
หมายเลข ลกัษณะโตะ๊ น่ังเรยีนได ้ น่ังสอบได ้

หอ้ง เกา้อี ้/ ตวั (คน) (คน)
โปรเจค

เตอร์
จอรับภาพ ไวทบ์อรด์ อปุกรณ์อืน่ๆ(ระบ)ุ

1 17202 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร/์ 39 39 39 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์EPSON(ปี57) ครภัุณฑ ์57.06.018.0209

ชดุคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑ ์54.14.003.0485

พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง

10x8 = 80

2 17301 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร/์ 33 33 33 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์ASK Proxima E-PEN ครภัุณฑ ์56.06.018.0153

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.013.0066

พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง

10x8 = 80

3 17302 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์33 33 33 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์ASK Proxima E-PEN ครภัุณฑ ์56.06.018.0152

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.013.0065

แอร ์Tasaki ครภัุณฑ ์56.01.010.0097
8x8 = 64

4 17303
หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร์
ชดุโตะ๊คอมพวิเตอร์ 20 20 มี

แอรเ์สือ่มสภาพ(เสือ่มสภาพปี56)
10x8 = 80

5 17304 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์40 40 40 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์ASK Proxima E-PEN ครภัุณฑ ์56.06.018.0151

(11ธ.ค.58 เสือ่มสภาพไฟฟ้าไมเ่ขา้ สง่เรือ่งด าเนนิการแลว้)

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.013.0064

แอร ์Tasaki ครภัุณฑ ์56.01.010.0096

8x8 = 64

6 17305 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์45 45 45 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์ASK Proxima E-PEN ครภัุณฑ ์56.06.018.0150

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์56.06.013.0063

แอร ์Tasaki (เครือ่งหนา้หอ้ง) ครภัุณฑ ์56.01.010.0094

แอร ์Tasaki (เครือ่งหลังหอ้ง) ครภัุณฑ ์56.01.010.0095

16x10 = 160

7 17401 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์40 40 40 ม*ี มี
พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง

8x8 = 64

ขนาดพืน้ที่

     หอ้ง     
(ยาวxกวา้ง =

ตร.ม.)

อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษามหาวชริาลงกรณ (อาคาร17, อาคารส านักงานคณบด,ี สาขาพชืไร,่ การจัดการการเกษตร, เพราะเลีย้งสตัวน์ ้า, สตัวศาสตร)์

ขอ้มลูหอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิัตกิาร ส าหรับบรกิารการศกึษา คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปีการศกึษา 2558

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกการเรยีนการสอน

ที่ ลกัษณะหอ้ง



8 17402 หอ้งเรยีนมาตรฐาน โตะ๊เลคเชอร ์54 54 54 ม*ี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ ปี55 17.06.018.0109 *เสือ่มสภาพปี56 

เจา้หนา้ทีส่ว่นกลางน าไปเชคสภาพ. จงึท าเรือ่งขอยา้ย

โปรเจคเตอรจ์ากหอ้ง 17502 ครภัุณฑ ์55.06.018.0111  ซึง่มี

ปัญหาไรนก ลงมาใชง้าน

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์55.06.013.0037

ชดุคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑ ์54.14.003.0483

ชดุเครือ่งเสยีง ครภัุณฑ ์55.05.002.0027

แอร ์(เครือ่งหนา้หอ้ง)*

แอร ์(เครือ่งหลังหอ้ง)*

14x8 = 112

9 17404 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์32 32 32 มี พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง 8x8 = 64

10 17405 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์40 40 40 มี พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง
8x8 = 64

11 17406 หอ้งเรยีนมาตรฐาน โตะ๊เลคเชอร ์45 45 45 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ(ปี55) ครภุ ณฑ ์55.06.018.0108(เสือ่มสภาพ

 อาการไฟฟ้าไมเ่ขา้ สง่เรือ่งด าเนนิการแลว้)

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์55.06.013.0036

ชดุคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑ ์54.14.003.0482

ชดุเครือ่งเสยีง ครภัุณฑ ์55.05.002.0026

แอร ์(เครือ่งหนา้หอ้ง)

แอร ์(เครือ่งหลังหอ้ง)

10x8 = 80 

12 17501 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์42 42 42 มี
พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง 8x8 = 64

13 17502 หอ้งเรยีนมาตรฐาน โตะ๊เลคเชอร ์48 48 48 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ(ปี55) 55.06.018.0111 ท าเรือ่งขอยา้ยไป

หอ้ง 17402 (เสือ่มสภาพ อาการ dead pixel สง่เรือ่งด าเนนิการ

แลว้)

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์55.06.013.0039

ชดุคอมพวิเตอร,์ ท าเรือ่งขอไปใชง้านทีห่อ้ง 17202

ชดุเครือ่งเสยีง, ท าเรือ่งขอไปใชง้านทีห่อ้ง 17202

แอร ์(เครือ่งหนา้หอ้ง)*

แอร ์(เครือ่งหลังหอ้ง)*

14x8 = 112

14 17504 หอ้งเรยีนทฤษฎี โตะ๊เลคเชอร ์40 40 40 มี
จอโปรเจคเตอร ์

พัดลมตดิแพดาน Hatari 4 เครือ่ง
8x8 = 64



15 17505 หอ้งเรยีนมาตรฐาน โตะ๊เลคเชอร ์52 52 52 มี มี มี

โปรเจคเตอร ์BenQ(ปี55) ครภุ ณฑ ์55.06.018.0110 

(เสือ่มสภาพ หลอดแสงเสือ่มสภาพ สง่เรือ่งด าเนนิการแลว้)

จอรับภาพ ครภัุณฑ ์55.06.013.0038

ชดุคอมพวิเตอร ์ครภัุณฑ ์54.14.003.0484

ชดุเครือ่งเสยีง ครภัุณฑ ์55.05.002.0028

แอร ์(เครือ่งหนา้หอ้ง)*

แอร ์(เครือ่งหลังหอ้ง)*

10x8 = 80

ผูใ้หข้อ้มลู..................................................ผูส้ ารวจ..............................................วันทีส่ ารวจ....................................


