ึ ษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอต
ึ ษา 2558
ข ้อมูลห ้องเรียน/ห ้องปฏิบัตก
ิ าร สาหรับบริการการศก
ุ สาหกรรม ปี การศก
อาคาร18/3, อาคารเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม 3 - สาขาวิชาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรมก่อสร ้าง, สาขาวิชาออกแบบฯ
หมายเลข
ที่

ลักษณะโต๊ะ
ลักษณะห ้อง

ห ้อง

เก ้าอี้ / ตัว

1

183101

ห ้องเก็บวัสดุสาขา
ออกแบบฯ ห ้อง
โชว์ผลงาน

2

183102

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสาขา
ออกแบบฯ

3

183103

ห ้องเก็บวัสดุสาขา
ออกแบบฯ

4

183104

ห ้องเรียนทฤษฎี
สาขาก่อสร ้าง

5

183105

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสาขา โต๊ะเลคเชอร์ 28 ตัว
ก่อสร ้าง
สาหรับปฏิบต
ั ก
ิ าร

6

183106

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสาขา
ก่อสร ้าง

7

183201

ห ้องพักครู

183202

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

183203

ห ้องเรียนทฤษฎี
สาขาก่อสร ้าง

8

9

อุปกรณ์อานวยความสะดวกการเรียนการสอน

นั่งเรียนได ้ นั่งสอบได ้
(คน)

(คน)

โปรเจค
จอรับภาพ ไวท์บอร์ด
เตอร์

อุปกรณ์อน
ื่ ๆ(ระบุ)

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

พัดลมติดเพดาน

8.5x8 = 68

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/211
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/212

8.5x8 = 68
8.5x8 = 68

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40
มี

ชุดคอมพิวเตอร์
12 ชุด

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

มี

40

40

มี

มี

จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0118

8.5x8 = 68

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0224
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0119

8.5x8 = 68

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/213
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/214

8.5x8 = 68

แอร์ ครุภัณฑ์...

8.5x8 = 68

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0223
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ ...
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/217
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/218

8.5x8 = 68

มี

โปรเจคเตอร์ Ask Proxima ครุภัณฑ์ 56.06.018.0157
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 56.06.013.0070
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/220
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/219

8.5x8 = 68

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0225
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0120
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/205
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/204

8.5x8 = 68

10

183204

ห ้องเรียนทฤษฎี
สาขาก่อสร ้าง

11

183205

ห ้องเรียนทฤษฎี
สาขาก่อสร ้าง

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/206
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/207

8.5x8 = 68

12

183206

ห ้องเรียนทฤษฎี
สาขาก่อสร ้าง

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/208
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/209

8.5x8 = 68

13

183302

ห ้องพักครูสาขา
ออกแบบ

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/36
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/37

8.5x8 = 68

14

183303

ห ้องเก็บผลงาน
สาขาออกแบบ

โปรเจคเตอร์ Ask Proxima ครุภัณฑ์ 56.06.018.0158
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 56.06.013.0071
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/35
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/34

8.5x8 = 68

15

183304

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คอมพิวเตอร์

ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์

แอร์ Wilson (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 53.01.010.0031
แอร์ Wilson (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ ...

8.5x8 = 68

ห ้องเขียนแบบ

โต๊ะเขียนแบบ
ธรรมดา
แบบมาตรฐาน
15 ตัว

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0226
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0121
แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/433
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/432

8.5x8 = 68

แอร์ Eminent (ตัวซ ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/210
แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/115

8.5x8 = 68

พัดลมติดเพดาน 4 ตัว

8.5x8 = 68

16

183305

โต๊ะเลคเชอร์ 33 ตัว

33

33

17

183306

ห ้องเขียนแบบ

โต๊ะเขียนแบบ
ธรรมดา
แบบมาตรฐาน
9 ตัว + โต๊ะเขียน
แบบทีน
่ ักศึกษาทา
ขึน
้ เอง 8 ตัว

18

183401

ห ้องเรียนทฤษฏี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

มี

มี

19

183402

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

พัดลมติดเพดาน 4 ตัว (4ส.ค.58 ผ ้าเริม
่ ชารุดจากน้ าฝนรั่วบนหลังคา) 8.5x8 = 68

20

183403

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0228
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0123

8.5x8 = 68

21

183404

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

มี

มี

โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0227
จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0122

8.5x8 = 68

22

183405

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

พัดลมติดเพดาน 4 ตัว

8.5x8 = 68

23

183406

ห ้องเรียนทฤษฎี

โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว

40

40

มี

พัดลมติดเพดาน 4 ตัว

8.5x8 = 68

้
**ปล.เดือนสิงหาคม 2558 แม่บ ้านประจาอาคารแจ ้งข ้อมูลว่า ฝ้ าชัน
้ บนสุด)ของห ้องเรียนในหลายๆห ้อง เริม
4 (ชัน
่ เปื่ อยชารุดจากน้ าฝน
ทีร่ ั่วจากหลังคา

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

