ข้อมูลอาคารเรียน ทีพ
่ ัก และยานพาหนะ

ข้ อมูลอาคารเรี ยน นพ.บุญสม มาร์ ตนิ
ชัน้

ประกอบด้ วย

1

1. ห้ องพยาบาล
2. ห้ องประชุมมาร์ ติน 1
3. ห้ องประชุม
4. ห้ องรับรองพ่วงบุตร
5. ห้ องนอนเวร
6. ห้ องหัวหน้ างานธุรการคณะศึกษาศาสตร์
7. สานักงานคณะศึกษาศาสตร์
8. ห้ องพักอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
9. ห้ องงานเอกสารและตารา
10. ห้ องอาจารย์ประจาหลักสูตรเอกเดี่ยวพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
11. ห้ องอาจารย์ประจาหลักสูตรเอกคูพ่ ลศึกษา และสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

2

1. สานักงานศูนย์กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
2. ห้ องประชุมเอราวัณ 2
3. ห้ องหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
4. ห้ องพักอาจารย์
5. ห้ องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้ อง
6. ห้ องเรี ยน 5 ห้ อง
7. ห้ องปฏิบตั ิการสอนวิชาชีพครู

3

1. ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา (Sound Lab)
2. ห้ องประชุมมาร์ ติน 3

3. ห้ องเก็บอุปกรณ์ 2 ห้ อง
4. ห้ องเก็บอุปกรณ์คา่ ยพักพักแรม
5. ห้ องซ้ อมดนตรี
6. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
7. ห้ องพักอาจารย์
8. ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา
9. ห้ องวัฒนธรรม

ข้ อมูลอาคารเรี ยนวิทยบริการ
ชัน้

ประกอบด้ วย

G

1. องค์การนักศึกษา
2. ห้ องเก็บอุปกรณ์ยิงปื น

1

1.

ศูนย์วิทยบริการ 1

2.

ห้ องควบคุมไฟฟ้า

3. ห้ องศูนย์ภาษา
4. ห้ องเก็บอุปกรณ์ห้องสมุด
5. ห้ องแม่บ้าน
6. ห้ องน ้าชาย – หญิง
ศูนย์วิทยบริการ 2

1A

1.

2

1. ห้ องรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่
2. ห้ องประชุมราชพฤกษ์
3. ห้ องบัณฑิตวิทยาลัย 1
4. ห้ องบัณฑิตวิทยาลัย 2
5. สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
6.

ห้ องพักอาจารย์บณ
ั ฑิตวิทยาลัย

7. ห้ องเก็บอุปกรณ์ห้องสมุด

8.

ห้ องแม่บ้าน

9.

ห้ องน ้าอาจารย์ชาย – หญิง

10.

ห้ องน ้านักศึกษาชาย – หญิง

2A

1. ศูนย์วิทยบริ การ 3

3

1. ห้ องเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.

ห้ องให้ คาปรึกษา

3. ห้ องวิจยั
4. สมาคมศิษย์เก่าพลศึกษา
ลานอเนกประสงค์ศรี บญ
ุ เรื อง 1

3A

1.

4

1. ห้ องประชุมนาบุญจิตต์
2. ห้ องรับรองสายพรหมมา
3. ห้ องประชุม
4. ห้ องแม่บ้าน
5. ห้ องเก็บอุปกรณ์

4A

1.

ลานอเนกประสงค์ศรี บญ
ุ เรื อง 2

ข้ อมูลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ชัน้

ประกอบด้ วย

1

1. สานักงานคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ
2. ห้ องประชาสัมพันธ์
3. ห้ องงานธุรการ/สานักงานกลุม่ บริ หาร
4. ห้ องสานักงานรองอธิการบดี
5. สานักงานฝ่ ายส่งเสริ มวิชาการ งานทะเบียน
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร

2

1. ห้ องรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่
2. ห้ องประชุมพลบดี 1
3. ห้ องประชุมพลบดี 2
4. ห้ องงานการเงินและบัญชี

5. งานประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ
6. สานักงานฝ่ ายแผนและพัฒนา
7. ห้ องหัวหน้ างานฝ่ ายแผน
8. ห้ องวิจยั
9. ห้ องหัวหน้ างานการเงิน
10. ห้ องรับรองคงมนต์
3

1. สานักงานคณะศิลปศาสตร์
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ฯ

4

1. ห้ องพักอาจารย์สาขาการจัดการกีฬาและสาขาท่องเที่ยวนันทนาการ
2. ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
3. สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

5

1. ห้ องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. ห้ องคอมพิวเตอร์
3. ห้ องเรี ยนทฤษฎี 4 ห้ อง
4. ห้ องโสตคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ

6

1. ห้ องคอมพิวเตอร์
2. ห้ องเรี ยนทฤษฎี 4 ห้ อง
3. ห้ องปฏิบตั ิกายวิภาค
4. ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ 3 ห้ อง
5. ห้ องปฏิบตั ิการสาขาบริ หารจัดการกีฬา

7

1. ห้ องปฏิบตั ิการทางภาษา (Sound Lab)
2. ห้ องเรี ยนทฤษฎี 4 ห้ อง
3. ห้ องปฏิบตั ิการสาขาวิชานันทนาการ
4. ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ 1 ห้ อง

ชัน้

ประกอบด้ วย

8

1. ห้ องเรี ยนทฤษฎี 5 ห้ อง
2. ห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 1 ห้ อง ขนาด 40 ที่นงั่
3. ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ 1 ห้ อง

