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รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  02/2564 
ตามประกาศ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑอุ์ปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ  จ านวนเงินรวม 5,096,000.- บาท 

1. เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จ านวน 3 เครื่อง 
    คุณลักษณะ 
    1.1. เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเสริมสร้างการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
    1.2 มีที่จับหลากหลายตามหลัก Ergonomic เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกจับได้ตามความถนัด 
    1.3 แท่นวางเท้าขนาดใหญ่ รองรับสรีระของผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม 
    1.4 ปรับระดับความหนักได้ไม่น้อยกว่า 40 ระดับ 
    1.5 หน้าจอระบบสัมผัส (Android HD ready Touch Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ใช้เลือก
โปรแกรมการออกก าลังกาย หน้าจอแสดงค่าความเร็วก้าวต่อนาทีเวลา ระยะทาง พลังงานที่ใช้เป็นแคลอรี่ 
อัตราการเต้นของหัวใจ วัตต์ และ Mets  
    1.6 สามารถตั้งภาพพักหน้าจอเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือรูปภาพอ่ืนๆ 
    1.7 โปรแกรมออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 6 โปรแกรม 
    1.8 สามารถต่อสายเพ่ือชาร์จ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ 
    1.9 สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ 2 ระบบ คือ วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมือจับสัมผัสบน
เซ็นเซอร์ และระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบส่งคลื่นสัญญาณจากสายคาดหน้าอก 
    1.10 รองรับน้ าหนักของผู้ใช้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม 
 
2. ลู่ว่ิงสายพานแข็งแบบไม่มีมอเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง 
    คุณลักษณะ 
    2.1 ลู่วิ่งแบบไม่มีมอเตอร์ (Non-motorized) ไม่ใช้ก าลังไฟฟ้าจากภายนอก 
    2.2 สามารถใช้ฝึกแบบวิ่งเร็ว (Run) และวิ่งแบบมีแรงต้าน (Push)  
    2.3 สามารถก าหนดความเร็วเป้าหมายได้ 3.2 – 16.0 กิโลเมตร/ชั่วโมง (2-10 ไมล์/ชั่วโมง) ส าหรับการฝึก
วิ่งเร็ว (Run) สามารถปรับแรงต้านได้ 6 ระดับ ส าหรับการฝึกวิ่งแบบมีแรงต้าน (Push) 
    2.4 ระบบขับเคลื่อนแบบสายพานแข็งเป็นแผ่นต่อเนื่อง (Slatted belt) เคลื่อนที่ด้วยตลับลูกปืน 
(Bearing) บนสายพาน ท าให้กลไกสายพานเลื่อนได้สะดวกและคล่องตัว 
    2.5 มีระบบปรับแรงต้านแบบ Mechanical แบบจานเบรก (Disk brake) ระบบปรับแรงต้านแบบ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-magnetic braking system) โดยระบบปรับแรงต้านสามารถท างานแบบ
กลไกร่วมได้ 
    2.6 รองรับน้ าหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 150 กิโลกรัม (330 ปอนด์) 
    2.7 พ้ืนที่วิ่ง (สายพาน) ไม่น้อยกว่า 53x147 ซม. (กว้างxยาว) พ้ืนวิ่งแบบราบมีความชันคงท่ี 4 องศา และ
พ้ืนด้านข้างแสดงขีดเตือนไม่ให้ระยะทางวิ่งถอยหลังมากเกินไป 
    2.8 มีระบบป้องกันสายพานเคลื่อนที่ออกจากแนวปกติ 
    2.9 มีระบบหยุดฉุกเฉิน (Safety key) แบบสายดึงหยุดสายพาน 
    2.10 มีระบบวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Grip HR) บนราวจับด้านหน้า 
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    2.11 มีสายคาดอกวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบไร้สาย (HR transmitter) สามารถใช้ฝึกแบบ Group 
Interval training ได้ไม่น้อยกว่า 5 คน 
    2.12 มีโปรแกรมออกก าลังกายแบบก าหนดเป้าหมาย (Goal Programs) 3 โปรแกรม คือ เป้าหมาย เวลา 
(Time) ระยะทาง (Distance) แคลอรี่ (Calories)  
    2.13 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงค่าเป็นตัวเลขและจุดกราฟิกพร้อมปุ่มกดตัวเลข 
    2.14 หน้าจอแสดงข้อมูล ได้แก่ แคลอรี่ (Calories) เวลา (Time) ระยะทาง (Distance) แคลอรี่ต่อชั่วโมง 
