ครุภัณฑ์งานช่าง รถเข็นของแบบตรง 1      2,000.00           2,000.00 รถเข็นของแบบตรง  - รถเข็นเหล็ก 2
 ล้อฐานโค้ง (ล้อแม็กซ์ยางตัน 
ทนทาน) - รถเข็นมือ / รถเข็นสองล้อ
บรรทุกของแบบตรง - วัสดุท าจาก
เหล็กหรือพลาสติก แข็งแรง ทนทาน 
รองรับน้ าหนักท่ีบรรทุกได้มาก 
150-200 กก.  - ท าจากเหล็กแป๊บ
คุณภาพมาตรฐานอ็อกเช่ือมอย่างดี - 
ล้อหล้อแม็กซ์ยางตัน มีความทนทาน 
ล้อแม็กช์ 10 น้ิว

ส าหรับใช้เข็นส่ิงของ เข็นสัมภาระ ขยะ ไปยัง
จุดต่างๆ

งบกลาง

22 6 64174 งานบริหารท่ัวไป ทดแทนของเดิม ร.1001(1)44-2 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้/เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถังล่าง 1      8,000.00           8,000.00 ตู้/เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบถัง
ล่าง  - ดีไซน์โฉมใหม่ ทันสมัย เหมาะ
กับทุกสถานท่ี  - ระบบป้องกันไม่ให้
ความร้อนมีระดับสูงเกินไป - มี มอก. 
คอมเพรสเซอร์ท าความเย็นได้รวดเร็ว 
รับประกันอายุการใช้งาน 2 ปี - 5 ปี 
 - ระบบท าน้ าเย็นอุณหภูมิ 3-8 องศา
 อุณหภูมิน้ าเย็นต่ าสุด 3 องศา - 
ระบบท าน้ าร้อนได้อุณหภูมิสูง 85-90
 องศา เหมาะส าหรับชงเคร่ืองด่ืมทุก
ประเภท อุณหภูมิน้ าร้อนสูงสุด 92 
องศา - มีตู้เก็บของด้านล่าง ใช้เก็บถัง
น้ า หรือวางของใช้อเนกประสงค์ - 
ปุ่มล็อกส าหรับน้ าร้อนเพ่ือป้องกัน
อันตรายท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังกับเด็กและ
ผู้ใหญ่ - ระบบตัดไฟอัตโนมัติ และ 
ควบคุมอุณหภูมิ โดย Thermostat -
 สวิตซ์ควบคุมการท างานของน้ าร้อน-
น้ าเย็นอิสระ - โครงสร้างอาจใช้
พลาสติก ABS ไม่น าไฟฟ้า แข็งแรง
ทนทาน - แท็งก์น้ าเป็นสเตนเลส 
SUS304 ไม่เกิดสนิม ทนต่อการกัด
กร่อนสูง - สามารถท าน้ าเย็นได้ 4 
ลิตร ต่อ 1ช่ัวโมง - สามารถท าน้ าร้อน

ทดแทนตู้/เคร่ืองท าน้ าเย็นเดิมท่ีมีอายุการใช้
งานมานานมากเกือบ 20 ปี  เส่ือมสภาพการใช้
งาน ท าให้มีส่ิง สสารปะปนในน้ า  น้ าด่ืมจึงไม่
ถูกสุขลักษณะ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
บุคลากรผู้ท่ีได้ด่ืมน้ าเข้าไป

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
23 7 64175 งานบริหารท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองชงกาแฟแบบอัตโนมัติ 1      35,000.00         35,000.00                 - ระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) 

เพียงเปิดเคร่ือง, เติมน้ า, เติมนม, และ
เมล็ดกาแฟสด แล้วเลือกเมนูท่ี
ต้องการจากบนหน้าจอ ตัวเคร่ืองจะ
เร่ิมท าการบดเมล็ดกาแฟ, เพ่ิมแรงดัน,
 กล่ันและผสมสัดส่วนตามสูตรการแฟ
แก้วต่อแก้ว ท าให้ได้กาแฟรสชาติ
อร่อยและเป็นกาแฟสดอย่างแท้จริง -
 สามารถท าเมนูกาแฟด าได้
หลากหลายเมนู อาทิ Espresso, 
Long Black, และ Americano  - 
ราคาเฉล่ียต่อแก้วต่ ากว่าราคา
จ าหน่ายของร้าค้า   - ใช้งานและดูแล
รักษาง่าย เพียงเติมน้ า เติมเมล็ดกาแฟ
 และกดเมนูท่ีต้องการ  - มีระบบการ
ท าความสะอาดโดยอัตโนมัติ - 
สามารถเลือกใช้เมล็ดกาแฟสดหรือ
แบบผง - ระบบการท ากาแฟสามารถ
ถอดมาล้างได้ง่ายๆ โดยตัวเอง - 
ระบบฟันบด ท าให้กาแฟละเอียดและ
ไม่เพ่ิมอุณหภูมิ ส่งผลให้กาแฟมี
รสชาติท่ีดี  - สินค้ามีการรับประกันถึง
 1 ปีหรือมากกว่า

ส าหรับให้บริการจัดเล้ียงเคร่ืองด่ืม เมนู กาแฟ
สด แก่ผู้บริหารและอาคันตุกะระดับสูงของ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 งบกลาง

24 8 64176 งานบริหารท่ัวไป ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 1      33,000.00         33,000.00                 เคร่ืองท าลายเอกสาร คุณภาพ 
เหมาะอย่างย่ิงส าหรับการใช้งาน
ภายในส านักงาน ด้วยความกว้างของ
ช่องถึง 310 มม. เคร่ืองสามารถ
ท าลายเอกสารได้ขนาดใหญ่สุดถึง
ขนาด A3 เหมาะส าหรับจ านวน
ผู้ใช้งาน 5-8 คน ตัวเคร่ืองมี
คุณภาพสูง น าเข้าจากประเทศ
เยอรมนี มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานความปลอดภัย มอเตอร์
ไฟฟ้าทรงพลังรองรับการท างานท่ี
ต่อเน่ือง ตัวเคร่ืองขณะท างานมีเสียง
รบกวนท่ีน้อยมาก จึงไม่ท าให้เสีย
บรรยากาศในสถานท่ีท างาน ประหยัด
ไฟฟ้า   - วัสดุผลิตใบมีดท าจาก
เหล็กกล้าช้ันดี ความทนทานสูง - 
จ านวนการตัด 25-27 แผ่น/คร้ัง 
(A4/80 แกรม) - ท าลายเอกสารเป็น
เส้นตรง (Strip-Cut) - ขนาดเอกสาร
ท่ีท าลายแล้ว 3.9 มม. - ความกว้าง
ขนาดช่องใส่เอกสาร 310 มม. - 
ความจุของถังใส่กระดาษ 100 ลิตร - 
ความเร็วในการท าลายเอกสาร 88 
มม./วินาที - ท าลายได้ท้ังเอกสาร 

สืบเน่ืองจากสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ 
เกิดมลพิษทางอากาศ มีปริมาณฝุ่นควันสูงมาก
 จังหวัดจึงมีนโยบายห้ามเผาขยะ ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
มีการจัดท า-โรเนียวข้อสอบ  ในการน้ี เพ่ือ
รองรับนโยบายห้ามเผาขยะ  งานบริหารท่ัวไป
จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ือง
ท าลายกระดาษส าหรับใช้ปฏิบัติงานประจ าท่ี
ห้องโรเนียว

งบกลาง

25 9 64177 งานบริหารท่ัวไป ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว)

17     22,000.00         374,000.00               • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง
 จ านวน 1 หน่วย  • หน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory
 รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB  • มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี  1.) เป็นแผงวงจรเพ่ือ
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ  2.) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  3.) มี
หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

ตามท่ีงานบริหารท่ัวไป มีคอมพิวเตอร์
ส านักงานเพ่ือใช้ปฏิบัติงาน จ านวน  17 เคร่ือง
    เน่ืองด้วยคอมพิวเตอร์ส านักงานมีอายุการ
ใช้งานมาเป็นเวลานาน และเร่ิมเส่ือมสภาพ
ของการใช้งาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานท่ีลดลง งานงานบริหารท่ัวไป จึงขอ
พิจารณาจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน
ใหม่ งบประมาณประจ าปี 2564 เพ่ือทดแทน
คอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานเป็นเวลา
หลายปี ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพการ
ท างาน และเหมาะส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ประจ าปี เป็นจ านวน 17 ชุด/เคร่ือง

งบกลาง

ภำควิชำกำรท่องเท่ียว 332,050.00             7



ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
26 1 64062 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 1      30,000.00         30,000.00 คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ
 านวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 
12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) เป็น
แผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วย

เพ่ือใช้ในส านักงานของอาจารย์ภาควิชาการ
ท่องเท่ียวท่ียังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้

เงินสะสม
หน่วยงาน

27 2 64064 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีแท็ปเล็ต แอปเป้ิล -iPad 6      30,000.00         180,000.00 แท็บเล็ต จอแสดงผล Liquid Retina
 24-bit (16 ล้านสี) - อัตราการสัมผัส
หน้าจอ 120 เฮิรตซ์ (Refresh Rate 
120Hz) - กว้าง 11 น้ิว (แนวทะแยง)
 - ความละเอียด 1668 x 2388 พิก
เซล (264 ppi) - ปากกา Stylus 
ส าหรับวาด, เขียน, ระบาย และรีทัช
รูปภาพ วัสดุรอบตัวเคร่ือง - หน้าจอ
กระจกแข็ง ระบบเซ็นเซอร์ (Sensor)
 - ระบบจดจ าใบหน้า (Face 
Detection) - ป้องกันแสงสะท้อน 
(Anti Reflection) - ระบบหมุนภาพ
อัตโนมัติ (Accelerometer) - 
ตรวจจับแสงปรับความสว่างอัตโนมัติ 
(Ambient light) - ตรวจจับความ
เคล่ือนไหวของตัวเคร่ือง 
(Accelerometer) - ระบบเปิด/ปิด
หน้าจออัตโนมัติขณะสนทนา 
(Proximity) - ระบบเซนเซอร์หมุน
ภาพ (Gyroscope) - ระบบวัดความ
กดอากาศ (Barometer) ระบบ
ป้องกัน - ป้องกันรอยน้ิวมือ 
(Anti-fingerprint display coating)
มีสีให้เลือก (Colors) : Space Gray,

เน่ืองจากปัจจุบัน การเรียนการสอนมุ่งเน้นใน
เร่ืองของการใช้สือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
เรียนการสอน จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
เคร่ืองมือส าหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินสะสม
หน่วยงาน

28 3 64065 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีโน็ตบ็ุค เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

1      30,000.00         30,000.00 คร่ือง Laptop แบบ Duo Screen   
ส าหรับใข้ในการเรียนการสอน/
ประชุม/บรรยาย แบบออนไลน์  
เนืองจาก screen ท่ี 2 จะสามารถ
เขียนอธิบายต่าง ๆ ลงไปใน slide 
หรือไฟล์ ระหว่างสอนได้เลยทันที

ใช้งานส าหรับการเรียนการสอนอาจารย์
ประจ าภาควิชาการท่องเท่ียว  คร่ือง Laptop 
แบบ Duo Screen  ส าหรับใข้ในการเรียนการ
สอน/ประชุม/บรรยาย แบบออนไลน์  เนือง
จาก screen ท่ี 2 จะสามารถเขียนอธิบาย
ต่าง ๆ ลงไปใน slide หรือไฟล์ ระหว่างสอนได้
เลยทันที

เงินสะสม
หน่วยงาน

29 4 64067 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 180 x 80 เซ็นติเมตร  สีทู
โทน มีล้ินชัก

1      6,000.00           6,000.00 โต๊ะท างาน ขนาด 180 x 80 
เซ็นติเมตร  สีทูโทน

ใช้ส าหรับห้องพักอาจารย์ประจ าภาควิชาการ
ท่องเท่ียว

เงินสะสม
หน่วยงาน

30 5 64068 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทีวีสีขนาด 55 น้ิว 1      16,000.00         16,000.00 ขนาด 55 น้ิวข้ึนไป  จอสี เพ่ือใช้ติดต้ังในห้องประชุม ใช้เพ่ือการประชุม
และใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ส าหรับคณาจารย์ภาควิชาการท่องเท่ียว

เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
31 6 64069 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรศัพท์ต้ังโต๊ะท างาน 2      3,500.00           7,000.00                  - โทรออก/รับสาย ได้พร้อมกัน 2 สาย

   - หน้าจอ LCD แสดงผล 16 หลัก -
 ไฟแสดงเม่ือมีสายเรียกเข้า - 
หน่วยความจ าหมายเลขโทรศัพท์
อัตโนมัติ 30 ปลายทาง - ปรับระดับ
เสียงกร่ิง และเสียงสนทนาได้ - มี
เสียงดนตรีขณะพักสาย - ตัดเสียงพูด
เข้าไมโครโฟนได้ - สนทนาโดยไม่ต้อง
ยกหูด้วย Speaker Phone - ช่องต่อ
 Data Port ส าหรับเคร่ืองพ่วง - ช่อง
ต่อ ส าหรับการใช้งานอุปกรณ์เสริม 
Head Set หรือ Small Talk - โทร
ทวนซ้ าหมายเลขโทรออกล่าสุด
อัตโนมัติ เม่ือโทรออกด้วย Speaker 
Phone - ล็อกการโทรออก และล็อก
จ ากัดหมายเลขการโทรออกได้ - 
ติดต้ังบนโต๊ะและติดผนังได้

ใชส าหรับห้องพักอาจารย์ท่ียังไม่มีโทรศัพท์ต้ัง
โต๊ะท างาน และใช้แทนของเดิมท่ีช ารุด

เงินสะสม
หน่วยงาน

32 7 64094 ภาควิชาการท่องเท่ียว ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศขนาด 15000 BTU 1      20,000.00         20,000.00                 เคร่ืองปรับอากาศ  ชนิดแขวนติดผนัง
 ขนาดไม่ต็่ากว่า 12,000 บีทียู   รวม
ค่าติดต้ัง

เพ่ือติดทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  ห้องอาจารย์ท่ี
จะปรับปรุงใหม่ จ านวน 1 ห้อง

เงินสะสม
หน่วยงาน

33 8 64097 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน มีล้อ มีพนักพิงแขน 3      4,300.00           12,900.00                 เก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง มีพนักพิง
แขน มีล้อ ปรับสูงต่ าได้

เพ่ือใช้ในห้องอาจารย์ใหม่ เงินสะสม
หน่วยงาน

34 9 64101 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ขนาด 60 x 120 เซ็นติเมตร 1      3,200.00           3,200.00                  โต๊ะท างาน มีตู้ล้ินชัก 2 ช้ัน พร้อม
ถาดวางคีบอร์ดคอมพิวเตอร์  ขนาด 
60 x 120 เซ็นติเมตร

เพ่ือใช้ในห้องอาจารย์ภาควิชาการท่องเท่ียว เงินสะสม
หน่วยงาน

35 10 64102 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเข้ามุม สีทูโทน 3      1,650.00           4,950.00                  ใช้เป็นโต๊ะเพ่ือต่อเข้ามุมกับโต๊ะท างาน
 ขนาด 60x60x75 เซ็นติเมตร

เพ่ือใช้เสริมโต๊ะท างานอาจารย์ภาควิชาฯ เงินสะสม
หน่วยงาน

36 11 64112 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีโน็ตบ็ุค เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

1      22,000.00         22,000.00                 คุณสมบัติตามตามเกณฑืราคากลาง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้งานของอาจารย์ภาควิชาการท่องเท่ียว เงินสะสม
หน่วยงาน

ภำควิชำจิตวิทยำ 1,363,250.00          
37 1 64080 ภาควิชาจิตวิทยา ทดแทนของเดิม 01.67300010005.ร611054  และ 01.67300010005.ร611055ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 2      22,900.00         45,800.00                 คุณสมบัติ Projector Technology  

3LCD Brightness  3,600 Contrast 
Ratio  15,000:1 Resolution  
1024x768(XGA) Aspect Ratio  
0.169 Keystone Correction  
Vertical: +/-30°(Auto),Horizontal: 
+/-30° Lamp Life(STD/ECO)(hr)  
6,000 / 10,000 Hrs.

