ึ ษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอต
ึ ษา 2558
ข ้อมูลห ้องเรียน/ห ้องปฏิบัตก
ิ าร สาหรับบริการการศก
ุ สาหกรรม ปี การศก
อาคาร18/1, อาคารเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม 1 - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หมายเลข
ที่

ลักษณะโต๊ะ
ลักษณะห ้อง

ห ้อง

เก ้าอี้ / ตัว

1

181201

ห ้องเก็บของ

2

181202

ห ้องคอมพิวเตอร์

ชุดคอมพิวเตอร์
17 ชุด

3

181203

ห ้องคอมพิวเตอร์

ชุดคอมพิวเตอร์
9 ชุด

181204

5

181205

ห ้อง studio

6

181206

ห ้องโครงงาน
คอมพิวเตอร์

7

181207/1

ห ้องเรียนทฤษฎี

(คน)

(คน)

โปรเจค
เตอร์

จอรับภาพ ไวท์บอร์ด

อุปกรณ์อน
ื่ ๆ(ระบุ)

ขนาดพืน
้ ที่
ห ้อง
(ยาวxกว ้าง =
ตร.ม.)

แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/10

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
อิเล็กทรอนิกส์และ โต๊ะเลคเชอร์ 60 ตัว
ดิจต
ิ อล

4

อุปกรณ์อานวยความสะดวกการเรียนการสอน

นั่งเรียนได ้ นั่งสอบได ้

มี

60

60

มี

มี

มี

ชุดโต๊ะทาแล็บคอม
พิวเตอร์

โต๊ะเลคเชอร์ 80 ตัว

80

80

มี

มี

มี

จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0110
แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/20

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 57.06.018.0215
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0110
แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/21

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 57.06.018.0214
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0109
แอร์ Eminent (ฝั่ งซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/11
แอร์ Eminent (เครือ
่ งกลาง) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/2
แอร์ Eminent (ฝั่ งขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/1

8x5 = 40

8x4 = 32

8x5 = 40

มี

แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/23

8x4.5 = 36

มี

แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/22

16x10 = 160

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 56.06.018.0192
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0106
แอร์ Eminent (ฝั่ งซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/4
แอร์ Eminent (ฝั่ งขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/3

24x10 = 240

8

181207/2

9

181207/3

10

11

12

181301

181302

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 78 ตัว

78

78

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 56.06.018.0193
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0105
แอร์ Eminent (ฝั่ งซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/9
แอร์ Eminent (ฝั่ งขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/8

24x10 = 240

ยังไม่ได ้กัน
้ ห ้อง 1/2558

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

ห ้อง slope ใหญ่

ชุดคอมพิวเตอร์
20 ชุด

ชุดคอมพิวเตอร์
20 ชุด

มี

มี

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 57.06.018.0216
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0111
แอร์แยกส่วนบนดาดฟ้ า York ครุภัณฑ์ 53.01.010.0129/6
แอร์แยกส่วนบนดาดฟ้ า York ครุภัณฑ์ 53.01.010.0129/5
แอร์ 4 เครือ
่ ง
แอร์ Eminent
แอร์ Eminent
แอร์ Eminent
แอร์ Eminent

(ฝั่ งซ ้ายสุด) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/15
(ฝั่ งซ ้ายกลาง) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/14
(ฝั่ งขวากลาง) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/13
(ฝั่ งขวาสุด) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/12

กาลังอยูใ่ นช่วงก่อสร ้าง ตกแต่งภายใน

13

ผู ้ให ้ข ้อมูล..................................................ผู ้สารวจ..............................................วันทีส
่ ารวจ....................................

16x10 = 160

16x10 = 160

29x17 = 493