(Cal/HR) การใช้พลังงาน (METs) ก้าวหรือเวลาที่ใช้วิ่ง 1 กิโลเมตร (Pace) การใช้พลังงานวัตต์ (Human 
watts) อัตราการเต้นหัวใจ (Heart rate) ความเร็วที่วิ่งได้ (Your Speed) ความเร็วเป้าหมาย (Target 
Speed) แรงต้าน (Resistance)  
 
3. ชุดอุปกรณ์วัดผลการตอบสนองกลับทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา จ านวน 1 ชุด 
    รายการประกอบแบบ 
    1. ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Patient transceiver-recorder ABP-4) จ านวน 1 ชุด 
    2. ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส าหรับการวัดค่าสัญญาณทางสรีรวิทยา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 2.1 Galvanic skin response sensor (GSR) 
 2.2 Respiratory effort sensor (RespEf) 
 2.3 Photoplethysmogram sensor (PPG) 
 2.4 Skin conductance sensor (SC) 
 2.5 Temperature sensor 
 2.6 Envelope EMG sensor 
 2.7 EEG Bipolar cables 
 2.8 ECG derivation cable 
    3. อิเล็กโทรดส าหรับเซ็นเซอร์ ECG หรือ EMG จ านวน 50 ชิ้น 
    4. ชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรด ECG แบบหนีบ จ านวน 3 อัน 
    5. ชุดสายอิเล็กโทรดส าหรับวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ES-EEG-4K-3A(c) จ านวน 1 ชุด 
    6. ชุดอุปกรณ์เสริมส าหรับการฝึกหรือทดสอบ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 6.1 อุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าแบบไร้สาย 
 6.2 อุปกรณ์แผ่นส าหรับฝึกจังหวะ 
 6.3 อุปกรณ์วัดแรงแบบมือ 
 6.4 อุปกรณ์ Oculomotor tubus 
    7. ชุดโปรแกรมส าหรับการฝึกหรือทดสอบ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 7.1 โปรแกรม Egoscop 
 7.2 โปรแกรม HRV 
 7.3 โปรแกรม Rehacor Professional Suite 
    8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน 1 เครื่อง 
    9. ชุดหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส จ านวน 1 ชุด 
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   คุณลักษณะทั่วไป 
    1. ชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Patient transceiver-recorder ABP-4) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ใช้ส าหรับการฝึกทักษะการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับความเครียด ความ
วิตกกังวล อารมณ์ และสภาวะจิตใจของนักกีฬา 
 1.2 มีช่องเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ส าหรับการวัดสัญญาณ จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 
 1.3 สามารถรับข้อมูลสัญญาณทางสรีรวิทยาจากเซ็นเซอร์วัดผลต่างๆ เช่น สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 
(EMG) สัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ (ECG) สัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG) อุณหภูมิการหายใจหรือการน าไฟฟ้าของ
ผิวหนัง เป็นต้น 
 1.4 ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับการจัดการฝึกหรือการทดสอบให้กับนักกีฬา โดยการ
เชื่อต่อผ่านระบบไร้สาย (Bluetooth) และสามารถส่งข้อมูลสัญญาณท่ีวัดได้แบบ ณ เวลาจริง (Real-time) 
 1.5 สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมส าหรับการฝึกหรือทดสอบ เช่น แผ่นส าหรับฝึก
จังหวะ อุปกรณ์วัดแรงบีบมือ หรืออุปกรณ์กระตุ้นไฟฟ้าแบบไร้สาย เป็นต้น 
 1.6 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ าได้ 
    2. ชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส าหรับการวัดค่าสัญญาณทางสรีรวิทยา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย Galvanic 
skin response sensor (GSR), Skin conductance sensor (SC), Respiratory effort sensor (RespEf), 
Photoplethysmogram sensor (PPG), Envelope EMG sensor, EMG sensor, EEG sensor, ECG 
sensor และ Temperature sensor เป็นต้น ส าหรับการตรวจวัดและแสดงค่าบนหนาจอของซอฟแวร์  