เน่ืองด้วย  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ของห้องเรียนท้ัง
 2 ห้อง ของภาควิชาจิตวิทยา ซ่ึงได้แก่  ห้อง 
1310 และ 1340  ใช้งานมาเป็นเวลาพอสมควร
 และเร่ิมมีปัญหาในการใช้งาน  จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปล่ียนเคร่ืองโปรเจคเตอร์ของ ท้ัง 2
 ห้อง เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
 และประชุมภาควิชาจิตวิทยา

เงินสะสม
หน่วยงาน

38 2 64081 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีเลคเชอร์ 50     1,050.00           52,500.00                 แผ่นเลคเชอร์ผลิตจากไม้ ปิดผิวด้วย 
laminate ปิดขอบ PVC - เก้าอ้ี
เลคเชอร์ (Lecture Chair) ท่ีน่ังเก้าอ้ี
ผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป PP - กันล่ืน
และป้องกันรอยขีดข่วนบนพ้ืนผิว - ขัด
เงารองขาด้วยพลาสติกแข็งแรง 4 จุด
 - รองรับได้สูงสุด 1 ท่ีน่ัง - ขาเก้าอ้ี
ท าจากเหล็กชุบโครเมียม - เหมาะ
ส าหรับใช้ในห้องประชุม หรือ
ห้องเรียนท่ีมีการเรียนการสอน - มี
ตะแกรงใส่ของด้านล่าง

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ของภาควิชาจิตวิทยา

ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม เท่ากับ 54,500 บาท เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
39 3 64082 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร 4      3,990.00           15,960.00                 พนักพิงและเบาะน่ังเป็นโครงไม้ บุ

ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังพีวีซี สีด า มีระบบ
 Pocket Spring ในการรองรับการน่ัง
 เป็นลวดสปริงขนาด 0.8 มม. 
จัดเรียงจ านวน 42 ลูก สามารถปรับ
สูง-ต่ าและปรับการล็อคน่ังได้ทุก
ต าแหน่ง ท้าวแขนชุปโครเม่ียมกันสนิม
 หุ้มหนังพีวีซี สีด า โช๊คแก๊สโครเม่ียม 
ขนาด 60 มม. เพลท Multi 
Function Mechanism ขาโครเม่ียม
กันสนิม รัศมี 320 มม. ล้อ PU สีเทา
ด า 50 มม.

เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีภาควิชาจิตวิทยา  4 คน 
 เน่ืองจากเก้าอ้ีท่ีเจ้าหน้าท่ี ใช้งานอยู่ปัจจุบัน 
ไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับ ไม่เหมาะสมการ
น่ังท างาน และสรีระในการน่ังท างาน  ดังน้ัน 
เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
การเกิดโรคท่ีเกิดจากการท างานของเจ้าหน้าท่ี
ภาควิชาจิตวิทยา

เงินสะสม
หน่วยงาน

40 4 64083 ภาควิชาจิตวิทยา ทดแทนของเดิม 01.74400010001.ร611057  และ 01.74400010001.ร611056ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 น้ิว)

2      22,000.00         44,000.00                 คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จานวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 
MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) เป็นแผงวงจร
เพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ท่ีมีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2
 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจา

เน่ืองด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของห้องเรียน
ภาควิชาจิตวิทยาท้ังสองห้อง มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งานไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพ 
ประกอบกับกระบวนวิชาจิตวิทยาบางกระบวน
วิชาท่ีต้องใช้โปรแกรมเก่ียวกับสติถิ  จึงต้องการ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้
งานค่อนข้างสูง

เงินสะสม
หน่วยงาน

41 5 64084 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเคร่ืองมือ Biofeedback แบบพกพา 
ส าหรับฝึกการจัดการความเครียดและวิตก
กังวลของนักศึกษาและการบริการวิชาการ

1      66,000.00         66,000.00                 เคร่ืองมือ 1 ชุดประกอบด้วย (1) 
เคร่ืองมือ Biofeedback Inner 
Balance Android & Iphone 
จ านวน 4 เคร่ือง และ (2) เคร่ืองมือ 
Biofeedback emWave Pro จ านวน
 2 เคร่ือง

ภาควิชาจิตวิทยามีการบริการปรึกษาและการ
ช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือจัดการความเครียดและ
ความวิตกกังวล ซ่ึงเคร่ืองมือดังกล่าวมี
ประโยชน์ในแง่ของการลงมือปฏิบัติได้ง่ายและ
เรียนรู้ได้ง่าย คาดว่าจะท าให้สามารถช่วยเหลือ
เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษาได้จ านวน
มาก เม่ือเทียบกับเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการ
วิจัยซ่ึงใช้งานได้ยาก นอกจากน้ีเคร่ืองมือ
ดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับการบริการวิชาการ
ท่ีผลกระทบในระดับประเทศ เช่นการเตรียม
ความพร้อมและฝึกฝนนักกีฬาโดยใช้องค์
ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เช่น กลุ่ม
นักกีฬายกน้ าหนักทีมชาติไทยท่ีมีการร้อง
ขอให้ภาควิชาเข้าฝึกฝนนักกีฬาเก่ียวกับการ
ควบคุมอารมณ์ เป็นต้น

ได้ขอ งบแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
42 6 64085 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน 

ส าหรับประเมินพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล (standard psychological tests)

1      168,500.00       168,500.00 ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยา
มาตรฐาน 1 ชุดประกอบด้วย (1) ชุด
หนังสือประเมินความถนัดในการ
ท างาน DAT (2) ชุดหนังสือประเมิน
ความมุ่งม่ันในงาน WVI Work Value 
(3) ชุดหนังสือประเมินความสนใจ
อาชีพ RFVII 3 (4) ชุดหนังสือ
ประเมินความสนใจอาชีพ CTI (5) ชุด
หนังสือประเมิน PTI Personnel 
Tests for Industry Form A & B (6)
 ชุดหนังสือประเมินทักษะ Wesman 
PCT (7) ชุดหนังสือประเมิน GPP-I 
Gordon Personal และ (8) สมุด 
NEO Job Profiler Booklets

เน่ืองด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ได้ก าหนดให้
เปิดกระบวนวิชาใหม่คือ การประเมินทาง
จิตวิทยาในองค์การ (01338: psychological 
assessment in organizations) ซ่ึงผู้สอนได้
ใช้มาตรฐานการสอนและฝึกอบรมตาม
แนวทางของสมาคมจิตวิทยาแห่งอังกฤษ 
(British Psychological Society) ซ่ึงเป็นแนว
การสอนระดับคุณสมบัติมาตรฐานนานาชาติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องใช้ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยา
มาตรฐานท่ีใช้ในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีความ
เฉพาะเจาะจงท่ีนักศึกษาสามารถใช้งานได้จริง 
เม่ือเข้าสู่วิชาชีพการทดสอบและประเมินทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นอกจากน้ี
การเรียนการสอนไม่สามารถใช้ชุดหนังสือ
ประเมินท่ีเป็นส าเนาได้ ซ่ึงผิดกฎหมาย  ท้ังน้ี
จะใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ขอ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปด้วย งบกลาง

43 7 64086 ภาควิชาจิตวิทยา ทดแทนของเดิม 01.76100190001ร58150ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและ
บุคลิกภาพ  (Rorschach Inkblot Test)

5      8,000.00           40,000.00 ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย  
แผ่น Card รูปภาพจ านวน 10 แผ่น

เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนการสอนเฉพาะทางด้าน
จิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติด้าน
ความคิดและบุคลิกภาพต่างๆ  ในกระบวนวิชา
เทคนิคการฉายภาพจิตในการตรวจประเมิน
ทางคลินิก (013428: Projective 
Techniques in Clinical Assessment) โดย
ทดแทนชุดเดิมท่ีซ้ือมามากกว่า 7 ปี ท่ีมีสภาพ
ช ารุด และเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอต่อนักศึกษา
จิตวิทยาคลินิกท่ีมีมากข้ึน เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเม่ือนักศึกษา
ต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชใน
โรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ รวมถึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมสอบความรู้ เพ่ือข้ึนทะเบียน
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

ของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย งบกลาง

44 8 64087 ภาควิชาจิตวิทยา ทดแทนของเดิม 1002ผ(2)19-1ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและพยาธิ
สภาพทางจิต (Thematic Apperception 
Test)

5      5,500.00           27,500.00 ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย  
แผ่น Card รูปภาพจ านวน 31 แผ่น

เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนการสอนเฉพาะทางด้าน
จิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติด้าน
พยาธิสภาพทางจิต ในกระบวนวิชาเทคนิคการ
ฉายภาพจิตในการตรวจประเมินทางคลินิก 
(013428: Projective Techniques in 
Clinical Assessment) โดยทดแทนชุดเดิมท่ี
ซ้ือมามากกว่า 15 ปี ท่ีมีสภาพช ารุด และเพ่ิม
จ านวนให้เพียงพอต่อนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก
ท่ีมีมากข้ึน เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้ 
และทักษะเม่ือนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของ
ภาครัฐ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสอบ
ความรู้ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

ของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
45 9 64088 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา ด้าน

การท างานประสานกันระหว่างมือและตา ( 
Bender Visual-Motor Gestalt Test | 
Second Edition: Bender-Gestalt II)

5      11,000.00         55,000.00                 ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย 
1) แผ่น Card รูปภาพจ านวน 16 
Card   2) คู่มือการคิดคะแนน    3) 
แบบบันทึกค าตอบ

เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนการสอนเฉพาะทางด้าน
จิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติการ
ท างานของสมองผ่านการท างานระหว่างมือ 
และตา  ในกระบวนวิชาการตรวจวินิจฉัยทาง
ประสาทจิตวิทยา (013423: 
Neuropsychological Assessment) ซ่ึงเป็น
กระบวนวิชาเปิดใหม่ของหลักสูตรปรับปรุง 
2561 ท้ังน้ีเพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้ 
และทักษะเม่ือนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของ
ภาครัฐ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสอบ
ความรู้ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

ของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย งบกลาง

46 10 64089 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจ าลองสมองมนุษย์ถอดเป็นช้ิน 1      25,000.00         25,000.00                 ชุดหุ่นจ าลอง ประกอบด้วย ช้ินส่วน
ของสมองท่ีเป็นโครงสร้างและส่วน
ส าคัญของการท างานของสมอง 
สามารถถอดประกอบได้ โดยแสดง
หมายเลขก ากับสมองแต่ละส่วน ง่าย
ต่อการเรียนรู้ มีแผ่นภาพประกอบ มี
ฐานรอง โดยมีขนาดเท่ากับสมองของ
มนุษย์จริง

เป็นชุดอุปกรณ์จ าลอง ท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ใน
กระบวนวิชาการตรวจวินิจฉัยทางประสาท
จิตวิทยา (013423: Neuropsychological 
Assessment) ซ่ึงป็นกระบวนวิชาเปิดใหม่ของ
หลักสูตรปรับปรุง 2561 ท้ังน้ีเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเม่ือนักศึกษา
ต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชใน
โรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ

ขอ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีก
ด้วย

งบกลาง

47 11 64090 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา ชุดการทดสอบเฉพาะทางนิติจิตวิทยา ด้าน
ความน่าเช่ือถือของการลงมือกระท า การ
ท างานของสมองและความจ า (Performance
 Validity Test)

1      35,000.00         35,000.00                 ชุดแบบทดสอบ 1 ชุดประกอบด้วย  
1) สมุดภาพ stimulation booklet  
 2) คู่มือการคิดคะแนน    3) แบบ
บันทึกค าตอบ

เป็นชุดทดสอบเฉพาะทางด้านนิติจิตวิทยา โดย
เน้นการตรวจประเมินผู้ต้องขัง/ผู้กระท าผิด
คดีอาญาท่ีแกล้งมีภาวะทางสมองผิดปกติและ
ความจ า เพ่ือหวังผลเก่ียวกับคดี   โดยน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชานิติ
จิตวิทยา (013329: Forensic Psycholgy) ท่ี
เปิดสอนมา 7 ปี แต่ยังไม่เคร่ืองมือเฉพาะทาง
ดังกล่าวมาก่อน อาจท าให้นักศึกษาขาดการ
ฝึกทักษะท่ีจ าเป็น ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทักษะ
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดับสูงแก่นักศึกษา
จิตวิทยาคลินิกมากข้ึน และยังท าให้หลักสูตร
วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มช. มีความ
โดดเด่นและทันสมัย  เน่ืองจากเช่ือว่าจะยังไม่
มีสถาบันอ่ืนน ามาใช้ในการเรียนการสอนและ
การวิจัยในห้องเรียน

ของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย งบกลาง

48 12 64091 ภาควิชาจิตวิทยา ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU 12     14,000.00         168,000.00               LG Dual Inverter Compressor 
เทคโนโลยีโรตาล่ีสองตัว หมุนท างาน
ในระดับความถ่ีท่ีกว้างข้ึนท าให้
สามารถประหยัดพลังงานกว่า 70% 
เพ่ิมประสิทธิภาพการท าความเย็น
มากข้ึน 40% ลดเสียงรบกวน และ 
รักษาอุณหภูมิให้คงท่ีตามต้องการ LG
 PCB แผงวงจรไฟฟ้าท่ีทนต่อ
แรงดันไฟฟ้ากระชาก สามารถท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพราบเรียบ ใน
สภาวะการท างานเกินขอบเขตปกติถึง
 14%  4 Way Swing เลือกปรับ
ทิศทางลมได้ถึงส่ีทิศทาง เย็นช่ืนใจได้
ในทุกจุดท่ีต้องการ (ข้ึนลง-Auto ซ้าย
ขวา-Manual) แผ่นกรองอากาศ
ปกป้องสามช้ันช่วยก าจัดกล่ินอับช้ืน
และสารระเหยท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ Silence System 
เคร่ืองปรับอากาศท างานเสียงเงียบ
สนิทเพียง 19 เดซิเบล  Fast Cooling
 ระบบเร่งประสิทธิภาพการท าความ
เย็นเพ่ือลดอุณหภูมิลง 5 องศาภายใน
ระยะเวลาเพียง 3 นาที  Energy 
Saving Mode โปรแกรมลดการใช้

เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศห้องพักอาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา มีอายุการใช้งานเป้นระยะ
เวลานานและช ารุดบ่อยคร้ัง

เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
49 13 64107 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one 1      10,990.00         10,990.00 CPU  AMD Athlon 3150U Display 

  21.5 FHD (Non-Touch) Main 
Memory   4GB DDR4 2400MHz 
Storage   1 TB 7200 rpm SATA 
HDD Optical Media    DriveDVD-
Writer GraphicsAMD Radeon 
Graphics (Integrated) Web 
Camera USB2 x SuperSpeed 
USB Type-A 5Gbps signaling rate 
2 x USB 2.0 Type-A D-Sub/VGA- 
E_SATA- HDMI1 Card Reader3-in-
1 Media Card Reader Express 
Slot- Connection10/100/1000 
GbE LAN Wi-Fi 5 (802.11ac) 
Bluetooth 4.2 Operating 
SystemWindows 10 Home 
Weight5700.00

เพ่ือใช้เก็บข้อมูล และประมวลผล ส าหรับ
ห้องทดลองทางจิตวิทยา

เงินสะสม
หน่วยงาน

50 14 64113 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ือง  Advanced Biofeedback ระบบ 
micorprocessor แบบครบวงจร

1      374,500.00       374,500.00 เคร่ืองมือข้ันสูงในการวัดสัญญาณทาง
สรีรวิทยาต่าง ๆ ท่ีสามารถแปลง
สัญญาณไฟฟ้าทางสรีรวิทยาเป็น
สัญญาณ digital ซ่ึงให้ผลลัพธ์ได้อย่า
แม่นย าน่าเช่ือถือ ส่งเสริมคถณภาพ
ของงานวิจัยระดับ world classและ
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย (1) ชุดบันทึกเคร่ือง
สัญญาณ แปลงสัญญาณ ขยาย
สัญญาณ ตรวจสอบความถูกต้องของ
การท างาน (2) โปรแกรมควบคุมการ
ทางานเพ่ือควบคุมประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล และบันทึกผลการ
ทดลองหรือข้อมูลได้ท้ังด้าน analog 
และ digital และเป็น real time ได้ 
พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
เรียนการสอนอีกไม่น้อยกว่า 30 บท 
(3)อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเคร่ืองคือ 
สายวัดสัญญาณไฟฟ้าสาหรับวัด
สัญญาณ EMG, EEG, ECG,EOG, 
แผ่นอิเล็กโทรด, แผ่นขัดสาหรับ
เตรียมผิว, อุปกรณ์วัดวัด
สัญญาณไฟฟ้าการไหลเวียนปริมาตร
อากาศของปอด, ท่อเป่ าฟิลเตอร์

ภาควิชาจิตวิทยามีความจ าเป็นในการจัดซ้ือ
เคร่ืองมือ Advanced Biofeedback 
เน่ืองจากต้องการน าเคร่ืองมือน้ีมาใช้ในการท า
ภารกิจหลักตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการยกระดับมหาวิทยาลัยใน World
 Ranking ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของ Times 
Higher Education, QW World  และ 
Shianghai university rankingโดย (1) 
ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในฐานข้อมูลท่ีได้รับ
การยอมรับ เช่น SCOPUS ซ่ึงการทดลองทาง
จิตวิทยาด้วยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมีโอกาสใน
การตีพิมพ์สูงกว่าการส ารวจท่ัวไปเน่ืองจากมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน ซ่ึงหากมี
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึนย่อมส่งผลต่อ
จ านวนช้ินงาน และการอ้างอิงด้วย (2) ในด้าน
การเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์จะมี
โอกาสได้พัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถผ่านการท าวิจัยท่ีมีความก้าวหน้า
 มันสมัยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยช้ันน า
โดยเฉพาะในทางประเทศตะวันตกท่ีนิยมท า
การวิจัยทางจิตวิทยาผ่านการทดลอง น่ันคือ 
จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอน
ให้ดีข้ึนเท่าเทียมกับสถาบันช้ันน า อาทิ การ

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

งบกลาง

51 15 64116 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-
RF)

1      35,000.00         35,000.00 ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) 
MMPI-2-RF Manuals: 
Administration and Technical  
2)MMPI-2-RF User’s Guide for 
Reports 3) MMPI-2-RF PSY-5 
Scales Answer Key 4) MMPI-2-RF 
Validity Scales Answer Key 5) 
record form 6) MMPI-2-RF Test 
Booklets - Softcover

เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษา
จ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพใน
กระบวนวิขา 013422

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

งบกลาง

52 16 64117 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV 
(MCMI-IV)

1      19,500.00         19,500.00 ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) 
MCMI-IV Q Step-down Answer 
Sheets (English) 2) MCMI-IV 
Manual  3) MCMI-IV Mail-in 
Interpretive Report Answer 
Sheet (English)

เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษา
จ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพใน
กระบวนวิขา 013422 PERSON & BEHAV 
ASSESS

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

งบกลาง

53 17 64118 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา Wechsler Adult Intelligence Scale | 
Fourth Edition (WAIS–IV)

2      60,000.00         120,000.00 ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) คู่มือ
การทดสอบ 2) อุปกรณ์ทดสอบ
ภายในชุด 3) คู่มือการแปลผล 4) 
แบบบันทึกค าตอบ

เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษา
จ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพใน
กระบวนวิขา 013427 Intelligence and 
specific ability assessment

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

งบกลาง

13



ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
54 18 64119 ภาควิชาจิตวิทยา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา Wechsler Intelligence Scale for 

Children | Fifth Edition (WISC-V)
1      60,000.00         60,000.00                 ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) คู่มือ

การทดสอบ 2) อุปกรณ์ทดสอบ
ภายในชุด 3) คู่มือการแปลผล 4) 
แบบบันทึกค าตอบ แบบทดสอบ
มาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือการ
ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษา
จ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพใน
กระบวนวิขา 013427 Intelligence and 
specific ability assessment

ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือ จากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

งบกลาง

ภำควิชำจิตวิทยำ หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ 62,000.00              
55 1 64105 ภาควิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

1      22,000.00         22,000.00                 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ 
านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ 
 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz - มี
หน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังน้ี  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือ
แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB หรือ  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ 
าหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB - มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด 

เน่ืองจากห้องให้ค าปรึกษาบ้านหลังท่ีสอง 
ได้รับนักจิตวิทยาเข้ามา และยังไม่มีเคร่ือ
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับงานท่ีห้องให้
ค าปรึกษาบ้านหลังท่ีสอง จึงมีความประสงค์
ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่ เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้จากเงินสะสมภาควิชา (เงินเหลือจ่าย นศ รหัส 57 และ 
58)

ABC

56 2 64106 ภาควิชาจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์เสริม 1      40,000.00         40,000.00                 1) กล้องถ่ายภาพ และวิดีโอ 2) ความ
ละเอียดก าหนดเป็นความละเอียดทเ็็
ซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มี
ระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอด
เปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก
เม่ือข้อมูลเต็มหรือเม่ือต้องการเปล่ียน
 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกลอ้ง
ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 6) มี
กระเป๋าบรรจุกล้อง  เซนเซอร์ 
ประเภทเซนเซอร์ เซนเซอร์ Exmor R
 CMOS 1/2.5 type (7.20 มม.) ท่ี
ได้รับแสงจากด้านหลังพิกเซลท่ีใช้งาน
จริง (วิดีโอ)ประมาณ 8.29 ล้าน
พิกเซล (16:9)1พิกเซลท่ีใช้งานจริง 
(ภาพน่ิง)ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล 
(16:9) / ประมาณ 6.22 ล้านพิกเซล 
(4:3) โปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์ภาพ
โปรเซสเซอร์ภาพ BIONZ X เลนส์ 
ประเภทเลนส์ZEISS Vario-Sonnar 
T*เส้นผ่าศูนย์กลางฟิลเตอร์55 มม.ฝา
ปิดเลนส์AutoรูรับแสงF2.0-3.8ระยะ
โฟกัสf=4.4-88 มม.ความยาวโฟกัส 
(เทียบเท่า 35 มม.) (วิดีโอ)f=1 
1/16-21 1/8 น้ิว 1, f= 26.8-536.0 

เน่ืองจากการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาในบางกระบวนวิชาเป็นการท ากลุ่ม จึง
มีความจ าเป็นต้องมีกล้องถ่ายวิดีโอคุณภาพสูง 
เพ่ือใช้ส าหรับถ่ายวิดีโอ เพ่ือน ามาประกอบการ
เรียนการสอน และท าเคสทางจิตวิทยาการ
ปรึกษา

ใช้จากเงินสะสมภาควิชา (เงินเหลือจ่าย นศ รหัส 57 และ 
58)

ABC

ภำควิชำประวัติศำสตร์ 40,000.00              
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
57 1 64100 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ทดแทนของเดิม ร.100535-2, ร.100534-4, ร.100532-4.3ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืน 3      2,500.00           7,500.00                  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับระดับ

ความสูงได้ต้ังแต่ 134.5-151.0 
เซนติเมตร ปรับส่ายซ้าย-ขวา และ
หยุดส่ายได้ตามต้องการ เสริมความ
ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
เทอร์มอล ฟิวส์ มอเตอร์ประสิทธิภาพ
สูงด้วยระบบรองล่ืน บอล แบร่ิง ผ่าน
กระบวนการผลิตท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 
9001 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
มอก.934-2558 จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับ
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทดแทนพัดลมเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด ซ่ึงอายุการใช้
งานต้ังแต่ พ.ศ. 2528

เงินสะสม
หน่วยงาน

58 2 64103 ภาควิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศ ชนิดติดกระจก ขนาด 8 น้ิว 1      1,000.00           1,000.00                  มอเตอร์แบบปิด ช่วยป้องกันฝุ่น
ละอองและส่ิงแปลกปลอม ระบบ
ป้องกันเพ่ือความปลอดภัย มาตรฐาน
 Premium Safety เทอร์มอลฟิวส์ 
ตัดไฟอัตโนมัติ

ระบายอากาศในห้องสมุดภาควิชา
ประวัติศาสตร์

เงินสะสม
หน่วยงาน

59 3 64147 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าม่านพร้อมติดต้ังจ านวน 7 ห้อง 1      24,000.00         24,000.00                 ผ้าม่านม้วนกันแสงและผ้าม่านพร้อม
ราง พร้อมติดต้ัง

บังแดด แสงสะท้อนจากหลังคาทางเดินหลังตึก
 HB2 และกันความร้อน ณ ห้องพักอาจารย์ 
ห้องประชุมภาควิชาฯและห้องสมุดภาควิชาฯ

เงินสะสม
หน่วยงาน

60 4 64149 ภาควิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพ้ืน 3      2,500.00           7,500.00                  ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับระดับ
ความสูงได้ต้ังแต่ 134.5-151.0 
เซนติเมตร ปรับส่ายซ้าย-ขวา และ
หยุดส่ายได้ตามต้องการ เสริมความ
ปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
เทอร์มอล ฟิวส์ มอเตอร์ประสิทธิภาพ
สูงด้วยระบบรองล่ืน บอล แบร่ิง ผ่าน
กระบวนการผลิตท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO 
9001 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 
มอก.934-2558 จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับ
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้ในห้องสมุดภาควิชาประวัติศาสตร์ 
เน่ืองจากบางจุดพัดลมโคจรติดเพดานแรงลม
ไปไม่ถึง

เงินสะสม
หน่วยงาน

ภำควิชำปรัชญำและศำสนำ 110,100.00             
61 1 64108 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม 2      3,600.00           7,200.00                  ย่ีห้อ smart home 1.หน้าโต๊ะ       

ท าด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด หนา 25 
มม.  ปิดผิวเมลามีน ปิดขอบด้วยพีวีซี
โดยรอบ 2.ขาโต๊ะ         ท าด้วยไม้
พาร์ทิเคิลบอร์ด หนา 19 มม. ปิดผิวฟ
รอยด์ สีด า ปิดขอบด้วยพีวีซี 3.แผ่น
หน้าโต๊ะ ท าด้วยไม้พาร์ทิเคิลบอร์ด 
หนา 16 มม. ปิดผิวฟรอยด์ สีด า ปิด
ขอบด้วยพีวีซี 4.ขาโต๊ะมีปุ่มปรับ
ระดับสูงต่ า

เพ่ือน ามาต่อเพ่ิมโต๊ะประชุมให้ยาวมากข้ึน  ผู้
เข้าประชุมน่ังกันแออัด ไม่มีระยะห่าง

เงินสะสม
หน่วยงาน

62 2 64109 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 4      2,500.00           10,000.00                 เก้าอ้ีส านักงาน ท่ีน่ังเป็นโครงเหล็กข้ึน
รูปปิดทับด้วย   ฟองน้ าเป็นโฟมฉีด
ข้ึนรูปเกรดดีไม่ยุบตัวง่าย บุด้วยหนัง
เทียม PVC เกรดดี ท้าวแขนพลาสติก
 ดีไซน์สวยงาม แกนเก้าอ้ีปรับ
ระดับสูง-ต่ าด้วยระบบไฮดรอลิค โยก
เอนได้  พร้อมตัวปรับระดับความแข็ง
ในการโยก ขาเก้าอ้ี 5แฉกเป็น
พลาสติกไฟเบอร์เกรดดี  พร้อม
ล้อเล่ือน

ใช้ในห้องประชุม เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
63 3 64110 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะท างานเข้ามุม 1      10,000.00         10,000.00 โต๊ะไม้ ขนาด180x160x75cm ใช้ในห้องท างานหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและ

ศาสนา
เงินสะสม
หน่วยงาน

64 4 64111 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ 4      8,000.00           32,000.00 สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
 2.5 ถึง PM 0.02 ส าหรับห้องขนาด
(ตร.ม.):21-63 เคร่ืองฟอกอากาศ 
PHILIPS เทคโนโลยี VitaShield IPS 
เทคโนโลยีแผ่นกรอง NanoProtect 
Pro ท่ีมีความหนาพิเศษช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการกรองอากาศ 
ขจัดอนุภาคขนาดเล็กกว่า 20 นาโน
เมตร แบคทีเรีย TVOC ขจัดสารก่อ
ภูมิแพ้ได้ถึง 99.97% AQI sensor 
เซนเซอร์ตรวจจับสภาพมลภาวะใน
อากาศ สามารถแสดงผลคุณภาพ
อากาศเป็นสีไฟ 4 สี โหมดพิเศษ 
NightSense ออกแบบมาพิเศษ
ส าหรับห้องนอน เม่ือดับไฟในห้อง 
เคร่ืองฟอกอากาศจะปรับเข้าสู่โหมด 
NightSense อัตโนมัติ โดยจะปิดแสง
ไฟรบกวน และปรับพัดลมให้ท างาน
เงียบข้ึน ไม่รบกวนการนอนหลับ แต่
คงไว้ซ่ึงประสิทธิภาพการฟอกอากาศ
อย่างเต็มเป่ียม CADR 258 ลบ.ม./ชม.

