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ด้านที่ 1 อาคารสถานที่ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งอยู่ที่ ค.2 ถนนป่าโทน ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3524-1211 โทรสาร 0-3524-2211 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง: วทิยาลยัอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  
 

 

 

 เริ่มเปิดสอนเม่ือพ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่ในบริเวณกองพันทหารช่าง  ต าบลหัวแหลม  อ าเภอกรุง
เก่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า “โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง” รับนักเรียนที่
ส าเร็จจากชั้นประถมปีที่ 4 จากอ าเภอต่างๆทั้งในบ ารุงและนอกบ ารุง  สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง ในปีแรก
มีนักเรียน 45 คน ครู 2 คน โดยมี นางสอาด  พานิชย์วิทย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ในปี พ.ศ. 2482 นางมุกดา    ศรี
สถิตย์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนการช่างสตรี
พระนครศรีอยุธยา” โดยเปิดสอนหลักสูตรใหม่และขึ้นอยู่กับกรมอาชีวศึกษา 

              ในปีการศึกษา 2483  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง  ถนนปา่โทน ต าบลหอรัตนไชย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบนั)เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิตต้องการจัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา กระทรวงการคลัง  
โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัในขณะนัน้คือ คุณหลวงประดิษฐ์  มนูธรรม (นายปรีดี  พนมยงค์) ได้อนุมัติเงนิรายได้ของ
กรมสรรพสามิต   จัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง บา้นพักครู 3 หลัง บา้นพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลังโรงครัว 1 
หลัง 
ในเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา  พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนนุจาก อาจารยว์ิโรจน ์  กมลพันธ์ ซึ่งขณะนัน้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง 

              ในปี พ.ศ. 2483 - 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดหลักสูตรการช่างขั้น
สูง และปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชาชีพส าหรับสตรีและเป็นที่
นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชาการบ้านการเรือน เพื่อเป็นกุลสตรีต่อไป 

              ในปี พ.ศ. 2516  โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปิดท าการเรียน การสอนหลายแผนก
วิชา   และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
ช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  วิทยาเขต 1 , วิทยาเขต 2 , วิทยาเขต 3 ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522  กรม
อาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแยกวิทยาวิทยาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (คงเดิม)  และต่อมาเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3  เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา 
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              ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ในสังกัดการก ากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 20 “ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของ
เอกชน  สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง “ 
          ปัจจุบันสถาบันการอาชีวศึกษา เกิดจาก สถานศึกษาของรัฐที่รวมกลุ่มกันในเขตพื้นที่บริการอาชีวศึกษา โดยมี
สถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและสถานศึกษาที่สอนต่ ากว่าปริญญา  ซึ่งสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบไปด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 10 แห่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
สระบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี 
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ข้อมูลด้านอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
 

            วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ค.2 หมู่ที่ 3 ถนนป่าโทน ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ของวิทยาลัยฯ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา มีอาคารต่างๆดังนี ้

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 
อาคารเรียน 
          ห้องเรียนทฤษฎี 
          ห้องปฏิบัติการ 

9  หลัง 
40 ห้อง 
37 ห้อง 

 

2 

อาคารเฉพาะกิจ 
          หอประชุมพุทไธศวรรย ์
          อาคารผลิตผล  
          อาคารส านักงานปกครอง 
          อาคารเรียนวิชาปฏิบัตกิาร – ประติมากรรม 
          อาคารห้องน้ า ชาย,หญิง 
          โรงเรียนธนาคารธนาคาร 
          คูหาลูกเสือ 
          ส านักงานองค์การนักวิชาชพีในอนาคต 

 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
2  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 

 
อาคาร 8 
อาคาร 7 

3 
สนามกีฬา 
          สนามกีฬาเอนกประสงค์ 

 
1  สนาม 

 

4 

บ้านพักครูบุคลากร 
          บ้านพักผู้อ านวยการ 
          บ้านพักรองผู้อ านวยการ 
          แฟลตพักครู  4 ชั้น 16 ห้อง  
          แฟลตพักคนงานภารโรง  4 ชั้น 14 ห้อง  

 
1  หลัง 
4  หลัง 
1  หลัง 
1  หลัง 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่  11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตารางวา ได้มีการพัฒนาจัดสรรพื้นที่ให้
เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

อาคารเรียน จ านวน 9 อาคาร ได้แก ่
อาคาร 1 ส านักอ านวยการ 

   ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 864 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2519 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 2,721,600.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 1 อ านวยการ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 

