
จน # ชื่อรายการ Spec ยอ มาตรฐาน ทดแทน ของใหม หมายเลข จํานวน ราคา รวม เหตผลความจําเปน

คุณลักษณะ ของเดิม ครุภัณฑเดิม หนวย ตอหนวย ราคา (ตองกรอก)

ภาควิชาจิตวิทยา 25 1,026,000.00        

1 1 ชุดเครื่องมือ Biofeedback แบบพกพา 

สําหรับฝกการจัดการความเครียดและวิตก

กังวลของนักศึกษาและการบริการวิชาการ

เครื่องมือ 1 ชุดประกอบดวย (1) เครื่องมือ 

Biofeedback Inner Balance Android & Iphone 

จํานวน 4 เครื่อง และ (2) เครื่องมือ Biofeedback 

emWave Pro จํานวน 2 เครื่อง

เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ไมมีการระบุมาตรฐานกลาง

ของทางราชการ อยางไรก็ตามสามารถระบุคุณลักษณะ

ที่สําคัญดังนี้ (1) ครื่องมือ Biofeedback Inner 

Balance Android & Iphone มีคุณลักษณะสําคัญไดแก

 ear clip sensor, bluetooth, inner balance app 

work with iOS v9 or Android v5 or newer (2) 

เครื่องมือ Biofeedback emWave Pro มีลักษณะ

สําคัญไดแก software for Mac or Windows, HRV 

assessment, USB module and pulse sensor

/ 1 66,000.00          66,000.00            ภาควิชาจิตวิทยามีการบริการปรึกษาและการชวยเหลือนักศึกษาเพื่อ

จัดการความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่งเครื่องมือดังกลาวมี

ประโยชนในแงของการลงมือปฏิบัติไดงายและเรียนรูไดงาย คาดวา

จะทําใหสามารถชวยเหลือเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษาได

จํานวนมาก เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยซึ่งใชงานได

ยาก นอกจากนี้เครื่องมือดังกลาวสามารถใชสําหรับการบริการ

วิชาการที่ผลกระทบในระดับประเทศ เชนการเตรียมความพรอมและ

ฝกฝนนักกีฬาโดยใชองคความรูทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อสงเสริม

สมรรถนะในการฝกซอมและแขงขัน เชน กลุมนักกีฬายกน้ําหนักทีม

ชาติไทยที่มีการรองขอใหภาควิชาเขาฝกฝนนักกีฬาเกี่ยวกับการ

ควบคุมอารมณ เปนตน

2 2 ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน 

สําหรับประเมินพฤติกรรมการทํางานของ

บุคคล (standard psychological tests)

ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน 1 ชุด

ประกอบดวย (1) ชุดหนังสือประเมินความถนัดในการ

ทํางาน DAT (2) ชุดหนังสือประเมินความมุงมั่นในงาน 

WVI Work Value (3) ชุดหนังสือประเมินความสนใจ

อาชีพ 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

เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ไมมีการระบุมาตรฐานกลาง

ของทางราชการ อยางไรก็ตามสามารถระบุคุณลักษณะ

ที่สําคัญดังนี้ ชุดเครื่องมือเปนกระดาษรายงานตอบ 

(self-report paper and pencil test) ซึ่ง

ประกอบดวยขอคําถามและแบบฟอรมคําตอบ พรอมทั้ง

ระบุวิธีการคิดคะแนนและแปลผลตามมาตรฐานการ

ทดสอบทางจิตวิทยา

/ 1 168,500.00        168,500.00           เนื่องดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา หลักสูตร

ปรับปรุง 2561 ไดกําหนดใหเปดกระบวนวิชาใหมคือ การประเมิน

ทางจิตวิทยาในองคการ (01338: psychological assessment in 

organizations) ซึ่งผูสอนไดใชมาตรฐานการสอนและฝกอบรมตาม

แนวทางของสมาคมจิตวิทยาแหงอังกฤษ (British Psychological 

Society) ซึ่งเปนแนวการสอนระดับคุณสมบัติมาตรฐานนานาชาติ 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงจําเปนตองใชชุดหนังสือประเมิน

ทางจิตวิทยามาตรฐานที่ใชในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความ

เฉพาะเจาะจงที่นักศึกษาสามารถใชงานไดจริง เมื่อเขาสูวิชาชีพการ

ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

นอกจากนี้การเรียนการสอนไมสามารถใชชุดหนังสือประเมินที่เปน

สําเนาได ซึ่งผิดกฎหมาย  ทั้งนี้จะใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564

3 3 ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและ

บุคลิกภาพ  (Rorschach Inkblot Test)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบดวย  แผน Card 

รูปภาพจํานวน 10 แผน

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 01.76100190001ร58150 5 8,000.00           40,000.00            เปนชุดประเมินและทดสอบที่มีความจําเปนพื้นฐานของการเรียนการ

สอนเฉพาะทางดานจิตวิทยาคลินิก เพื่อประเมินความผิดปกติดาน

ความคิดและบุคลิกภาพตางๆ  ในกระบวนวิชาเทคนิคการฉายภาพจิต

ในการตรวจประเมินทางคลินิก (013428: Projective Techniques 

in Clinical Assessment) โดยทดแทนชุดเดิมที่ซื้อมามากกวา 7 ป 

ที่มีสภาพชํารุด และเพิ่มจํานวนใหเพียงพอตอนักศึกษาจิตวิทยา

คลินิกที่มีมากขึ้น เพื่อสรางประสบการณ ความรู และทักษะเมื่อ

นักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติงานกับผูปวยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช

ของภาครัฐ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมสอบความรู เพื่อขึ้น

ทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

คําของบลงทุน ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบประมาณเงินแผนดิน



4 4 ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและพยาธิ

สภาพทางจิต (Thematic Apperception 

Test)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบดวย  แผน Card 

รูปภาพจํานวน 31 แผน

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 1002ผ(2)19-1 5 5,500.00           27,500.00            เปนชุดประเมินและทดสอบที่มีความจําเปนพื้นฐานของการเรียนการ

สอนเฉพาะทางดานจิตวิทยาคลินิก เพื่อประเมินความผิดปกติดาน

พยาธิสภาพทางจิต ในกระบวนวิชาเทคนิคการฉายภาพจิตในการ

ตรวจประเมินทางคลินิก (013428: Projective Techniques in 

Clinical Assessment) โดยทดแทนชุดเดิมที่ซื้อมามากกวา 15 ป ที่

มีสภาพชํารุด และเพิ่มจํานวนใหเพียงพอตอนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก

ที่มีมากขึ้น เพื่อสรางประสบการณ ความรู และทักษะเมื่อนักศึกษา

ตองไปฝกปฏิบัติงานกับผูปวยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ 

รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมสอบความรู เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผู

ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

5 5 ชุดแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยา ดาน

การทํางานประสานกันระหวางมือและตา ( 

Bender Visual-Motor Gestalt Test | 

Second Edition: Bender-Gestalt II)

ชุดแบบทดสอบ  1 ชุดประกอบดวย 1) แผน Card 

รูปภาพจํานวน 16 Card   2) คูมือการคิดคะแนน    3) 

แบบบันทึกคําตอบ

แบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก / 5 11,000.00          55,000.00            เปนชุดประเมินและทดสอบที่มีความจําเปนพื้นฐานของการเรียนการ

สอนเฉพาะทางดานจิตวิทยาคลินิก เพื่อประเมินความผิดปกติการ

ทํางานของสมองผานการทํางานระหวางมือ และตา  ในกระบวน

วิชาการตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา (013423: 

Neuropsychological Assessment) ซึ่งเปนกระบวนวิชาเปดใหม

ของหลักสูตรปรับปรุง 2561 ทั้งนี้เพื่อสรางประสบการณ ความรู 

และทักษะเมื่อนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติงานกับผูปวยจิตเวชใน

โรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมสอบ

ความรู เพื่อขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

6 6 หุนจําลองสมองมนุษยถอดเปนชิ้น ชุดหุนจําลอง ประกอบดวย ชิ้นสวนของสมองที่เปน

โครงสรางและสวนสําคัญของการทํางานของสมอง 

สามารถถอดประกอบได โดยแสดงหมายเลขกํากับสมอง

แตละสวน งายตอการเรียนรู มีแผนภาพประกอบ มี

ฐานรอง โดยมีขนาดเทากับสมองของมนุษยจริง

ชุดอุปกรณการสอน / 1 25,000.00          25,000.00            เปนชุดอุปกรณจําลอง ที่เอื้ออํานวยใหการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ในกระบวนวิชาการตรวจวินิจฉัยทางประสาท