ภาควิชาฯ ยังไม่เคยมีเคร่ืองฟอกอากาศและมี
ความจ าเป็นต้องใช้ในช่วงท่ีอากาศมีฝุ่นควัน มี
ค่า pm2.5 สูงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1)ใช้ในห้องธุรการ 1 เคร่ือง 2)ใช้ในห้องรับแขก 1 เคร่ือง 
3)ใช้ในห้องประชุม 2 ห้อง 2 เคร่ือง

เงินสะสม
หน่วยงาน

65 5 64124 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สมาร์ททีวี 1      40,000.00         40,000.00 smart tv 65 น้ิว HDMI x 2 USB x 1
 Ethernet (LAN) : Yes

ใช้ส าหรับเป็นส่ือการบรรยายในห้องประชุม เงินสะสม
หน่วยงาน

66 6 64153 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ขาต้ังพ้ืนแบบมีล้อลาก (ขาแขวนจอทีวี) 1      10,900.00         10,900.00 รองรับจอขนาด 32"-65"ทุกรุ่นทุก
ย่ีห้อ ความสงู จากพ้ืนถึงปลายเสา 2 
เมตร รองรับน้ าหนักได้80 กิโลกรัม

ใช้ต้ังจอทีวีเพ่ือสามารถสลับใช้ในห้องประชุม
ท้ังสองห้องได้

เงินสะสม
หน่วยงาน

ภำควิชำภำษำอังกฤษ 202,500.00             
67 1 64154 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ทดแทนของเดิม ร.1001(2)27-4.1 กิจการนักศึกษา, ร.1001(2)27-4.2 กิจการนักศึกษาครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน บอร์ดรายช่ืออาจารย์ 1      49,000.00         49,000.00 ป้ายรายช่ืออาจารย์ (ท าใหม่ท้ังช้ิน) 

ป้ายพลาสวูดโครงสร้างป้ายรวมกรอบ
 ขนาดป้าย 480*120 ซม (แบบป้าย
ยาว 1 ช้ิน) ท าใหม่ท้ังหมด - 
โครงสร้างกรอบป้ายวัสดุไม้ MDF+ 
ปิดผิวด้วยพลาสวูด โครงสร้างเหล็ก 
ติดสต๊ิกเกอร์งานพิมพ์ตามแบบอาร์ต
เวิร์ก ความหนาของกรอบ 15 ซม. 
รอบบอร์ดงาน - บอร์ด ขนาดบอร์ด 
480*120 ซม บอร์ดพลาสวูดติดงาน
พิมพ์สต๊ิกเกอร์ กรอบอะคริลิกใสหนา
 1.5 มม.  กรอบใส่รูปสอดเปล่ียน 
ขนาด 4*6 น้ิว จ านวน 70*2 กรอบ  
กรอบใส่ช่ือสอดเปล่ียน ขนาด 4*1 น้ิว
 จ านวน 70*2 กรอบ  ท้ังหมด 140 คู่
 (รูป + ช่ือ) - ตัวอักษรพลาสวูด
ตกแต่งตามขอบ อักษรพลาสวูด 10 
มม. ท าสี + ติดสต๊ิกเกอร์ตามแบบ 
ราคาช้ินงานรวมค่าใช้จ่ายในการ
ติดต้ังหน้างาน  (ติดต้ังหน้างานใช้เวลา
 3-5 วัน) (ผลิตช้ินงาน 7-10 วัน)

ต้องการแทนแทนของเดิมท่ีมีสภาพเก่าใช้งาน
มาหลายปี

เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
68 2 64155 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ทีวี Samsung SMART QLED 4K TV 55" 

(Smart ทีวี 55 น้ิว)
1      28,000.00         28,000.00                 คุณสมบัติ - จอภาพ QLED 4K 

ULTRA HD ความละเอียดภาพ 3,840
 x 2,160 จุด - ช่วยเพ่ิมแสงและสี ให้
แม่นย า สีสัน คมชัด เพ่ิมมุมมอง 
อย่างสมจริง - สามารถปรับความ
สว่างของภาพโดยอัตโนมัติ ให้เข้า กับ
แสงในห้อง - Active Voice 
Amplifier เร่งเสียงสนทนาอัตโนมัติ 
เม่ือมีเสียงรบกวน - ควบคุมเกมได้ดี 
ภาพเคล่ือนไหวคมชัด ลดรัศมีของ
แสงและความเบลอ - Smart Hub 
สามารถเข้าถึงคอนเทนต์สุดดปรด
ต่าง ๆ ด้วยรีโมทเดียว - สามารถ
เช่ือมต่อกับ Internet ให้คุณท่องโลก
อินเตอร์เน็ตผ่านทีวี - ครบครัน ด้วย
การเช่ือมต่อแบบ AV x 1, และ DVD
 Component x 1 - รองรับเมนู
ภาษาไทย (Thai OSD) สะดวกสบาย
ต่อการใช้งานย่ิงข้ึน

เพ่ือใช้ส าหรับเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์แสดงภาพ
บนจอทีวีของงานประชุมต่างๆ เก่ียวกับการ
เรียนการสอนของอาจารย์

เงินสะสม
หน่วยงาน

69 3 64156 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ขาต้ังทีวีมีล้อเล่ือน ส าหรับทีวี ขนาด 32 - 65 
น้ิว สีด า

1      10,000.00         10,000.00                 -รองรับทีวีขนาด 32-65 น้ิว -รองรับ
น้ าหนักได้สูงสุด 75 กิโลกรัม (แนะน า
ให้ใช้ทีวีไม่เกิน 50 กิโลกรัม) -
สามารถปรับ ก้ม-เงยได้ ประมาณ 15
 องศา -ขนาดแผ่นเพลทของขาแขวน 
กxย 15x68 ซ.ม. -รองรับรูด้านหลัง
ทีวี แนวต้ังไม่เกิน 40 ซ.ม. และ
แนวนอนไม่เกิน 60 ซ.ม.ขนาดแผ่น
เหล็ก (15x68 ซ.ม.) -ล้อเล่ือนมี 4 ล้อ 
(ล็อคได้ 2 ล้อ หน้า) -ขนาดของช้ัน
วางของ กว้างxลึก 45x30 ซ.ม. -
ขนาดของช้ันวางด้านบนทีวี กว้างxลึก
 30x22 ซ.ม.(ไม่ใช้สามารถถอดออก
ได้) -ระยะห่างระหว่างช้ันวางของปรับ
ระยะได้ -ระดับความสูงจากพ้ืน 168 
ซ.ม. (ไม่รวมทีวี) (วัดจากพ้ืนถึงปลาย
เสา 150 ซ.ม.) -สามารถใช้กับจอทีวี
แบบ LCD, LED, Plasma ได้ -ช้ันวาง
เป็นเหล็กหนา อย่างดี -แกนกลางเป็น
เหล็กกลม รูปทรงสวยงาม -
เคล่ือนย้ายไปได้ทุกท่ี เหมาะกับงาน
แสดงสินค้าต่าง ๆ  -เหมาะส าหรับ
ร้านดาวเทียม, ร้านกล้องวงจรปิด, 
หน่วยงานราชการ, บริษัทฯ ห้างร้าน

เพ่ือใช้ส าหรับติดต้ังรองรับทีวีในห้องประชุม เงินสะสม
หน่วยงาน

70 4 64158 ภาควิชาภาษาอังกฤษ ทดแทนของเดิม 01.41200010001.บ52014, 01.41200010001.บ52015, 01.41200010001.บ52020ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,200 
BTU ย่ีห้อ CARRIER INVERTER รุ่น 
38TGV0241AL/42TGV0241CP พร้อมค่า
ติดต้ัง

3      38,500.00         115,500.00               -ขนาดการท าความเย็น 24,200 
(4,100-27,200) บีทียู/ ช่ัวโมง - 7.1 
(1.2-8.0) กิโลวัตต์ -ก าลังไฟฟ้า 2,200
 (200-2,600) วัตต์ -อัตราส่วน
ประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล
 หรือ SEER 18.50 บีทียู/ วัตต์-ช่ัวโมง
 -แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์/ 1 เฟส/ 50
 เฮิรตซ์ -ประหยัดไฟเบอร์ 5 ⭐ -
ระบบ inverter (คอมเพรสเซอร์แบบ
โรตาร่ีคู่) -สารท าความเย็น R32 - 
ขนาดท่อของเหลว 9.52 มม. (3หุน)
 /ท่อก๊าส 15.88 มม. (5หุน)   -การ
กระจายลมเย็น สวิงแนวต้ัง ข้ึน-ลง 
(อัตโนมัติ), สวิงแนวนอน ซ้าย-ขวา 
(บังคับมือ) -ระบบฟอกอากาศ แผ่น
ฟอกอากาศ PreFilter -คอยล์เย็น สี
ขาว *ชุดภายในขนาด: (สูงxกว้างxลึก)
 235 x 1,269 x 690 (มม.) - น้ าหนัก
 29 กก. -คอยล์ร้อน สีขาว *ชุด
ภายนอกขนาด: (สูงxกว้างxลึก) 630 x
 800 x 300 (มม.) - น้ าหนัก 37 กก. -
เดินท่อน้ ายาแอร์พร้อมยางหุ้มท่อ 4 
เมตร -เดินสายไฟฟ้า 10 เมตร *ไม่
รวมเดินเมนไฟฟ้า -เดินท่อน้ าท้ิง 5 

ต้องการทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีสภาพเก่า มีการ
อายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี

เงินสะสม
หน่วยงาน

ภำควิชำมนุษยสัมพันธ์ 35,970.00              
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
71 1 64120 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน
ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา จักรเย็บผ้าระบบ Mechanic 3      6,990.00           20,970.00                 - จ านวนลาย 10 ลาย เย็บผ้าบาง ผ้า

หนา แซกกันริมผ้า เย็บแถบอิลาสติก 
รังดุม ลายก้นหอย คัทเวิร์ค - หมุน
เลือกลายได้สะดวก พร้อมโชว์
สัญลักษณ์ชัดเจน - ระบบกรอด้าย
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องคลายวงล้อ - 
ร้อยด้ายง่าย มีลูกศรก ากับบอก
ทิศทาง - ปุ่มปรับน้ าหนักตีนทับผ้า 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเย็บผ้าหนา
และผ้าบางและงาน Quilting - มี
สัญลักษณ์ต าแหน่งเข็มสูงสุดท่ีวงล้อ
จักร สะดวกในการหยิบช้ินงานออก 
และป้องกันด้ายติด - มีท่ีตัดหางด้าย 
เพ่ือความสะดวกในการหยิบช้ินงาน
ออกเม่ือเย็บเสร็จ - ปุ่มเย็บถอยหลัง 
กดง่ายถนัดมือ - มีกล่องใส่อุปกรณ์
อยู่ท่ีฐานจักร สะดวกในการหยิบใช้
งาน เม่ือถอดออกฐานจักรปรับเป็น 
Free Arm ส าหรับเย็บวัสดุ
ทรงกระบอก

เน่ืองจากครุภัณฑ์เดิมใช้นานกว่าประมาณ 15 
ปี และช ารุด และหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาบ้านและชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 แผนการรับนักศึกษา จ านวน 50 
คน ต่อปีการศึกษา

เงินสะสม
หน่วยงาน

72 2 64121 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบ้านและชุมชน

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา กล้องเว็ปแคม  รุ่น PRO STREAM C922 2      4,500.00           9,000.00                  ปรับแต่งส าหรับการสตรีมและ
บันทึกภาพวิดีโอ เช่ือมต่ออย่างคมชัด
ทุกคร้ังท่ีคุณถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น Twitch และ YouTube 
สตรีมทุกส่ิงท่ีคุณต้องการด้วยความ
ละเอียด 1080p หรือ HD 720p ท่ี
อัตรา 60fps ถ่ายทอดการเล่นเกมใน
แบบ full HD ด้วยการเปล่ียนพ้ืนหลัง
 (ขับเคล่ือนด้วย Personify) ระบบ
เสียงท่ีราบร่ืน เป่ียมเสถียรภาพ โฟกัส
อัตโนมัติ และมุมมอง 78 องศา

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน งานประชุม 
กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาบ้านและ
ชุมชน ผ่านระบบออนไลน์

เงินสะสม
หน่วยงาน

73 3 64123 ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบ้านและชุมชน

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา โปรแกรม INMUCAL-Nutrients และ Serial 
Number Key

2      3,000.00           6,000.00                  โปรแกรมรองรับระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows

ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาด้าน
อาหารและโภชนาการ และงานบริการวิชา
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เมนูอาหาร

เงินสะสม
หน่วยงาน

ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษำ 49,500.00              
74 1 64126 ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษา ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดฝุ่น 1      4,500.00           4,500.00                  ความจุถังเก็บฝุ่นอย่างน้อย 16 ลิตร 

