ส่วนที่ 6
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคาร 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 งบประมาณก่อสร้าง 1,595,000 บาท
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องพยาบาล สานักงานฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ห้องงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และสานักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องงาน
ปกครอง
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องพักครู

อาคาร 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 832 ตารางเมตร
ก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2521 - 2522 งบประมาณ 1,635,000 บาท
ชั้นที่ 1-2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการอาหาร

อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,480 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 งบประมาณก่อสร้าง 6,430,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท
เงินบารุงการศึกษาสมทบ 2,430,000 บาท
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นสานักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร สานักงานฝ่ายวิชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ R-Shop ห้องพัสดุกลาง ห้องพักครูต่างชาติ ห้องงานทะเบียน ห้องประชาสัมพันธ์
ห้องผู้อานวยการ ห้องประชุมมะลุลี ห้องประชุมลีลาวดี
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สานักงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทฤษฎี
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และห้องพักครู
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฎีสังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และห้องพักครู

อาคาร 4 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,880 ตารางเมตร
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 - 2533 งบประมาณก่อสร้าง 7,639,974 บาท เป็นเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท
เงินบารุงการศึกษาสมทบ 3,639,974 บาท
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิค ห้องปฏิบัติการออกแบบ
ห้องปฏิบัติการวาดเขียนและจิตรกรรม
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเขียนแบบเทคนิค ห้องปฏิบัติการอัดขยายภาพ
และถ่ายภาพ ห้องปฏิบัติการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ห้องเรียนทฤษฎีการออกแบบ ห้องปฏิบัติการบัญชี
และห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ห้องปฏิบัติการบัญชี และห้องพักครู
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด และห้องปฏิบัติการบัญชี

อาคาร 5 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ มีพื้นที่ใช้สอย
2,880 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 – 2544 งบประมาณก่อสร้าง 19,060,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณ ปี 2540 – 2544 จานวน 18,430,000 บาท เงินบารุงการศึกษาสมทบ
630,000 บาท
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องเอกสารการพิมพ์ ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้องประชุม
ร่มราชพฤกษ์ ห้องงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องศิลปประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการการตลาด ห้องเรียนทฤษฎี
และห้องพักครู
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการจักรคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการจักรอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการทอย้อม และห้องพักครู
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า ห้องปฏิบัติการตลาด
ห้องปฏิบัติการสัมมนาร่วมแผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และห้องพักครู

อาคารปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา อาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี 2535 ด้วยวัสดุคงเหลือ
พื้นที่ 120 ตารางเมตร

อาคารโรงฝึกงาน (อาคารอินทนิล) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย
4,000 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 – 2552 ราคา 21,000,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ
ปี 2551 (4,200,000 บาท) ปี 2552 (16,800,000 บาท)
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นหอประชุมชั่วคราวโดยใช้ชื่อว่า “หอประชุมอินทนิล”
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว และการโรงแรม
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องประชุมสบันงา ห้องประชุมอัญชัน ห้องประชุมมณฑาทอง

อาคารศูนย์วิทยบริการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย
2,880 ตารางเมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 – 2549 งบประมาณก่อสร้าง 7,697,000 บาท เป็นเงิน
งบประมาณ ปี 2548 - 2549
ชั้นที่ 1 ใช้เป็นห้องสมุด ปลูกต้นกล้าทางความคิด (Living Library)
ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นที่ 3 ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน

อาคารอเนกประสงค์ (อาคารสาหรับระดับปริญญาตรี) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 248 ตร.ม. ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 – 2559 งบประมาณก่อสร้าง 4,980,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณ ปี 2558 อาคารเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียน
การสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาการบัญชี เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น โดยชั้น 1 และชั้น 2
ใช้เป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางบัญชีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์อาหารแมกไม้ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย
350 ตารางเมตร ก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2521 งบประมาณก่อสร้าง 448,011 บาท ต่อเติมโดยใช้

เงินบารุงการศึกษา

มณฑปพระพุทธรูป ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 7.50 X 7.75 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ด้วยเงินบารุงการศึกษา 100,000 บาท

เรือนพักผ่อนของนักศึกษา (ศาลาศิริวัฒน์) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว
ขนาด 168 ตารางเมตร สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2539 จานวน 400,000 บาท

อาคารที่พักอาศัย เป็นที่พักอาศัยสาหรับครู ดังนี้
1. บ้านพักครู 2 ชั้น 3 ครอบครัว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ด้วยเงินงบประมาณ 441,000 บาท
2. บ้านพักผู้อานวยการ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ด้วยเงินงบประมาณ 200,000 บาท
ปรับปรุง พ.ศ. 2547 ด้วยเงินงบประมาณ 582,000 บาท
3. แฟลตพักอาจารย์แบบครอบครัว ขนาด 14 หน่วย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533
งบประมาณก่อสร้าง 3,830,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท เงินบารุงการศึกษา 685,300
บาท และเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารผลิตผล 144,700 บาท