1  ห้องประชุมไชยวัฒนา 30 - 
  ห้องผู้อ านวยการ 5 ผู้อ านวยการ 

  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2 รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรพัยากร 
  ฝ่ายวชิาการ 2 รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 

  ฝ่ายแผนงานฯ 2 รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานฯ 
  ฝ่ายพฒันาฯ 2 รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนาฯ 

  งานบริหารทั่วไป 5 ครูอกนิษฐ์ หิดาวรรณ  
  งานบุคลากร 5 ครูปริศนา  ดวงดารา 

  งานประชาสัมพนัธ์ 5 ครูกัลยาณี  ใบกุหลาบ 
2  งานเอกสารการพิมพ ์ 5 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 

  งานวัดผลฯ/เทียบโอน 5 ครูชมัยพร  เจตตกร 

  งานหลักสูตร 5 ครูณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์ 
  งานทะเบียน 5 ครูสมนึก  รัมมะภาพ 

  งานการเงนิ 5 ครูมาริสา  อนันตเสถ 
3  งานบญัช ี 5 ครูเชิดชาย  ชยัภาณุเกียรติ์ 

  ห้องเรียนภาษาอาเซียน 5 ครูณัทกาญจน์ การสมสิษฐ์ 
  ห้องงานประกนั  5 ครูอัยยกรณ์  พันธุจินา 

  ห้องประชมุศรีสุริโยทัย 40 นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง 
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อาคาร 2 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นแบบ กช.80 พิเศษ 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร 972 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2523 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง  ใช้เงินงบประมาณ 2,721,000.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 2 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการโรงแรม  

1 ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการครัวโรงแรม 40 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 
  ห้อง 212 ห้องประชุมวรเชษฐ ์ 100 แผนกวิชาการโรงแรม 

2 ห้อง 221 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 แผนกวิชาการโรงแรม 

 ห้อง 222 ห้องเรียนทฤษฎีการโรงแรม 40 ครูสัมพันธ์  หลงพิมาย 
 ห้อง 223 ห้องพักครูการโรงแรม 5 ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

แผนกวิชา 
การท่องเที่ยว 

 

3 ห้อง 231 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 ครูอุษณิษา  ตรีสุขี 
 ห้อง 232 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 

 ห้อง 233 ห้องเรียนทฤษฎีการท่องเที่ยว 40 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
 ห้อง 234 ห้องพักครูการท่องเที่ยว 5 แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
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3. อาคาร 3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2527 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้
 

 
 
 
 
 

 

ลักษณะการใช้งาน 
 
 

อาคาร 3 แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาการตลาด  

1 ห้อง 311 ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาดและ
แผนกวิชาเลขนุการ 

40 
แผนกวิชาการตลาด 

 ห้อง 312 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 
 ห้อง 313 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการตลาด 

 ห้อง 314 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 315 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาการบัญช ี

 ห้องส านักงาน
จ าลอง 

ห้องปฏิบัติการส านักงานจ าลอง 
 

แผนกวิชาเลขานุการ 

แผนกวิชาการบัญช ี  
2 ห้อง 321 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี

 ห้อง 322 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 323 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี

 ห้อง 324 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
 ห้อง 325 ห้องเรียนทฤษฎีการบัญช ี 40 แผนกวิชาการบัญช ี
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แผนกวิชาเลขานุการ  

3 ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูปริศนา  ดวงดารา 
 ห้อง 332 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 

 ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูอกนิษฐ  หิดาวรรณ 
แผนกวิชาการตลาด  

3 ห้อง 333 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูกัลยาณี ใบกุหลาบ 

 ห้อง 335 ห้องเรียนทฤษฎีการตลาด 40 ครูบุษดี วีเซ่ 
แผนกวิชาเลขานุการ  

4 ห้อง 341 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี พรหมเจริญ 
 ห้อง 342 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูพัชรา  ศิริกุลยานนท ์

แผนกวิชาการตลาด  
 ห้อง 343 ห้องปฏิบัติการตลาด 40 ครูจิตติ  พิทักษา 

แผนกวิชาเลขานุการ  
 ห้อง 344 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 

 ห้อง 345 ห้องปฏิบัติการเลขานุการ 40 ครูมาลี  พรหมเจริญ 
 

อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2532 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

 

1 ห้อง 413 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 แผนกวิชาอาหาร 

 ห้อง 414 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 แผนกวิชาอาหาร 
 ห้อง 415 ห้องปฏิบัติการอาหาร 40 ครูโกสินทร์   พุทธรักษา 