จิตวิทยา (013423: Neuropsychological Assessment) ซึ่งปนก

ระบวนวิชาเปดใหมของหลักสูตรปรับปรุง 2561 ทั้งนี้เพื่อสราง

ประสบการณ ความรู และทักษะเมื่อนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติงาน

กับผูปวยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชของภาครัฐ

7 7 ชุดการทดสอบเฉพาะทางนิติจิตวิทยา ดาน

ความนาเชื่อถือของการลงมือกระทํา การ

ทํางานของสมองและความจํา                   

  (Performance Validity Test)

ชุดแบบทดสอบ 1 ชุดประกอบดวย  1) สมุดภาพ 

stimulation booklet   2) คูมือการคิดคะแนน    3) 

แบบบันทึกคําตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 1 35,000.00          35,000.00            เปนชุดทดสอบเฉพาะทางดานนิติจิตวิทยา โดยเนนการตรวจประเมิน

ผูตองขัง/ผูกระทําผิดคดีอาญาที่แกลงมีภาวะทางสมองผิดปกติและ

ความจํา เพื่อหวังผลเกี่ยวกับคดี   โดยนํามาใชประกอบการเรียนการ

สอนในกระบวนวิชานิติจิตวิทยา (013329: Forensic Psycholgy) ที่

เปดสอนมา 7 ป แตยังไมเครื่องมือเฉพาะทางดังกลาวมากอน อาจทํา

ใหนักศึกษาขาดการฝกทักษะที่จําเปน ซึ่งเปนการสงเสริมทักษะความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงแกนักศึกษาจิตวิทยาคลินิกมากขึ้น และ

ยังทําใหหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มช. มีความโดด

เดนและทันสมัย  เนื่องจากเชื่อวาจะยังไมมีสถาบันอื่นนํามาใชในการ

เรียนการสอนและการวิจัยในหองเรียน



8 8 เครื่อง  Advanced Biofeedback ระบบ 

micorprocessor แบบครบวงจร

เครื่องมือขั้นสูงในการวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาตาง ๆ ที่

สามารถแปลงสัญญาณไฟฟาทางสรีรวิทยาเปนสัญญาณ 

digital ซึ่งใหผลลัพธไดอยาแมนยํานาเชื่อถือ สง

เสริมคถณภาพของงานวิจัยระดับ world classและการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย (1) ชุด

บันทึกเครื่องสัญญาณ แปลงสัญญาณ ขยายสัญญาณ 

ตรวจสอบความถูกตองของการทํางาน (2) 

โปรแกรมควบคุมการทางานเพื่อควบคุมประมวลผล 

วิเคราะหขอมูล และบันทึกผลการทดลองหรือขอมูลได

ทั้งดาน analog และ digital และเปน real time ได 

พรอมโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการเรียนการสอนอีกไม

นอยกวา 30 บท (3)อุปกรณที่มาพรอมกับเครื่องคือ สาย

วัดสัญญาณไฟฟาสาหรับวัดสัญญาณ EMG, EEG, 

ECG,EOG, แผนอิเล็กโทรด, แผนขัดสาหรับเตรียมผิว, 

อุปกรณวัดวัดสัญญาณไฟฟาการไหลเวียนปริมาตร

อากาศของปอด, ทอเป าฟลเตอรอากาศ, คลิปหนีบจมูก,

 อุปกรณวัด วัดการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟาของผิวหนัง,

 ที่กดปุมสวิตซ (SS10L Hand Switch) สาหรับทํา

สัญลักษณ, หูฟงสําหรับฟงเสียงสัญญาณขณะทําการ

ทดลอง, อุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจที่ปลายนิ้ว, 

อปกรณวัดอัตตราการขยายของทรวงอก  อปกรณวัด

ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยเปนเครื่องมือที่มีการใช

ในการทดลองทางจิตวิทยาที่ไดตีพิมพในวาสารฐาน 

SCOPUS เปนหลัก (สามารถเช็คขอมูลไดจาก google 

scholar, Web of Sciences) (มาตรฐาน IEC 

60601-1,EN 60601, CE marked ,EMC : IEC 

60601-1-2 และไดผานการทดสอบความปลอดภัยจัดอยู

ในกลุม Class ll Type BF)