สายไฟยาวอย่างน้อย 4.5 เมตร ก าลัง
มอเตอร์อย่างน้อย 1,400 วัตต์

เพ่ือช่วยลดข้ันตอนในการท าความสะอาด เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท าความสะอาดในบริเวณท่ี
ยากต่อการเข้าถึงซ่ึงไม่สามารถใช้ไม้กวาดหรือ
ไม้ขนไก่ปัดกวาดท าความสะอาดได้

งบกลาง

75 2 64127 ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษา ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ระบบเสียง 1      45,000.00         45,000.00                 1.เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพร้อม
ภาคขยายเสียงในตัว 120 วัตต์  2.
ไมโครโฟนชนิดมือถือแบบมีสาย  3.
ไมโครโฟนชนิดมือถือแบบไร้สาย 1ชุด
 4.ล าโพงตู้ 30 วัตต์  5.ตู้เก็บชุดเคร่ือง
เสียง

เน่ืองจากชุดเคร่ืองเสียงเดิมท่ีใช้ภายในห้อง
ศูนย์ญ่ีปุ่นศึกษาน้ันใช้งานมาต้ังแต่ช่วงปี 2559
 และได้มีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานท่ี
มากข้ึน (เสียงขาดหายเป็นบางช่วงและไม่
สามารถปรับใช้เคร่ืองตามความต้องการได้) ซ่ึง
เป็นปัญหาท าให้การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์ฯไม่สามารถ
ด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางศูนย์ญ่ีปุ่น
ศึกษาจึงประสงค์ขอพิจารณาซ้ือชุดเคร่ืองเสียง
ประจ าห้องศูนย์ฯใหม่แทนของเดิมท่ี
เส่ือมสภาพลง

งบกลาง

สำขำวิชำภำษำจีน 79,500.00              
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
76 1 64070 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน
ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้สองบานเปิดทึบสูง 6      7,000.00           42,000.00 1. เป็นตู้ 2 บานเปิดระบบ KNOCK 

DOWN ขนาด 91 x 45.7 x 183 
ส าหรับใช้จัดเก็บเอกสารและวาง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  2.โครงตู้ท าจากเหล็ก
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร 
พับและอาร์คข้ึนรูป ประกอบช้ินส่วน
เป็นโครงตู้แบบ ตัวเสียบล็อค ยึด
โครงสร้างให้แข็งแรงด้วยสกรู  3. 
กุญแจเป็นแบบมือจับชนิดบิด 
ระบบล๊อคอิสระ  4. ช้ันวางของท า
ด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 
มิลลิเมตรพับและอาร์คข้ึนรูป มี 3 ช้ัน
แต่ละช้ันสามารถปรับ ระดับได้ตาม
ต้องการ

เพ่ือเก็บข้อสอบ เอกสาร วัสดุ และอุปกรณ์
ต่างๆของสาขาวิชาฯ

เงินสะสม
หน่วยงาน

77 2 64071 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร 1      18,000.00         18,000.00 1.จ านวนเอกสารท่ีสามารถท าลายได้
25 แผ่น   2.ท าลายเอกสารเป็น
เส้นตรง

เพ่ือท าลายเอกสารท่ีไม่ใช้และท าลายข้อสอบ
เก่าของสาขาวิชาฯ

เงินสะสม
หน่วยงาน

78 3 64072 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองฟอกอากาศ 3      6,500.00           19,500.00 - ส าหรับห้องขนาด 21-37 ตาราง
เมตร - สามารถกรองฝุ่นท่ีมีขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอนได้ - หน้าจอ OLED
 บอกโหมดการท างาน สถานะ
เช่ือมต่อ WiFi สภาพอากาศ อุณหภูมิ
 ความช้ืน

เน่ืองจากจ.เชียงใหม่ประสบปัญหาฝุ่นควันเป็น
ประจ าทุกปี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และการท างานของคณาจารย์ได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศเพ่ือ
สุขภาพของคณาจารย์ โดยเคร่ืองน้ีจะเป็น
เคร่ืองส าหรับคณาจารย์ท่านท่ีห้องพักยังไม่มี
เคร่ืองฟอกและส าหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่

เงินสะสม
หน่วยงาน

สำขำวิชำภำษำจีน หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน (ภำคพิเศษ) 78,000.00 
79 1 64122 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน
ของใหม่ 01.7440 001 0001 ร.53014ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 4      17,000.00         68,000.00 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน
 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย - มี
DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 

1.เน่ืองจากอาจารย์ท่ีกลับมาจากการศึกษาต่อ
 ท่ียังไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับท างาน 2.
เน่ืองจากสาขาจะเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จึง
ยังไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับท างาน 3.
เพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมของ
เจ้าหน้าท่ีโครงการภาคพิเศษ ซ่ึงมีอายุการใช้
งาน มากกว่า 10 ปี (ทดแทนของเดิม)

งบประมาณ ABC - รหัส60 ABC

80 2 64167 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4      2,500.00           10,000.00 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) - สามารถ
ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เพ่ือใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีขออนุมัติ 
จ านวน 4 เคร่ือง

งบประมาณ ABC - รหัส60 ABC

สำขำวิชำภำษำญ่ีปุ่น 53,500.00 
81 1 64061 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองดูดฝุ่น 1      4,500.00           4,500.00 ความจุถังเก็บฝุ่นอย่างน้อย 16 ลิตร  

สายไฟยาวอย่างน้อย 4.5 เมตร  
ก าลังมอเตอร์อย่างน้อย 1,400 วัตต์

เพ่ือช่วยลดข้ันตอนในการท าความสะอาด เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท าความสะอาดในบริเวณท่ี
ยากต่อการเข้าถึงซ่ึงไม่สามารถใช้ไม้กวาดหรือ
ไม้ขนไก่ปัดกวาดท าความสะอาดได้

เงินสะสม
หน่วยงาน
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
82 2 64165 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น
ทดแทนของเดิม 01.7440010001 ร.52010 , 01.7440010001 ร.52002ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 2      17,000.00         34,000.00                 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน
 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
250 GB จ านวน 1 หน่วย - มี
DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 

เพ่ือทดแทนคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดิมของ ผศ.ธี
รัช ปัญโญ  และเคร่ืองเดิมของ อ.Eri Mikami 
ซ่ึงมีอายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี

เงินสะสม
หน่วยงาน

83 3 64166 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

ของใหม่ ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2      2,500.00           5,000.00                  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts) - สามารถ
ส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เพ่ือใช้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีขออนุมัติ 
จ านวน 2 เคร่ือง

เงินสะสม
หน่วยงาน

84 4 64168 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น

ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีเคร่ืองปร๊ินท์ เคร่ืองพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED 
ขาวด า

1      10,000.00         10,000.00                 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น 
Printer, Copier, Scanner และ Fax
 ภายในเคร่ืองเดียวกัน - มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi - มีความเร็วในการ
พิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
 28 หน้าต่อนาที(ppm) - มี
หน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกน
เอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อน
เอกสารอัตโนมัติ(Auto Document 
Feed) - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและ
ขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มี
ช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า
 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ของ
สาขาวิชาในการปร้ินท์เอกสาร

เงินสะสม
หน่วยงาน

หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4,578,800.00          
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
85 1 64074 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีโน็ตบ็ุค เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล
10     36,500.00         365,000.00               CPU : Intel Core i5-10300H (2.50

 GHz, 8 MB L3 Cache, up to 4.50
 GHz) Memory : RAM 16 GB 
DDR4, 2933 MHz ( มี Slot ว่าง 1 
ช่อง ) Graphics : Graphic Card 
NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB 
GDDR6) Hard drive : 512 GB 
PCIe® NVMe™ M.2 SSD Display : 
Display 15.6 inch (1920x1080) 
Full HD IPS 144 Hz Network : Wi-
Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 , 
LAN 10/100/1000 Mbps External 
ports : Port USB 3.1 Type-A , 
USB 3.1 Type-C , HDMI Battery 
type : Battery 4-Cell Li-ion 
Camera : HD Camera Weight : 
2.3 kg Operating system : 
Windows 10 Home 64

ส าหรับใช้งานในหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส าหรับการประชุม การเรียนการสอน
ออนไลน์

ทดแทนของเดิมจ านวน 7 เคร่ือง และขอใหม่ส าหรับติดต้ัง
ในห้องประชุมและการสอนออนไลน์ 01.74400010003.ร
58171 //พีระวุฒิ 01.74400010003.ร58170//ทวิช 
01.74400010003.ร58169//ปวัน 01.74400010003.ร
58168//ชนินทร์ 01.74400010003.ร58167//นุจนัย 
01.74400010003.ร58166//สุพจน์ 01.74400010003.ร
58165//ญาณินี

งบกลาง

86 2 64075 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ระบบเสียงประจ าห้องเรียน 13     40,000.00         520,000.00               ประกอบด้วย 1.เคร่ืองผสม
สัญญาณเสียงพร้อมภาคขยายเสียงใน
ตัว 120 วัตต์ Phone Jack 2.
ไมโครโฟนชนิดมือถือแบบมีสาย 3.
ล าโพงตู้ 30 วัตต์ 4.ตู้เก็บชุดเคร่ือง
เสียง

ติดต้ัง ณ ห้องเรียนท่ีไม่มีระบบเคร่ืองเสียง
ภายในห้อง จ านวน 13 ห้อง ดังน้ี ...  HB5300,
 HB5310, HB5320, HB5330, HB5250,  
HB6410, HB6420, HB6440, HB6450, 
HB6460, HB7603,HB7709,ห้อง Lab เส้ือผ้า

งบกลาง

87 3 64076 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1

10     22,000.00         220,000.00               - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จานวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 
MB  -มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
ภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  1) เป็น
แผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  2) มีหน่วย
ประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ

-วางแผนเพ่ือซ้ือทดแทนเคร่ืองเดิม ท่ีมีอายุการ
ใช้งานเกิน 5 ปี เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีการ
ประมวลผลท่ีช้าลง อาจไม่รองรับซอฟต์แวร์ใน
อนาคต -ทดแทนเคร่ืองเดิมจ านวน 6 เคร่ือง 
ตามหมายเลขครุภัณฑ์ด้านล่าง และส าหรับเป็น
เคร่ืองส ารอง 1.  01.74400010001.ร59149 
(HB7707) 2.  01.74400010001.ร59130 
(HB7709) 3. ไม่มีเลขคุรุภัณฑ์ (HB4201) 4. 
ไม่มีเลขคุรุภัณฑ์ (HB4202) 5.  
01.74400010072.ร58175 (HB5320) 6. 
01.74400010001.ร56010 (HB5330) 7. 
ส ารอง 8. ส ารอง 9. ส ารอง 10. ส ารอง

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
88 4 64077 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมการติดต้ัง
12     35,000.00         420,000.00 1) เป็นเครอ่ืงฉายภาพเลนส์เดียว 

สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD
 Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ 
SVGA และ XGA เปน็ ระดับความ
ละเอียดของภาพท่ี True 4) ขนาดท่ี
ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
ข้ันต่ า

-วางแผนเพ่ือซ้ือทดแทนเคร่ืองเดิม ท่ีมีอายุการ
ใช้งานเกิน 5 ปี เคร่ืองมีอาการภาพและสีไม่
ชัดเจน -ทดแทนเคร่ืองเดิมจ านวน 12 เคร่ือง 
ตามหมายเลขครุภัณฑ์ด้านล่าง 
1.01.67300010039.ร59173 (HB7609) 
2.01.67300010039.ร59158  (HB7701) 
3.01.67300010039.ร59159 (HB7702) 
4.01.67300010039.ร59160 (HB7703) 
5.01.67300010039.ร59161 (HB7704) 
6.01.67300010039.ร59162 (HB7707) 7. 
01.67300010039.ร58193 (HB7709)
8. 01.67300010039.ร59163 (HB7801) 9. 
01.67300010039.ร59164 (HB7802) 10.(
ติดต้ังใหม่ท่ีLABผ้า) 11.01.67300010039.ร.
58200 (HB5250) 12.01.67300010039ร.
58206 (HB5330)

งบกลาง

89 5 64078 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้อง Web Camera 2      12,000.00         24,000.00 คุณสมบัติทางเทคนิค  - การสนทนา
ผ่านวิดีโอ Full HD 1080p (สูงสุด 
1920 x 1080 พิกเซล); การสนทนา
ผ่านวิดีโอ 720p HD (สูงสุด 1280 x 
720 พิกเซล) ด้วยระบบเคร่ือข่ายของ
คณะฯท่ีสนับสนุน  - มุมมองภาพ 
แนวทแยงมุม: 78 องศา / แนวนอน: 
70.42 องศา / แนวต้ัง: 43.3 องศา  -
 สามารถซูมแบบ HD ได้ไม่น้อยกว่า
1.2 เท่า  - มีก้านยืด 228 มม. 
ส าหรับการยก / มุมกล้องระดับ
สายตา  - เทคโนโลยี Rightlight™ 2 
เพ่ือความชัดเจนในสภาพแสงท่ี
หลากหลาย แม้ในสภาวะแสงน้อย  - 
มีไฟสัญญาณ LED ของกล้องแสดง
การสตรีมม่ิงขณะท่ีมีการใช้งาน 
ไมโครโฟน  - ไมโครโฟนหลายทิศทาง
ท่ีมีระยะรัศมี 2.4 เมตร  - การ
ตอบสนองความถ่ี: 200Hz – 8KHz  
ล าโพง  - ล าโพง full duplex 
ป้องกันเสียงสะท้อนและเสียงรบกวน 
 - ส่วนควบคุมการรับสาย/ส้ินสุดการ
โทร ปรับระดับเสียง  - ปิดเสียง และ
ควบคุมการเคล่ือนไหวของกล้อง  - 

เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอน การจัด
ประชุมแบบออนไลน์

งบกลาง

90 6 64129 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองขยายเสียงส ารองห้องเรียน 2      12,000.00         24,000.00 คุณสมบัติ 1.เป็นเคร่ืองขยายเสียง
และผสมสัญญาณเสียงก าลังขยายไม่
น้อยกว่า  120 วัตต์  2.สามารถต่อ
ไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า  3 ช่องและ 
AUX  ได้ไม่น้อยกว่า  2 ช่อง  3.มีวอ
ลลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง  
4.สามารถปรับเสียงทุ้ม +10 dB ท่ี 
100Hz  และเสียงแหลมท่ี 10 kHz 5.
 ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 
50-20,000 Hz  ( + 3dB)  6.สามารถ
ต่อบันทึกเทปได้   Record 0dB,600
 ohms,Unbalanced  7.ช่องต่อกับ
ล าโพงใช้ได้ท้ังแบบ High
Impedance  100V,70V  และแบบ 
Low  Impedance  4 ohm 8.
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
Over 60 dB 9.มีค่าความเพ้ียน ( 