แผนกวิชาคหกรรม  
2 ห้อง 421 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 แผนกวิชาคหกรรม 

 ห้อง 422 ห้องทฤษฎีคหกรรม 40 ครูศรายุทธ   ทองแก้ว 

 ห้อง 423 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 แผนกวิชาคหกรรม 
 ห้อง 424 ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 ครูวรรณา   มาลีหวล 

 ห้อง 425 ห้องพักครูคหกรรมศาสตร์ 5 แผนกวิชาคหกรรม 
 

ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 4 แผนกวิชาคหกรรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
3 ห้อง 431 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 

 ห้อง 432 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 
 ห้อง 433 ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ 40 ครูจงรักษ์   วงศ์เจตจันทร์ 

 ห้อง 434 ห้องปฏิบัติการเย็บจักร 40 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
แผนกวิชาคหกรรม  

4 ห้อง 441 ห้องทฤษฎีทั่วไป 40 แผนกวิชาคหกรรม 

 ห้อง 442 ห้องรัตนมงคล 200 ครูบัณฑิต   สุขพันธ ์
 ห้อง 443 ห้องทฤษฎีอาหาร 40 แผนกวิชาคหกรรม 

 

อาคาร 5 แผนกวิชาศิลปกรรม 
ลักษณะอาคาร  คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 9 เมตร ยาว 31.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2533 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,310,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 3,819,900.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 5 แผนกวิชาศิลปกรรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
แผนกวิชาศิลปกรรม  

1 ห้อง 501 ห้องประติมากรรม 40 ครูกริช  ตระการไทย 

 ห้อง 511 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุเทพ    นิติโรจน ์
 ห้อง 512 ห้องเคร่ืองเคลือบดินเผา 40 ครูกริช   ตระการไทย 

2 ห้อง 521 ห้องพักครูศิลปกรรม 5 ครูสุเทพ   นิติโรจน ์
 ห้อง 522 ห้องงานบาติก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 

 ห้อง 523 ห้องปฏิบัติการงานรัก 40 แผนกวิชาศิลปกรรม 
3 ห้อง 531 ห้องปฏิบัติการงานการพิมพ ์ 40 ครูจริยา   รอดจันทร์ 

 ห้อง 532 ห้องปฏิบัติการงานจิตรกรรม 40 ครูพงษ์รพี   จันทร์เหลือง 
4 ห้อง 541 ห้องทฤษฎีศิลปกรรม 40 ครูช านาญ   พรหมราชแก้ว 

 ห้อง 542 ห้องทฤษฎีการเขียนแบบ 40 ครูช านาญ   พรหมราชแก้ว 
 ห้อง 543 ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 40 ครูสุเทพ   นิติโรจน ์

 

อาคาร 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง10.60 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2536 - 2537 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,830,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 

อาคารอ านวยการ  
1 ห้อง 611 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ห้อง 612 ห้องประชุมอโยธยา 100 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 

2 ห้อง 621 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 60 
ครูกอบกาญจน์  ป่านแก้ว 
ครูศุภากรณ์  ประคองทรัพย์ 

 ห้อง 622 ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 4 ครูกอบกาญจน์  ป่านแก้ว 

 ห้อง 623 งานวทิยาบริการและห้องสมุด 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 
3 ห้อง 631/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูภัสสร  เนียมหอม 

 ห้อง 631/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูกอบกาญจน์  ป่านแก้ว 

 ห้อง 632 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูสุลักษณ์ อัมพะลพ 
 ห้อง 633 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูพัฒนพงศ์ ศรีสกุล 

4 ห้อง 641/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูอริยวัฒ  เฉลิมกิจ 
 ห้อง 641/2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูนิรันดิ์ บุญคง 

 ห้อง 642 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ห้อง 643  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ครูอุทัยวรรณ  จันทะมะละ 

 ห้อง 644 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 40 ครูไปรยา  อรรถนาถ 

อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้า ของนักเรียนนักศึกษา 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 336 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2530 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 2,567,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 7 อาคารจ าหน่ายผลิตผลและการค้า ของนักเรียนนักศึกษา 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 

แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

 

1 ห้อง 711 ร้านค้า AVC 20 ครูบุษดี  วีเซ ่
 ห้อง 712 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 30 ครูบุญญาพร รุ่งนาคิน 

 ห้อง 713 ห้องปฏิบัติการอาหารไทย 40 ครูนงลักษณ์  สังข์ทอง 
 ห้อง 714 ห้องพัสดุ 5 ครูนงลักษณ์  สังข์ทอง 