0 / 1 374,500.00        374,500.00           ภาควิชาจิตวิทยามีความจําเปนในการจัดซื้อเครื่องมือ Advanced 

Biofeedback เนื่องจากตองการนําเครื่องมือนี้มาใชในการทําภารกิจ

หลักตามเปาหมายและวิสัยทัศนของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการยกระดับมหาวิทยาลัยใน World Ranking 

ที่เปนไปตามเกณฑของ Times Higher Education, QW World  

และ Shianghai university rankingโดย (1) ผลิตผลงานวิจัยเพื่อ

ตีพิมพในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับ เชน SCOPUS ซึ่งการทดลอง

ทางจิตวิทยาดวยเครื่องมือที่นาเชื่อถือมีโอกาสในการตีพิมพสูงกวา

การสํารวจทั่วไปเนื่องจากมีความเปนวิทยาศาสตรที่ชัดเจน ซึ่งหากมี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเพิ่มมากขึ้นยอมสงผลตอจํานวนชิ้นงาน และการ

อางอิงดวย (2) ในดานการเรียนการสอน นักศึกษาและอาจารยจะมี

โอกาสไดพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถผานการทําวิจัยที่มี

ความกาวหนา มันสมัยเทียบเทากับมหาวิทยาลัยชั้นนําโดยเฉพาะ

ในทางประเทศตะวันตกที่นิยมทําการวิจัยทางจิตวิทยาผานการ

ทดลอง นั่นคือ จะชวยสงเสริมคุณภาพของการเรียนการสอนใหดีขึ้น

เทาเทียมกับสถาบันชั้นนํา อาทิ การสอนวิชาจิตวิทยาการทดลอง 

การวิจัยทางจิตวิทยา สรีรวิทยา สัมนาทางจิตวิทยา สุขภาพจิต เปน

ตน ซึ่งเปนไปไดทั้งในรัดบปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชา  

(3) สามารถสงเสริมการใหบริการทางวิชาการไออยางมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเมื่อไดทําการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพและกาวหนาแลว 

ยอมสามารถนําผลไปประยกตใชโดยเฉพาะในเชิงของการสงเสริม
9 9 Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-

RF)

ชุดแบบทดสอบประกอบดวย 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

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 1 35,000.00          35,000.00            เปนแบบทดสอบมาจรฐานที่นักศึกษาจําเปนตองเรียนตามมาตรฐาน

วิชาชีพในกระบวนวิขา 013422

10 10 Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV

(MCMI-IV)

ชุดแบบทดสอบประกอบดวย 1) MCMI-IV Q 

Step-down Answer Sheets (English) 2) MCMI-IV 

Manual 

3) MCMI-IV Mail-in Interpretive Report Answer 

Sheet (English)

4)

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 1 19,500.00          19,500.00            เปนแบบทดสอบมาจรฐานที่นักศึกษาจําเปนตองเรียนตามมาตรฐาน

วิชาชีพในกระบวนวิขา 013422 PERSON & BEHAV ASSESS

11 11 Wechsler Adult Intelligence Scale | 

Fourth Edition

(WAIS–IV)

ชุดแบบทดสอบประกอบดวย 1) คูมือการทดสอบ 2) 

อุปกรณทดสอบภายในชุด 3) คูมือการแปลผล 4) แบบ

บันทึกคําตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 2 60,000.00          120,000.00           เปนแบบทดสอบมาจรฐานที่นักศึกษาจําเปนตองเรียนตามมาตรฐาน

วิชาชีพในกระบวนวิขา 013427 Intelligence and specific ability

 assessment

12 12 Wechsler Intelligence Scale for 

Children | Fifth Edition (WISC-V)

ชุดแบบทดสอบประกอบดวย 1) คูมือการทดสอบ 2) 