Distortion )  Under 1%  ท่ี 1 kHz 
 10.มีระบบตัดสัญญาณเสียงท่ีช่อง 
Mic 1 ซ่ึงจะตัดสัญญาณ Input ตัวอ่ืน
เม่ือระบบท างาน  11.ช่อง Mic 1 
สามารถเลือกใช้ Phantom Power 
ส าหรับใช้กับไมโครโฟนชนิด 
Condenser ได้  12.มีไฟแสดง

เน่ืองจากเคร่ืองขยายเสียงประจ าห้องเรียน
ภายในคณะได้ใช้ งานมาเป็นเวลานานเกิดการ
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน ดังน้ันจึงมี
ความจ าเป็นท่ีต้องหาเคร่ืองใหม่มาส ารอง
ทดแทน ใช้งานเพ่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
91 7 64130 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี (ชุดใหญ่) 1      180,000.00       180,000.00               ประกอบด้วย ชุดล าโพง 2ตัว 

คุณสมบัติ     ล าโพงต่อข้าง 1.ก าลัง
ขับ 1,000 วัตต์ (HF: 190 วัตต์ + LF:
 810 วัตต์) 2.ซับวูฟเฟอร์ 12 น้ิว 
ความถ่ีต่ า ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในคลาส
 3.ล าโพงแผงต้ัง (Line Array) แบบ
เพรียวบาง 1.5 น้ิว ความถ่ีสูง 10 ตัว 
4.มิกเซอร์ดิจิตอล (3 โมโนมิค/แถว +
 1 แถวสเตอริโอ) 5.“โหมด” 
คอมเพรสเซอร์แบบหลายช่วงความถ่ี
ส าหรับเอาต์พุตหลัก 6.1-knob EQ 
ต่อหน่ึงช่อง 7.Reverb แบบดิจิตอล 
SPX ความละเอียดสูง (4 ประเภท, 
การควบคุมพารามิเตอร์) 8.อินพุต 2x
 Hi-Z (ค่าอิมพีแดนซ์สูง)  9.LINK 
OUT และ MONITOR OUT 10.ฟุต
สวิตช์เสริมส าหรับ Reverb    
ไมโครโฟนไร้สาย 1 .ไมค์ลอย มือถือคู่
 แบบ plug and play สามารถเลือก
ช่องสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 2.
 ย่านความถ่ี  633 – 671MHz, 803 –
 806 MHz, UHF 3 .มีความไวในการ
ตอบสนอง10uV at 45dBA S/N

เน่ืองจากชุดเคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ี(ชุด
ใหญ่)คณะได้ใช้ งานมาเป็นเวลา10ปี (ครุภัณฑ์
ปี 2552) เกิดการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้
งาน ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องหาเคร่ืองใหม่
มาส ารองทดแทน ใช้งานเพ่ือการเรียนการสอน
และงานกิจกรรมภายในคณะท่ีมีประสิทธิภาพ

01.58350010021.ผ52001 (เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง)  
ล าโพง4ตัว 01.59650020002.ผ52001 
01.59650020002.ผ52002 01.59650020002.ผ52003 
01.59650020002.ผ52004

งบกลาง

92 8 64132 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย เฟส 1 1      495,000.00       495,000.00               1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายในอาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  -มีความละเอียด
ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixel  -มี frame rate ไม่
น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame 
per second)  -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut 
filter หรือ Infrared Cut-off 
Removable (ICR) ส าหรับการ
บันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและกลางคืน
โดยอัตโนมัติ  -มีความไวแสงน้อยสุด 
ไม่มากกว่า 0.25LUX ส าหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 
0.05LUX ส าหรับการแสดงภาพขาว
ด า (Black/White)  -มีขนาดตัวรับ
ภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 
1/3 น้ิว-มีผลต่างค่าความยาวโฟกัส
ต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่
น้อยกว่า 4.5มิลลิเมตร  -สามารถ
ตรวจจับความเคล่ือนไหวอัตโนมัติ 
(Motion Detection) ได้  -สามารถ

1.ใช้ส าหรับการตรวจเวรคณะฯ 2.ยกมาจากปี 
2564 ท่ียกเลิกรายการ -กล้องวงจรปิด IP 
Cam ติดต้ังต าแหน่งท่ีมีการตรวจเวร จ านวน 
20 จุด

งบกลาง

93 9 64133 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายย่อย 1      2,000,000.00     2,000,000.00             1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
 ขนาด 48 ช่อง  2.สายสัญญาณ 
Fiber Optic แบบ Single Mode 
เช่ือมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
หลักไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ย่อย Access Switch

1.ทดแทนของเดิม 2.ยกมาจากค าของบลงทุน
เงินแผ่นดินปี 2564 รายการระบบเครือข่าย
ย่อย, ระบบสายสัญญาณ ไม่ได้รับการอนุมัติ -
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch 
ติดต้ังทดแทนของเดิมจ านวน 20 จุด

01.74400110017.ผ59004 01.74400110017.ผ59003 
01.74400110017.ผ59002 01.74400110017.ผ59001 
01.74400090026.ร58094 01.74400090026.ร58093 
01.74400110010.ร55002 01.74400110010.ร55001 
01.74400110010.ผ53002 01.74400110010.ผ53001 
01.74400110004.ร55011 01.74400110004.ร55010 
01.74400110004.ร55009 01.74400110004.ร55008 
01.74400110004.ร55007 01.74400110004.ร55006 
01.74400110004.ร55005 01.74400110004.ร55004 
01.74400110004.ร55003 01.74400110004.ร55002

งบกลาง
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
94 10 64134 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Access Control ห้อง Data Center 1      70,000.00         70,000.00                 1.เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ (Fingerprint) 

 2. กลไกล็อคประตู (Electronic 
Lock) 3.แหล่งจ่ายไฟส าหรับเคร่ือง
ควบคุมการเข้า-ออก (Power 
Supply)  4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ีสาหรับ
ติดต้ังภายในอาคาร 5.เคร่ือง
บันทึกภาพวงจรปิดชนิดเครือข่าย

1.ปฏิบัติตามแนวนโยบายมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ ของ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2.ติดต้ังประตูห้อง 
Data Center

งบกลาง

95 11 64159 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม 100144-18.36ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองปรับอากาศ แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
พร้อมติดต้ัง (ห้องสติดิโอ)

1      45,000.00         45,000.00                 1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า
 30,000 บีทียู 2) ราคาท่ีก าหนดเป็น 
ราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 3) 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถใน
การท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000
 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตส าหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็น
เคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลา
การทางานของคอมเพรสเซอร์ 6) 
การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด
อ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก
การพิจารณา ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็น
การประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่ า 7) การติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี สวิตช์1 ตัว
 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 
เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 8) 

-ติดต้ังใช้งาน ณ สตูดิโอ หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ -ทดแทนของเดิมท่ีอายุการใช้งาน
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 (18 ปี) -เคร่ืองปรับอากาศ
ไม่เย็นและมีเสียงดัง ท าให้เสียงเข้าตอนบันทึก
วิดีโอ

ทดแทนของเดิม 100144-18.36 งบกลาง

96 12 64160 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ชุดไฟสตูดิโอภาพน่ิงและวีดีโอ 1      160,000.00       160,000.00               1.ไฟแฟลชสตูดิโอภาพน่ิง ชนิด
ความเร็วสูง ก าลังไฟ 600 วัตต์ 
จ านวน 1 ชุด 2.ซอฟท์บ็อกซ์ทรง
วงกลม แบบลึก พร้อมตาข่ายกริดก
รองแสง ขนาด 90 ซม.(39น้ิว) หัวต่อ
 BOWEN จ านวน 1 ชุด 3.ขาต้ังไฟ
เหล็กชุบโครเม่ียม ปรับทิศทางได้ 
ความสูง 280-380 ซม รับน้ าหนักได้ 
10 กก. จ านวน 1 ชุด 4.ไฟแฟลช
สตูดิโอภาพน่ิง ก าลังไฟ 400 วัตต์ 
จ านวน 2 ชุด 5.ซ๊อฟท์บ็อกซ์ ทรง 4 
เหล่ียมจัตุรัส ขนาด 90*90 ซม (39*
39) น้ิว หัวต่อ BOWEN จ านวน 1 ชุด
  6.ซ๊อฟท์บ็อกซ์ octa ทรง 8 เหล่ียม
 ขนาด 90 ซม (39น้ิว) หัวต่อ 
BOWEN จ านวน 1 ชุด 7.ซ๊อฟท์
บ็อกซ์ ทรง 4 เหล่ียมผืนผ้า ชนิด
สตริปแบงค์พร้อมกริดแบบตะแกรงผ้า
 ขนาด 35*160 ซม. หัวต่อ BOWEN 
จ านวน 1 ชุด 8.ขาต้ังไฟ 3 ตอน 
ความสูง 280-380 ซม จ านวน 4 ชุด 
9.ไฟสตูดิโอถ่ายภาพเคล่ือนไหว(วีดีโอ)
 LED แบบต่อเน่ือง ก าลังวัตต์ 100 
วัตต์ จ านวน 1 ชุด 10.ไฟสตูดิโอ

-ทดแทนชุดไฟสตูดิโอเดิม ท่ีมีอายุการใช้งาน 
13 ปี และอุปกรณ์เร่ิมมีการช ารุด ไฟไม่ติด 
อุปกรณ์ไม่มีจ าหน่วยในท้องตลาด -เพ่ือ
ถ่ายภาพผู้บริหาร คณะผู้บริหาร เพ่ืออัปเดต
ข้อมูลบนเว็ปไซต์ และใช้ในส่ือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ -เพ่ือใช้ในการจัดท าส่ือการเรียนการ
สอนของคณะฯ -เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดสด
กิจกรรมหลักของคณะฯ -เพ่ือใช้ในห้องสตูดิโอ
การเรียนการสอนออนไลน์ของคณะฯ -เพ่ือ
ถ่ายภาพนักศึกษาใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ -เพ่ือถ่ายภาพคณาจารย์ท่ีได้รับรางวัล
และได้รับแต่งต้ังต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 
และใช้ในส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ -เพ่ือ
ถ่ายภาพนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
 ประกวดโครงการต่างๆ และใช้ในส่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ -เพ่ือถ่ายภาพบุคลากร
ของคณะฯ เก็บเป็นคลังข้อมูลภาพ และใช้ใน
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ -เพ่ือถ่ายภาพบุคลากร
ใหม่และบุคลากรท่ีจะเกษียนอายุราชการ 
บุคลากรท่ีได้รับรางวัลและผลงานต่างๆ -เพ่ือ
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ของคณะฯ, หลักสูตร, 
โครงการ, สัมมนา ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ -
เพ่ือให้บริการห้องสตูดิโอถ่ายภาพน่ิงแก่สโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

1.01.67600080006ร.50001 2.01.67600080006ร.
50001(2) 3.01.67600080006ร.50001(3)

งบกลาง

97 13 64161 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตัวกระจายสัญญาณภาพแบบไร้สายส าหรับ
ห้องประชุม

1      55,800.00         55,800.00                 1.ตัวกระจายสัญญาณแบบไร้สาย
ส าหรับห้องประชุม

1.เพ่ือสามารถน าเสนอข้อมูลแบบไร้สายใน
ห้องประชุมด้วยอุปกรณ์ Smart Device ได้
ทุกระบบ ทุกย่ีห้อและทุกระบบปฏิบัติการ 
Window, Mac, iOS, Andoind 2.เพ่ือติดต้ัง
ห้องประชุม HB7211 อาคาร HB7 3.เพ่ือ
ติดต้ังห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6

 งบกลาง

หน่วยห้องสมุด 390,395.00             
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
98 1 64095 หน่วยห้องสมุด ทดแทนของเดิมไม่สามารถดูหมายเลขได้ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 5      53,179.00         265,895.00               เคร่ืองปรับอากาศ HITACHI ชนิดต้ัง-

แขวน ขนาด 45,038 BTU/Hr. รีโมท
ไร้สาย Model: RPFC-B4TNT2NH /
 RAS-B42TNHMH2 (FIX SPEED) 
380V. (R410a)

เน่ืองจากแอร์ห้องสมุดช ารุด ท าให้อากาศ
ภายในห้องสมุดร้อน ไม่สามารถบริการผู้ใช้ได้
อย่างเต็มท่ี

 งบกลาง

99 2 64096 หน่วยห้องสมุด ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล้ินชักเก็บแผ่นซีดี 2      23,500.00         47,000.00                 ตู้ล้ินชักเก็บแผ่นซีดี ห้องสมุดได้จัดหาหนังสือทางด้านภาษาและมี
ซีดีประกอบเพ่ิมจ านวนมากข้ึนทุกปี จ านวน
ซีดีจ่ึงเพ่ิมมากข้ึนตาม ท าให้พ้ืนท่ีจัดเก็บลด
น้อยลงและตู้เก็บซีดีรองรับน้ าหนักมากข้ึน ท า
ให้ตู้ช ารุด และอาจเป็นเหตุให้แผ่นซีดีตกหล่น
ออกจากตู้ และช ารุดเสียหายได้

 งบกลาง

100 3 64098 หน่วยห้องสมุด ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 1      50,000.00         50,000.00                 Omen DT GT11-0503d CPU Intel 
core i5-10400F (2.9 GHz base 
frequency, up to 4.3 GHz with 
Intel Turbo Technology, 12 MB 
L3 cache 5 cores) Graphic 
NVIDIA Geforce GTX 1660 Super 
(6 GB GDDR6 dedicated) HDD 
512 GB PCle NVMe M.2 SSD + 1 
TB 7200 rpm SATA HD WIRELESS 
Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) and 
Bluetooth 5 combo Network 
Integrated 10/100/1000 GbE LAN 
Mouse&KB USB Keyboard + 
Mouse Ports 2 Superspeed USB 
Type-A 5Gbps signaling rate 1 
Headphone; 1 
headphone/microphone combo 
Operating system Window 10 
Home 64 Bit  OMEN X 25f 
Gaming Display Display Size 
24.5" FHD (1920 x 1080) 240 Hz 
Brightness 400 cd/m 
Contrastratio 1000:1 static; 
12000000:1 dynamic 

ส านักหอสมุดได้ปรับเปล่ียนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติจากเดิม Innovative millennium 
(INNOPAC)  เป็น ระบบ WorldShare 
Management Services (WMS) ซ่ึงเป็น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ และเป็นปัจจุบันย่ิงข้ึน 
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติการอยู่เดิมมีอายุการใช้
งานมามากกว่า 5 ปีและความล้าสมัย ไม่รองรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ท าให้การท างาน
ติดขัด และดาว์นโหลดข้อมูลล่าช้า