9

1. ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ 2 ห้ อง
2. ห้ องเก็บอุปกรณ์กีฬาลีลาศ
3. ห้ องเรี ยนคอมพิวเตอร์ 1 ห้ อง ขนาด 40 ที่นงั่

ข้ อมูลอาคารศูนย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา ให้ บริการการเรี ยนการสอน การบริ การสังคมให้ แก่สถาบันการศึกษา ประชาชนทัว่ ไปและ
นักกีฬา สนับสนุนงานวิจยั งานสารสนเทศ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การส่งเสริ มสุขภาพทังแบบเสริ
้
มสร้ างระบบกล้ ามเนื ้อ เสริ มสร้ างระบบไหลเวียนโลหิต และการบริ การ
ให้ คาปรึกษาด้ านการออกกาลังกาย และโภชนาการ

ชัน้

ประกอบด้ วย

1

1. สานักงานหัวหน้ าศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
2. ห้ องรับรอง
3. ห้ องประชาสัมพันธ์/สานักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา
4. ห้ องอบซาวน่า และอบไอน ้า ชาย – หญิง จานวน 4 ห้ อง
5. ห้ องนวด จานวน 2 ห้ อง
6. ห้ องน ้าคนพิการ 1 ห้ อง

2

1. ห้ องเรี ยนทฤษฏี จานวน 3 ห้ อง

2. ห้ องออกกาลังกายแบบเสริ มสร้ างกล้ ามเนื ้อ จานวน 1 ห้ อง
3. ห้ องน ้าชาย – หญิง
3

จานวน 4 ห้ อง

1. ห้ องออกกาลังกายแบบระบบไหลเวียนโลหิต
2. ห้ องทดสอบสมรรถภาพ

ข้ อมูลอาคารโรงฝึ กกีฬาอเนกประสงค์ เอราวัณ
ชัน้

ประกอบด้ วย

1

1. สานักงานอาคารสถานกีฬา
2. ห้ องควบคุมไฟฟ้า
3. กรี ฑา – กิจกรรมเข้ าจังหวะ และดาบไทย
4. ห้ องประชุมเอราวัณ 1
5. กีฬายิงปื น
6. ห้ องเก็บอุปกรณ์
7. ศูนย์พลศึกษาบาบัดเพื่อสุขภาพและการกีฬาด้ วยภูมิปัญญา
การแพทย์พื ้นบ้ านไทย
8. กีฬายกน ้าหนัก
9. ห้ องน ้าชาย – หญิง
10. ห้ องน ้าคนพิการ
11. ห้ องควบคุมไฟฟ้า

2

1. ห้ องควบคุมไฟฟ้า
2. ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพสาหรับคนพิการ
3. กีฬามวยไทย – มวยสากล
4. กีฬากอล์ฟ
5. กีฬามวยปล ้า – ยูโด – ยูยิตสู – คูราช
6. ห้ องเก็บอุปกรณ์

7. ห้ องน ้าชาย – หญิง
8. ห้ องน ้าคนพิการ
9. ห้ องประชุมเอราวัณ 2
10. กีฬาเทควันโด
11. ห้ องควบคุมไฟฟ้า
3

1. กีฬาบาสเกตบอล
2. กีฬาเทนนิส
3. ห้ องว่าง

3 ครึ่ง

1. กีฬาเทเบิลเทนนิส

ข้ อมูลด้ านที่พักอาศัย
ประกอบด้ วย
1. บ้ านพักรับรอง

จานวน 2 หลัง

2. บ้ านพักอาจารย์ – เจ้ าหน้ าที่ 5 คูหา

จานวน 1 หลัง (สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2516)

3. อาคารชุดพักอาศัย 5 ชัน้ 18 ยูนิต

จานวน 1 หลัง

4. อาคารพักเก็บตัวนักกีฬา
5. หอพักนักกีฬา 24 ห้ อง (หญิง)

จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง

6. หอพักนักกีฬา 24 ห้ อง (ชาย)

จานวน 1 หลัง

ข้ อมูลด้ านยานพาหนะ
ยานพาหนะทัง้ หมด จานวน 15 คัน ประกอบด้ วย
1. รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิซิ 2 ตอน (กธ 5992 ชม.)

จานวน

1

คัน

2. รถยนต์โตโยต้ าวีโก้ (ขข 8675 ชม.)

จานวน

1

คัน

3. รถยนต์โตโยต้ า Sport Rider (กธ 2257 ชม)

จานวน

1

คัน

4. รถตู้โตโยต้ า (นง 2272 ชม.)

จานวน

1

คัน

5. รถตู้โตโยต้ า (นค 3364 ชม.)

จานวน

1

คัน

รถตู้นิสสัน (ย 4530 ชม.)

จานวน

1

คัน

7. รถตู้โตโยต้ า (ขจ 5744 ชม)

จานวน

1

คัน

8. รถ 6 ล้ อฮีโน่ ( 40-0261 ชม)

จานวน

1

คัน

9. รถบัสฮีโน่ (40-0243 ชม)

จานวน

1

คัน

10 รถบัสฮีโน่ (40-0413 ชม)

จานวน

1

คัน

11. รถจักรยานยนต์ ใช้ ในราชการ

จานวน

3

คัน

12. รถยนต์มาสด้ า (4น–5527 กทม)

จานวน

1

คัน

13. รถบรรทุก 6 ล้ อ (40-0590)

จานวน

1

คัน

6.

