ึ ษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอต
ึ ษา 2558
ข ้อมูลห ้องเรียน/ห ้องปฏิบัตก
ิ าร สาหรับบริการการศก
ุ สาหกรรม ปี การศก
อาคาร18/2, อาคารเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม 2 - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อต
ุ สาหกรรม, เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส ์
หมายเลข
ที่

ลักษณะโต๊ะ
ลักษณะห ้อง

ห ้อง

เก ้าอี้ / ตัว

อุปกรณ์อานวยความสะดวกการเรียนการสอน

นั่งเรียนได ้ นั่งสอบได ้
(คน)

(คน)

โปรเจค
จอรับภาพ ไวท์บอร์ด
เตอร์

1

182101

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
อิเลคทรอนิกส์
(สโมสรนักศึกษา)

2

182102

ห ้องพักครู

3

182103

ห ้องสอบโปรเจค

ชุดโต๊ะสอบโปรเจค

มี

4

182104

ห ้องสอบโปรเจค

ชุดโต๊ะสอบโปรเจค

5

182105

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 37 ตัว

37

37

6

182106

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

7

182107

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 37 ตัว

40

40

8

182201

ห ้องพักครูสาขา
คอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม

9

182202

ห ้องเรียนทฤษฎี

มี

อุปกรณ์อน
ื่ ๆ(ระบุ)

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

พัดลม Harati 4 เครือ
่ ง

11x8 = 88

แอร์ Eminent(ฝั่ งขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/32
แอร์ Eminent(ฝั่ งซ ้าย) ครุภัณฑ์ ...

8.5x8 = 68

มี

แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 05.64.521

8.5x4 = 34

มี

มี

แอร์ Eminent ไม่มห
ี มายเลขครุภัณฑ์

8.5x4 = 34

มี

มี

มี

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ 57.06.018.0218
พัดลม Harati 4 เครือ
่ ง

8.5x8 = 68

มี

พัดลม Harati 4 เครือ
่ ง

8.5x8 = 68

แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.042.0001/109(ห ้องย่อยแรก)
แอร์ (ห ้องใหญ่ด ้านใน)

11x8 = 88

โปรเจคเตอร์ EPSON ครุภัณฑ์ ...

โต๊ะแถวยาวนั่งรวม
48 ทีน
่ ั่ง

48

48

มี

มี

มี

8.5x8 = 68

โปรเจคเตอร์ Epson
แอร์ 3 เครือ
่ ง รอสารวจ

12x8.5 = 102

10

11

182203

182204

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร LAB
ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

12

182205

13

182301

ห ้องพักครูสาขา
อิเล็กทรอนิกส์

182302

ห ้อง LAB
ซ่อมคอมพิวเตอร์

15

182303

ห ้อง LAB กล ้อง
วงจรปิ ด

16

182304

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

17

182305

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

182306

ห ้อง LAB
คอมพิวเตอร์

14

18

19

182401

มี

ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์

มี

ห ้อง LAB หุน
่ ยนต์ ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์

ห ้องเรียนทฤษฎี

มี

ชุดโต๊ะวางอุปกรณ์

มี

ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์

ชุดโต๊ะซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์

โต๊ะเล็คเชอร์ 60 ตัว

40

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ BenQ ครุภัณฑ์ ...
แอร์ York (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/2
แอร์ York (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/1
โปรเจคเตอร์ BenQ ครุภัณฑ์ ...
แอร์ตงั ้ พืน
้ ครุภัณฑ์ 05.69.386

12x8.5 = 102

8.5x8 = 68

8.5x8 = 68

แอร์ Eminent (ฝั่ งซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/104
แอร์ Star aire (ฝั่ งขวา) ครุภัณฑ์ 05.64.461

11x8 = 88

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0220
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0115
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 01.126.78
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 06.18.0001/111

8.5x8 = 68

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 54.18.009.0001/41
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 54.18.0009.0001/41.1
แอร์ Eminent ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/112

มี

มี

มี

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์...
แอร์ 2 เครือ
่ ง ครุภัณฑ์...รอสารวจ

8.5x8 = 68

มี

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/106(ส.ค.
่ มสภาพ)
58 เสือ
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 06.18.041.0001/39

8.5x8 = 68

มี

โปรเจคเตอร์ 3M ตัง้ โต๊ะ ครุภัณฑ์ 53.06.018.0042
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 06.07.169
แอร์ York ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/3
แอร์ York ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/4

8.5x8 = 68

มี

โปรเจคเตอร์ Ask Proxima ครุภัณฑ์ 56.06.018.0149
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 56.06.013.0062
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/19
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/203
พัดลมเพดาน 4 เครือ
่ ง

11x8 = 88

มี

60

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 56.06.018.0139
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 56.06.018.0139/1
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/103
แอร์ Eminent (ตัวกลาง) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/102
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/101

มี

มี

มี

8.5x8 = 68

20

21

182401/2

182402

ห ้องประจาสาขา
(ห ้องขนาดเล็ก)

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.014.0001/114

ชุดคอมพิวเตอร์
22 เครือ
่ ง

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 54.18.010.0001/76
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 54.18.010.0001/76.1
แอร์ York (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/5
แอร์ York (ตัวกลาง) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/6
แอร์ York (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0130/7

12x8.5 = 102

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0222
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.012.0117
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/25
แอร์ Eminent (ตัวกลาง) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/26
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/27

12x8.5 = 102

22

182403

ห ้องเขียนแบบ

โต๊ะเขียนแบบ 22
ตัว

23

182404

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเล็คเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/29
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/28
พัดลมติดเพดาน 4 เครือ
่ ง

8.5x8 = 68

24

182405

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเล็คเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/31
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/30
พัดลมติดเพดาน 4 เครือ
่ ง

8.5x8 = 68

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