 งบกลาง

101 4 64099 หน่วยห้องสมุด ทดแทนของเดิม ร.1001(5)43-1.1, ร.1001(5)43-1.2, ร.1001(5)43-1.3, ร.1001(5)43-1.4, ร.1001(5)43-1.5ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ส านักงาน ม่านปรับแสงไฟฟ้า 5      5,500.00           27,500.00                 ม่านปรับแสงไฟฟ้าขนาด 5.60 x 1.65 มู่ล่ีเดิมมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี สภาพ
เก่า และช ารุดเสียหาย ห้องสมุดยังมีความ
จ าเป็นต้องบังแสงแดด เพ่ือป้องกันอุณหภูมิท่ี
สูงและแสงท าลายทรัพยากรสารสนเทศ 
ตลอดจนการรักษาอุณหภูมิภายในห้องสมุดให้
เหมาะสมส าหรับเก็บรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ และบรรยากาศการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

งบกลาง

101 8,634,854.00          รวมท้ังส้ิน
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ล ำดับ เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิมประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
ภำควิชำกำรท่องเท่ียว 354,000.00         

1 64073 ภาควิชาการท่องเท่ียว ของใหม่ ท่ีดินส่ิงก่อสร้างเกิน 50,000 น้อยกว่า 10 ล้านบาท - งบฯกลางปีครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรับปรุงส านักงานภาควิชาการท่องเท่ียว 1     354,000.00           354,000.00           เพ่ิมห้องพักและท าให้เป็นสัดส่วนสะดวก
สวยงามและปลอดภัย

ปรับปรุงภาควิชาการท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีห้องพัก
เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากรภาค
วิชาการท่องเท่ียว

ยกยอดจากปีงบประมาณ 
2563 เน่ืองจากความล่าช้าใน
การเขียนแบบรูปรายการ

เงินสะสม
หน่วยงาน

1 354,000.00         

ค ำของบลงทุน ส่ิงก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (งบกลำงปี) จำกงบประมำณเงินรำยได้
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
งำนบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 129,640.00             

1 1 64150 งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 4      29,910.00        119,640.00              CPU:        "Intel (8 core/ 8 
thred)                         INTEL 
1151 CORE I7-9700 3.0 GHz      
                   1151 Coffee Lake
 Refresh 300 Series" Mainboard:
 MAINBOARD (เมนบอร์ด) 1151 
ASUS TUF B365M-PLUS GAMING
 Ram DDR4:16GB (8GBx2) 
DDR4/2666 RAM PC (แรมพีซี) 
KINGSTON HyperX FURY BLACK 
(HX426C16FB3K2/16) Storage 
1:500 GB SSD (เอสเอสดี) 
SAMSUNG 970 EVO PLUS 
PCIe/NVMe M.2 2280 
(MZ-V7S500BW) Storage 2:2 TB
 HDD (ฮาร์ดดิสก์) WD BLUE 
5400RPM SATA3 (WD20EZAZ) 
Power Supply:CORSAIR CV550 
550W (80 PLUS BRONZE) 
(CP-9020210-NA) 
DVD-rw:DVD-RW (เคร่ืองอ่าน-เขียน
ดีวีดี) LITE-ON 24X IHAS124 
SATA (BULK-BLACK) Case:CASE 
(เคส) THERMALTAKE VERSA J21 

ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี งบกลาง

2 2 64152 งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์ต่ ากว่า 5,000 บาทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ 4      2,500.00         10,000.00               เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่
น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - 
สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที

ทดแทนเคร่ืองเดิม งบกลาง

ภำควิชำประวัติศำสตร์ 76,800.00               
3 1 64146 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 24,000 btu 2      32,000.00        64,000.00               ความสามารถในการท าความเย็น ค่า

ท าความเย็น (บีทียู/ ช่ัวโมง): 24000
 ก าลังไฟฟ้า (วัตต์): 7030 ค่า
ประสิทธิภาพท าความเย็น ค่า
ประสิทธิภาพท าความเย็น: 2200 
ฉลากประหยัดไฟ: 5 ค่าอ่ืนๆ 
ประเภทเคร่ืองปรับอากาศ: Split 
ระบบของเคร่ืองปรับอากาศ: 
Inverter รูปแบบของ
เคร่ืองปรับอากาศ: Inverter 
กระแสไฟ （Ph/V/Hz）: 
1/220/50 พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 
13.2 ค่าการไหลเวียนอากาศ
（m³/h）: 1200 ประเภทน้ ายา:
 R32 ขนาดท่อน้ ายา ขนาดท่อ 
Liquid （mm）: 6.35 ขนาดท่อ
 Gas （mm）: 12.7 ชุดแฟน
คอยล์ยูนิต ขนาดเคร่ือง（mm）
 W/D/H: 1115x336x248 ขนาด
กล่อง（mm） W/D/H: 
1206x418x342 น้ าหนักเคร่ือง (Kg):
 16.5 น้ าหนักเคร่ืองรวมกล่อง (Kg): 
19.5 ระดับความดังของเสียงสูงสุด 

〔

dB(A)

〕

: 46 ระดับความดังของเสียง

ห้องพักอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์เป็น
ห้องไม้ ในช่วงฤดูร้อน จะร้อนเป็นพิเศษ ท า
ให้อาจารย์ไม่สามารถท างานในห้องพัก
อาจารย์ได้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ จึงเห็นว่า
ควรติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศอ านวยความ
สะดวกให้อาจารย์ เพ่ือสามารถเข้ามาท างาน
ในห้องพักอาจารย์ได้

 เงินสะสม
หน่วยงาน

4 2 64148 ภาควิชาประวัติศาสตร์ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 5,000 น้อยกว่า 50,000 บาทครุภัณฑ์ส านักงาน ประตูกระจกสวิงพร้อมติดต้ัง 2      6,400.00         12,800.00               ประตูกระจกสวิง พร้อมติดต้ัง ภาควิชาฯจะติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
จ าเป็นต้องติดต้ังประตูกระจกเพ่ือปิดห้องกัน
ความเย็นออก และในช่วงท่ีมีฝุ่นควัน 
สามารถกันฝุ่นและควันไม่ให้เข้าภาควิชาได้ใน
ระดับหน่ึง

 เงินสะสม
หน่วยงาน

ค ำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (งบต้นปี) จำกงบประมำณเงินรำยได้
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ล ำดับ จน เลขท่ีค ำขอ หน่วยงำน หลักสูตร  กำรทดแทนหมำยเลขครุภัณฑ์เดิม ประเภทงบลงทุน ประเภทรำยกำร ช่ืองบลงทุน จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม คุณสมบัติ เหตุผลควำมจ ำเป็น หมำยเหตุ  ขอใช้จำกงบ ผลกำรพิจำรณำ
หน่วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 19,100,000.00         

5 1 64141 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย เฟส 2 1      450,000.00      450,000.00              1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับ
ติดต้ังภายในอาคารส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยท่ัวไป  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  -มีความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,920x1,080-pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600pixel  -มี frame rate 
ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame
 per second)  -ใช้เทคโนโลยี 
IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
 Removable (ICR) ส าหรับการ
บันทึกภาพได้ท้ังกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ  -มีความไว
แสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25LUX 
ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และ
ไม่มากกว่า 0.05LUX ส าหรับการ
แสดงภาพขาวด า (Black/White)  -
มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 
ไม่น้อยกว่า 1/3 น้ิว-มีผลต่างค่า
ความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาว
โฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5มิลลิเมตร 
 -สามารถตรวจจับความเคล่ือนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 

1.ทดแทนของเดิม หมายเลขครุภัณฑ์ 
01.77300070001.ร58135  2.ติดต้ัง
ทดแทนกล้องเดิมท่ีเป็นระบบ Analog จ านวน
 20 จุด

งบกลาง

6 2 64142 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สู่สังคม

1      4,670,000.00    4,670,000.00           ประกอบด้วย - อุปกรณ์แสดงภาพ
ส าหรับห้องการศึกษาแบบสร้างสรรค์
เพ่ือแบ่งปันความรู้สู่สังคม - ชุด
อุปกรณ์น าเสนอส าหรับห้อง
การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สู่สังคม - ชุดอุปกรณ์การจับ
ภาพส าหรับห้องการศึกษาแบบ
สร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปันความรู้สู่สังคม

เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงเป็นห้องเรียน Smart Classroom 
ของคณะมนุษยศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21
 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ท่ีได้ไปแบ่ง
บันสู่สังคม

งบกลาง

7 3 64143 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 1      4,700,000.00    4,700,000.00           ประกอบด้วย - อุปกรณ์จับ
ภาพเสมือนจริงส าหรับห้องพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  - อุปกรณ์
น าเสนอส าหรับห้องพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ - ชุดอุปกรณ์การ
จับภาพส าหรับห้องพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้

เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงเป็นห้องเรียน Smart Classroom 
ของคณะมนุษยศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21
 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ท่ีได้ไปแบ่ง
บันสู่สังคม

งบกลาง

8 4 64144 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องพัฒนานักศึกษาสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

1      4,630,000.00    4,630,000.00           ประกอบด้วย - ชุดอุปกรณ์การจับ
ภาพส าหรับห้องพัฒนานักศึกษาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้  - อุปกรณ์จับ
ภาพเสมือนจริงส าหรับห้องพัฒนา
นักศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   - 
อุปกรณ์แสดงภาพส าหรับห้องพัฒนา
นักศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงเป็นห้องเรียน Smart Classroom 
ของคณะมนุษยศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21
 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ท่ีได้ไปแบ่ง
บันสู่สังคม

งบกลาง

9 5 64145 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของใหม่ ครุภัณฑ์เกิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนแบบ New 
Normal

1      4,650,000.00    4,650,000.00           ประกอบด้วย - อุปกรณ์แสดงภาพ
ส าหรับห้องห้องห้องเรียนแบบ New
 Normal - ชุดอุปกรณ์การจับภาพ
ห้องห้องเรียนแบบ New Normal - 
อุปกรณ์จับภาพเสมือนจริงส าหรับ
ห้องห้องเรียนแบบ New Normal

เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงเป็นห้องเรียน Smart Classroom 
ของคณะมนุษยศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21
 เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและน าความรู้ท่ีได้ไปแบ่ง
บันสู่สังคม

งบกลาง

9 19,306,440.00         รวมท้ังส้ิน
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จน # ช่ือรายการ Spec ย่อ มาตรฐาน ทดแทน ของใหม่ หมายเลข จ านวน ราคา รวม เหตผลความจ าเป็น
คุณลักษณะ ของเดิม ครุภัณฑ์เดิม หน่วย ต่อหน่วย ราคา (ต้องกรอก)

ภาควิชาจิตวิทยา 25 1,026,000.00       
1 1 ชุดเคร่ืองมือ Biofeedback แบบพกพา 

ส าหรับฝึกการจัดการความเครียดและวิตก
กังวลของนักศึกษาและการบริการวิชาการ

เคร่ืองมือ 1 ชุดประกอบด้วย (1) 
เคร่ืองมือ Biofeedback Inner Balance
 Android & Iphone จ านวน 4 เคร่ือง 
และ (2) เคร่ืองมือ Biofeedback 
emWave Pro จ านวน 2 เคร่ือง

เป็นเคร่ืองมือทางจิตวิทยาท่ีไม่มีการ
ระบุมาตรฐานกลางของทางราชการ 
อย่างไรก็ตามสามารถระบุคุณลักษณะ
ท่ีส าคัญดังน้ี (1) คร่ืองมือ 
Biofeedback Inner Balance 
Android & Iphone มีคุณลักษณะ
ส าคัญได้แก่ ear clip sensor, 
bluetooth, inner balance app 
work with iOS v9 or Android v5 
or newer (2) เคร่ืองมือ 
Biofeedback emWave Pro มี
ลักษณะส าคัญได้แก่ software for 
Mac or Windows, HRV 
assessment, USB module and 
pulse sensor

/ 1 66,000.00          66,000.00            ภาควิชาจิตวิทยามีการบริการปรึกษาและการช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือ
จัดการความเครียดและความวิตกกังวล ซ่ึงเคร่ืองมือดังกล่าวมี
ประโยชน์ในแง่ของการลงมือปฏิบัติได้ง่ายและเรียนรู้ได้ง่าย คาดว่า
จะท าให้สามารถช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษาได้
จ านวนมาก เม่ือเทียบกับเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัยซ่ึงใช้งานได้
ยาก นอกจากน้ีเคร่ืองมือดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับการบริการ
วิชาการท่ีผลกระทบในระดับประเทศ เช่นการเตรียมความพร้อมและ
ฝึกฝนนักกีฬาโดยใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาการกีฬาเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เช่น กลุ่มนักกีฬายกน้ าหนักทีม
ชาติไทยท่ีมีการร้องขอให้ภาควิชาเข้าฝึกฝนนักกีฬาเก่ียวกับการ
ควบคุมอารมณ์ เป็นต้น

2 2 ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน 
ส าหรับประเมินพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล (standard psychological tests)

ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน
 1 ชุดประกอบด้วย (1) ชุดหนังสือ
ประเมินความถนัดในการท างาน DAT (2)
 ชุดหนังสือประเมินความมุ่งม่ันในงาน 
WVI Work Value (3) ชุดหนังสือ
ประเมินความสนใจอาชีพ RFVII 3 (4) 
ชุดหนังสือประเมินความสนใจอาชีพ CTI 
(5) ชุดหนังสือประเมิน PTI Personnel 
Tests for Industry Form A & B (6) 
ชุดหนังสือประเมินทักษะ Wesman PCT
 (7) ชุดหนังสือประเมิน GPP-I Gordon 
Personal และ (8) สมุด NEO Job 
Profiler Booklets

เป็นเคร่ืองมือทางจิตวิทยาท่ีไม่มีการ
ระบุมาตรฐานกลางของทางราชการ 
อย่างไรก็ตามสามารถระบุคุณลักษณะ
ท่ีส าคัญดังน้ี ชุดเคร่ืองมือเป็นกระดาษ
รายงานตอบ (self-report paper 
and pencil test) ซ่ึงประกอบด้วยข้อ
ค าถามและแบบฟอร์มค าตอบ พร้อม
ท้ังระบุวิธีการคิดคะแนนและแปลผล
ตามมาตรฐานการทดสอบทางจิตวิทยา