อุปกรณทดสอบภายในชุด 3) คูมือการแปลผล 4) แบบ

บันทึกคําตอบ

แบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก

/ 1 60,000.00          60,000.00            เปนแบบทดสอบมาจรฐานที่นักศึกษาจําเปนตองเรียนตามมาตรฐาน

วิชาชีพในกระบวนวิขา 013427 Intelligence and specific ability

 assessment

หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 38,049,650.00      

13 1 ครุภัณฑหอง Innovation Digital Classroom 1.ระบบภาพวีดีโอวอลขนาดไมนอยกวา 4.80 x 2.70

เมตรหองประชุมใหมพรอมติดตั้ง

2.ชุดอุปกรณควบคุมการแสดงผลภาพ

3.Samsung wall Mount For VDO Wall

4.จอภาพระบบสมั ผสั 85" Samsung

5.จอแสดงภาพขนาด 55 นิ้ว Samsung HTV 55"

6.ระบบเครื่องเสียง

/ 1 19,399,650.00    19,399,650.00       เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยและปรับปรุงเปนหองเรียน 

Innovation Digital Classroom ของคณะมนุษยศาสตร สอดคลอง

กับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 เพื่อให

นักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและนําความรูที่

ไดไปแบงบันสูสังคม



14 2 ครุภัณฑการศึกษาแบบสรางสรรคเพื่อแบงปน

ความรูสูสังคม

ประกอบดวย

- อุปกรณแสดงภาพสําหรับหองการศึกษาแบบสรางสรรค

เพื่อแบงปนความรูสูสังคม

- ชุดอุปกรณนําเสนอสําหรับหองการศึกษาแบบ

สรางสรรคเพื่อแบงปนความรูสูสังคม

- ชุดอุปกรณการจับภาพสําหรับหองการศึกษาแบบ

สรางสรรคเพื่อแบงปนความรูสูสังคม

เอกสารแนบ2

/ 1 4,670,000.00      4,670,000.00        เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยและปรับปรุงเปนหองเรียน 

Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและนํา

ความรูที่ไดไปแบงบันสูสังคม

15 3 ครุภัณฑหองพัฒนากระบวนการเรียนรู ประกอบดวย

- อุปกรณจับภาพเสมือนจริงสําหรับหองพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

- อุปกรณนําเสนอสําหรับหองพัฒนากระบวนการเรียนรู

- ชุดอุปกรณการจับภาพสําหรับหองพัฒนากระบวนการ

เรียนรู

เอกสารแนบ3

/ 1 4,700,000.00      4,700,000.00        เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยและปรับปรุงเปนหองเรียน 

Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและนํา

ความรูที่ไดไปแบงบันสูสังคม

16 4 ครุภัณฑหองพัฒนานักศึกษาสูสังคมแหงการ

เรียนรู

ประกอบดวย

- ชุดอุปกรณการจับภาพสําหรับหองพัฒนานักศึกษาสู

สังคมแหงการเรียนรู 

- อุปกรณจับภาพเสมือนจริงสําหรับหองพัฒนานักศึกษา

สูสังคมแหงการเรียนรู  

- อุปกรณแสดงภาพสําหรับหองพัฒนานักศึกษาสูสังคม

แหงการเรียนรู    

เอกสารแนบ4

/ 1 4,630,000.00      4,630,000.00        เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยและปรับปรุงเปนหองเรียน 

Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและนํา

ความรูที่ไดไปแบงบันสูสังคม

17 5 ครุภัณฑการศึกษาหองเรียนแบบ New 

Normal

ประกอบดวย

- อุปกรณแสดงภาพสําหรับหองหองหองเรียนแบบ New

 Normal

- ชุดอุปกรณการจับภาพหองหองเรียนแบบ New 

Normal

- อุปกรณจับภาพเสมือนจริงสําหรับหองหองเรียนแบบ 

New Normal

เอกสารแนบ5

/ 1 4,650,000.00      4,650,000.00        เพื่อปรับปรุงหองเรียนใหมีความทันสมัยและปรับปรุงเปนหองเรียน 

Smart Classroom ของคณะมนุษยศาสตร

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและนํา

ความรูที่ไดไปแบงบันสูสังคม

17 30 39,075,650.00      รวมเงิน


	แผ่นดิน