เพ่ือเป็น Feedback ให้กับนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนในขณะฝึกหรือทดสอบ 
    3. ชุดโปรแกรมส าหรับการฝึกหรือการทดสอบมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.1 โปรแกรม Egoscop 
     3.1.1 เป็นโปรแกรมส าหรับการศึกษา การฝึกฝนและการทดสอบในเชิง Psychological 
Cognitive และ Psychophysiological เป็นต้น  
     3.1.2 ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณและชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส าหรับวัดค่าสัญญาณ 
ทางสรีรวิทยาในขณะท าการฝึกหรือทดสอบ เช่น สัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ (ECG) หรือการน าไฟฟ้าของผิวหนัง 
เป็นต้น 
     3.1.3 ใช้งานร่วมกับหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสส าหรับนักกีฬา ซึ่งสามารถแสดงสถานการณ์ต่างๆ 
ในการฝึกหรือการทดสอบ เช่น ข้อความ กราฟฟิก เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ 
เสริมอ่ืนๆ ส าหรับท าการฝึกหรือทดสอบ เช่น แผ่นส าหรับฝึกจังหวะ หรืออุปกรณ์วัดแรงบีบมือ เป็นต้น ท าให้
การฝึกหรือการทดสอบมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     3.1.4 มีแบบฝึกแบบทดสอบไม่น้อยกว่า ดังนี้ เช่น Static & Dynamic Dynamometry, Static 
& Dynamic, Red and Black Table Shultz- Platonov, Critical Flicker- Fusion Frequency Test, 
Time/Movement Anticipation (TMA), Continuous Performance Test (CPT) และ Tapping Test 
เป็นต้น 
 3.2 โปรแกรม HRV 
     3.2.1 เป็นโปรแกรมส าหรับศึกษาและประเมินสภาวะของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic 
Nervous System; ANS) ในสถานการณ์ต่างๆ โดยวิเคราะห์จากความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ 
(Heart Rate Variability Analysis) ช่วยในการประเมินสภาวะอารมณ์ความเครียดทางกายและจิตใจ 
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 3.3 โปรแกรม Rehacor Professional Suite 
     3.3.1 เป็นโปรแกรมส าหรับการศึกษา การฝึกฝนและการทดสอบรูปแบบ Biofeedback และ 
Neurofeedback ซึ่งประกอบไปด้วยโปรโตคอลต่างๆ ส าหรับฝึกทักษะการับรู้ การจัดการ และการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายที่สัมพันธ์กับความเครียด ความวิตกกังวล อารมณ์ และสภาวะจิตใจ
ของนักกีฬา 
     3.3.2 ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณและชุดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ส าหรับวัดค่าสัญญาณทาง
สรีรวิทยาในขณะท าการฝึกหรือทดสอบ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิ การหายใจ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 
(EMG) หรือคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เป็นต้น 
     3.3.3 ใช้งานร่วมกับหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสส าหรับนักกีฬา ซึ่งสามารถแสดงสถานการณ์ต่างๆ 
ในการฝึกหรือการทดสอบ เช่น ข้อความ กราฟฟิก เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เพ่ือเป็นสิ่งเร้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ อุณหภูมิ คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) หรือ
คลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงผลย้อนกลับแบบ Real-time ช่วยให้นักกีฬาเกิดการเรียนรู้และ
สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมได้ในขณะฝึก 
     3.3.4 มีโปรโตคอลส าหรับการฝึกหรือทดสอบ ไม่น้อยกว่า ดังนี้ เช่น Temperatur Training, 
Electromyographic Training, Heart rate biofeedback training, Respiratory Training, 
Neurofeedback Training และ Electrodermal biofeedback Training เป็นต้น 
    4. สามารถแสดงผลการฝึกหรือการทดสอบ บันทึกผล และจัดท ารายงานผลการฝึกการทดสอบได้ 
    5. สามารถส่งออกข้อมูลสัญญาณหรือผลการวิเคราะห์ในรูปแบบไฟล์ ASCII หรือ Excel ได้ 
  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

3 ธันวาคม 2563  