/ 1 168,500.00        168,500.00           เน่ืองด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง 2561 ได้ก าหนดให้เปิดกระบวนวิชาใหม่คือ การประเมิน
ทางจิตวิทยาในองค์การ (01338: psychological assessment in 
organizations) ซ่ึงผู้สอนได้ใช้มาตรฐานการสอนและฝึกอบรมตาม
แนวทางของสมาคมจิตวิทยาแห่งอังกฤษ (British Psychological 
Society) ซ่ึงเป็นแนวการสอนระดับคุณสมบัติมาตรฐานนานาชาติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องใช้ชุดหนังสือ
ประเมินทางจิตวิทยามาตรฐานท่ีใช้ในระดับนานาชาติ ซ่ึงมีความ
เฉพาะเจาะจงท่ีนักศึกษาสามารถใช้งานได้จริง เม่ือเข้าสู่วิชาชีพการ
ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
นอกจากน้ีการเรียนการสอนไม่สามารถใช้ชุดหนังสือประเมินท่ีเป็น
ส าเนาได้ ซ่ึงผิดกฎหมาย  ท้ังน้ีจะใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564

ค าของบลงทุน ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบประมาณเงินแผ่นดิน
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3 3 ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและ
บุคลิกภาพ  (Rorschach Inkblot Test)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย  
แผ่น Card รูปภาพจ านวน 10 แผ่น

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 01.76100190001ร
58150

5 8,000.00           40,000.00            เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนการ
สอนเฉพาะทางด้านจิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติด้าน
ความคิดและบุคลิกภาพต่างๆ  ในกระบวนวิชาเทคนิคการฉายภาพจิต
ในการตรวจประเมินทางคลินิก (013428: Projective Techniques 
in Clinical Assessment) โดยทดแทนชุดเดิมท่ีซ้ือมามากกว่า 7 ปี 
ท่ีมีสภาพช ารุด และเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอต่อนักศึกษาจิตวิทยา
คลินิกท่ีมีมากข้ึน เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเม่ือ
นักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช
ของภาครัฐ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสอบความรู้ เพ่ือข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

4 4 ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและพยาธิ
สภาพทางจิต (Thematic Apperception 
Test)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย  
แผ่น Card รูปภาพจ านวน 31 แผ่น

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 1002ผ(2)19-1 5 5,500.00           27,500.00            เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนการ
สอนเฉพาะทางด้านจิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติด้าน
พยาธิสภาพทางจิต ในกระบวนวิชาเทคนิคการฉายภาพจิตในการ
ตรวจประเมินทางคลินิก (013428: Projective Techniques in 
Clinical Assessment) โดยทดแทนชุดเดิมท่ีซ้ือมามากกว่า 15 ปี ท่ี
มีสภาพช ารุด และเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอต่อนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก
ท่ีมีมากข้ึน เพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเม่ือนักศึกษา
ต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ
 รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสอบความรู้ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

5 5 ชุดแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา ด้าน
การท างานประสานกันระหว่างมือและตา ( 
Bender Visual-Motor Gestalt Test | 
Second Edition: Bender-Gestalt II)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบด้วย 1) 
แผ่น Card รูปภาพจ านวน 16 Card   2)
 คู่มือการคิดคะแนน    3) แบบบันทึก
ค าตอบ

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก / 5 11,000.00          55,000.00            เป็นชุดประเมินและทดสอบท่ีมีความจ าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนการ
สอนเฉพาะทางด้านจิตวิทยาคลินิก เพ่ือประเมินความผิดปกติการ
ท างานของสมองผ่านการท างานระหว่างมือ และตา  ในกระบวน
วิชาการตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา (013423: 
Neuropsychological Assessment) ซ่ึงเป็นกระบวนวิชาเปิดใหม่
ของหลักสูตรปรับปรุง 2561 ท้ังน้ีเพ่ือสร้างประสบการณ์ ความรู้ 
และทักษะเม่ือนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชใน
โรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสอบ
ความรู้ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

6 6 หุ่นจ าลองสมองมนุษย์ถอดเป็นช้ิน ชุดหุ่นจ าลอง ประกอบด้วย ช้ินส่วนของ
สมองท่ีเป็นโครงสร้างและส่วนส าคัญของ
การท างานของสมอง สามารถถอด
ประกอบได้ โดยแสดงหมายเลขก ากับ
สมองแต่ละส่วน ง่ายต่อการเรียนรู้ มี
แผ่นภาพประกอบ มีฐานรอง โดยมีขนาด
เท่ากับสมองของมนุษย์จริง

ชุดอุปกรณ์การสอน / 1 25,000.00          25,000.00            เป็นชุดอุปกรณ์จ าลอง ท่ีเอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ในกระบวนวิชาการตรวจวินิจฉัยทางประสาท
จิตวิทยา (013423: Neuropsychological Assessment) ซ่ึงป็นก
ระบวนวิชาเปิดใหม่ของหลักสูตรปรับปรุง 2561 ท้ังน้ีเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะเม่ือนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติงาน
กับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ
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7 7 ชุดการทดสอบเฉพาะทางนิติจิตวิทยา ด้าน
ความน่าเช่ือถือของการลงมือกระท า การ
ท างานของสมองและความจ า                    
 (Performance Validity Test)

ชุดแบบทดสอบ 1 ชุดประกอบด้วย  1) 
สมุดภาพ stimulation booklet   2) 
คู่มือการคิดคะแนน    3) แบบบันทึก
ค าตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 1 35,000.00          35,000.00            เป็นชุดทดสอบเฉพาะทางด้านนิติจิตวิทยา โดยเน้นการตรวจประเมิน
ผู้ต้องขัง/ผู้กระท าผิดคดีอาญาท่ีแกล้งมีภาวะทางสมองผิดปกติและ
ความจ า เพ่ือหวังผลเก่ียวกับคดี   โดยน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในกระบวนวิชานิติจิตวิทยา (013329: Forensic Psycholgy) ท่ี
เปิดสอนมา 7 ปี แต่ยังไม่เคร่ืองมือเฉพาะทางดังกล่าวมาก่อน อาจท า
ให้นักศึกษาขาดการฝึกทักษะท่ีจ าเป็น ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทักษะความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางระดับสูงแก่นักศึกษาจิตวิทยาคลินิกมากข้ึน และ
ยังท าให้หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มช. มีความโดด
เด่นและทันสมัย  เน่ืองจากเช่ือว่าจะยังไม่มีสถาบันอ่ืนน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยในห้องเรียน

8 8 เคร่ือง  Advanced Biofeedback ระบบ 
micorprocessor แบบครบวงจร

เคร่ืองมือข้ันสูงในการวัดสัญญาณทาง
สรีรวิทยาต่าง ๆ ท่ีสามารถแปลง
สัญญาณไฟฟ้าทางสรีรวิทยาเป็นสัญญาณ
 digital ซ่ึงให้ผลลัพธ์ได้อย่าแม่นย า
น่าเช่ือถือ ส่งเสริมคถณภาพของงานวิจัย
ระดับ world classและการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) 
ชุดบันทึกเคร่ืองสัญญาณ แปลงสัญญาณ 
ขยายสัญญาณ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการท างาน (2) โปรแกรมควบคุมการ
ทางานเพ่ือควบคุมประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูล และบันทึกผลการทดลองหรือ
ข้อมูลได้ท้ังด้าน analog และ digital 
และเป็น real time ได้ พร้อมโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการเรียนการสอนอีกไม่
น้อยกว่า 30 บท (3)อุปกรณ์ท่ีมาพร้อม
กับเคร่ืองคือ สายวัดสัญญาณไฟฟ้าสา
หรับวัดสัญญาณ EMG, EEG, ECG,EOG,
 แผ่นอิเล็กโทรด, แผ่นขัดสาหรับเตรียม
ผิว, อุปกรณ์วัดวัดสัญญาณไฟฟ้าการ
ไหลเวียนปริมาตรอากาศของปอด, ท่อเป่

ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีการใช้ในการทดลองทาง
จิตวิทยาท่ีได้ตีพิมพ์ในวาสารฐาน 
SCOPUS เป็นหลัก (สามารถเช็คข้อมูล
ได้จาก google scholar, Web of 
Sciences) (มาตรฐาน IEC 
60601-1,EN 60601, CE marked ,
EMC : IEC 60601-1-2 และได้ผ่าน
การทดสอบความปลอดภัยจัดอยู่ใน
กลุ่ม Class ll Type BF)

0 / 1 374,500.00        374,500.00           ภาควิชาจิตวิทยามีความจ าเป็นในการจัดซ้ือเคร่ืองมือ Advanced 
Biofeedback เน่ืองจากต้องการน าเคร่ืองมือน้ีมาใช้ในการท าภารกิจ
หลักตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการยกระดับมหาวิทยาลัยใน World Ranking 
ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของ Times Higher Education, QW World  
และ Shianghai university rankingโดย (1) ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ เช่น SCOPUS ซ่ึงการทดลอง
ทางจิตวิทยาด้วยเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือมีโอกาสในการตีพิมพ์สูงกว่า
การส ารวจท่ัวไปเน่ืองจากมีความเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีชัดเจน ซ่ึงหากมี
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เพ่ิมมากข้ึนย่อมส่งผลต่อจ านวนช้ินงาน และการ
อ้างอิงด้วย (2) ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารย์จะมี
โอกาสได้พัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถผ่านการท าวิจัยท่ีมี
ความก้าวหน้า มันสมัยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยช้ันน าโดยเฉพาะ
ในทางประเทศตะวันตกท่ีนิยมท าการวิจัยทางจิตวิทยาผ่านการ
ทดลอง น่ันคือ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอนให้ดีข้ึน
เท่าเทียมกับสถาบันช้ันน า อาทิ การสอนวิชาจิตวิทยาการทดลอง 
การวิจัยทางจิตวิทยา สรีรวิทยา สัมนาทางจิตวิทยา สุขภาพจิต เป็น
ต้น ซ่ึงเป็นไปได้ท้ังในรัดบปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชา  
(3) สามารถส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการไอ้อย่างมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากเม่ือได้ท าการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าแล้ว 
ย่อมสามารถน าผลไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะในเชิงของการส่งเสริม

9 9 Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory-2-Restructured Form (MMPI-
2-RF)

ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) 
MMPI-2-RF Manuals: Administration 
and Technical  2)MMPI-2-RF User's 
Guide for Reports
3) MMPI-2-RF PSY-5 Scales Answer 
Key
4) MMPI-2-RF Validity Scales 
Answer Key
5) record form
6) MMPI-2-RF Test Booklets - 
Softcover

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 1 35,000.00          35,000.00            เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพในกระบวนวิขา 013422
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10 10 Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV
(MCMI-IV)

ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) 
MCMI-IV Q Step-down Answer 
Sheets (English) 2) MCMI-IV Manual 
3) MCMI-IV Mail-in Interpretive 
Report Answer Sheet (English)
4)

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 1 19,500.00          19,500.00            เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพในกระบวนวิขา 013422 PERSON & BEHAV ASSESS

11 11 Wechsler Adult Intelligence Scale | 
Fourth Edition
(WAIS–IV)

ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) คู่มือ
การทดสอบ 2) อุปกรณ์ทดสอบภายในชุด
 3) คู่มือการแปลผล 4) แบบบันทึกค าตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 2 60,000.00          120,000.00           เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพในกระบวนวิขา 013427 Intelligence and specific ability
 assessment

12 12 Wechsler Intelligence Scale for 
Children | Fifth Edition (WISC-V)

ชุดแบบทดสอบประกอบด้วย 1) คู่มือ
การทดสอบ 2) อุปกรณ์ทดสอบภายในชุด
 3) คู่มือการแปลผล 4) แบบบันทึกค าตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยา
คลินิก เพ่ือการตรวจวินิจฉัยทาง
จิตวิทยาคลินิก

/ 1 60,000.00          60,000.00            เป็นแบบทดสอบมาจรฐานท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนตามมาตรฐาน
วิชาชีพในกระบวนวิขา 013427 Intelligence and specific ability
 assessment

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 38,650,000.00     
13 1 ครุภัณฑ์ห้อง Innovation Digital Classroom / 1 20,000,000.00    20,000,000.00      

14 2 ครุภัณฑ์การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือ
แบ่งปันความรู้สู่สังคม

ประกอบด้วย
- อุปกรณ์แสดงภาพส าหรับห้อง
การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สู่สังคม
- ชุดอุปกรณ์น าเสนอส าหรับห้อง
การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สู่สังคม
- ชุดอุปกรณ์การจับภาพส าหรับห้อง
การศึกษาแบบสร้างสรรค์เพ่ือแบ่งปัน
ความรู้สู่สังคม
เอกสารแนบ2

/ 1 4,670,000.00     4,670,000.00        เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและปรับปรุงเป็นห้องเรียน 
Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและน า
ความรู้ท่ีได้ไปแบ่งบันสู่สังคม

15 3 ครุภัณฑ์ห้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
- อุปกรณ์จับภาพเสมือนจริงส าหรับห้อง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- อุปกรณ์น าเสนอส าหรับห้องพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
- ชุดอุปกรณ์การจับภาพส าหรับห้อง
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
เอกสารแนบ3

/ 1 4,700,000.00     4,700,000.00        เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและปรับปรุงเป็นห้องเรียน 
Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและน า
ความรู้ท่ีได้ไปแบ่งบันสู่สังคม
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16 4 ครุภัณฑ์ห้องพัฒนานักศึกษาสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้

ประกอบด้วย
- ชุดอุปกรณ์การจับภาพส าหรับห้อง
พัฒนานักศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- อุปกรณ์จับภาพเสมือนจริงส าหรับห้อง
พัฒนานักศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
- อุปกรณ์แสดงภาพส าหรับห้องพัฒนา
นักศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้    
เอกสารแนบ4

/ 1 4,630,000.00     4,630,000.00        เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและปรับปรุงเป็นห้องเรียน 
Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและน า
ความรู้ท่ีได้ไปแบ่งบันสู่สังคม

17 5 ครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนแบบ New 
Normal

ประกอบด้วย
- อุปกรณ์แสดงภาพส าหรับห้องห้อง
ห้องเรียนแบบ New Normal
- ชุดอุปกรณ์การจับภาพห้องห้องเรียน
แบบ New Normal
- อุปกรณ์จับภาพเสมือนจริงส าหรับห้อง
ห้องเรียนแบบ New Normal
เอกสารแนบ5

/ 1 4,650,000.00     4,650,000.00        เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนให้มีความทันสมัยและปรับปรุงเป็นห้องเรียน 
Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เร่ืองการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและน า
ความรู้ท่ีได้ไปแบ่งบันสู่สังคม

17 30 39,676,000.00     รวมเงิน
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