 ห้อง 715 ร้านถ่ายเอกสาร(เชา่) 5  
 

อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุม 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร 336 ม.2 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2530 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินบ ารุงการศึกษา 2,567,000.-บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
อาคาร 8 โรงอาหารและหอประชุมพุทไธศวรรย ์

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
  โรงอาหาร 500 ขึ้นไป ครูสมสมัย  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

  หอประชุม 500 ขึ้นไป 
 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย   ประมาณ 1,920 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2552 - 2553 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 16,000,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ลักษณะการใช้งาน 

 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 
1 ห้อง 911 ห้องงานแนะแนว 10 ครูอารมณ์ บุญเชิดฉาย 

 ห้อง 911 ห้องงานครูที่ปรึกษา 10 ครูพัชรา  ศิริกุลยานนท ์
 ห้อง 912 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์

 ห้อง 913 ห้องเรียนพลานามยั 40 ครูธานุวัฒน์ รัตนผ่องใส 
 ห้อง 914 ห้องงานกิจกรรม 3 ครูสมสมัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ห้อง 915 ห้องพยาบาล 5 ครูสุลักษณ์ อัมพะลพ 
2 ห้อง 921 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 10 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์

 ห้อง 922 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์
 ห้อง 923 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์

 ห้อง 924 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์

 ห้อง 927 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์
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ลักษณะการใช้งาน 

อาคาร 9 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 

แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์    
3 ห้อง 931 ห้องพักครูแผนกวิชาสามญัสัมพนัธ์ 11 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 ห้อง 932 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์
 ห้อง 933 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 ห้อง 934 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 ห้อง 935 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์
4 ห้อง 941 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 ห้อง 942 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์
 ห้อง 943 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 ห้อง 944 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์
 ห้อง 945 ห้องเรียนทฤษฎี 40 แผนกวิชาสามญั สัมพนัธ ์

 
อาคาร 10 แผนกวิชาการโรงแรม 

ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 10.60 เมตร ยาว 58.50 เมตร สูง 15 เมตร 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2554 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง ใช้เงินงบประมาณ 6,820,600.- บาท 
ใช้เงินบ ารุงการศึกษาสมทบ 2,850,000.- บาท 
สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
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ลักษณะการใช้งาน 
 

อาคาร 10 แผนกวิชาการโรงแรม 

ชั้น หมายเลขห้อง ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ใช้สอย/คน ผู้ดูแล 

แผนกวิชาการโรงแรม  

1 ห้อง 10/1 
งานส่วนหนา้/ต้อนรบั/บริการ 
และห้องงานทวิภาคีฯ  

10 
ครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ 

 ห้อง 10/2 ห้องปฏิบัติการชุดห้องพักจ าลอง 40 ครูสัมพันธ์  หลงพิมาย 

 

อาคารเฉพาะกิจ จ านวน    12   อาคาร 
 

อาคารที่ 1. บ้านพักผู้อ านวยการ 
 

ลักษณะอาคาร คอนกรีต ไม้หลังคาทรงปัน้หยา 2ชั้น 

ขนาดอาคาร กว้าง 6เมตร ยาว 7 เมตร สูง 7 เมตร 42 ม.2 

ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 

จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ 426,000.-บาท  
เงินบ ารุงการศึกษา 124,000.-บาท 

สภาพอาคาร ใช้งานได้ด ี
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อาคารที่ 2. ส านักงานปกครอง 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีต  1  ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง  5  เมตร  ยาว  7  เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี  พ.ศ.  2543 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินบ ารุงการศึกษา  251,212.24  บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

อาคารที่ 3. บ้านพักครูชนิดแฝด (4 หลัง) 
 ลักษณะอาคาร   คอนกรีต  ไม้  2 ชั้น 
 ขนาดอาคาร   กว้าง  7 เมตร  ยาว  9  เมตร  สูง  2.70  เมตร  126 ม.2 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี  พ.ศ.2527 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง เงินงบประมาณ  350,000.- บาท 
 สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้  
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อาคารที่ 4. แฟลตพักครู (1 หลัง) 
 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 16 หน่วย 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2532 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  เงินงบประมาณ 2,500,00 .- บาท 
     บ ารุงการศึกษา 4,426,400.- บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี
 
 
 
       
 
 
 
 

 
อาคารที่ 5. แฟลตพักคนงาน (1 หลัง) 

 ลักษณะอาคาร   คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 14 หน่วย 
 ขนาดอาคาร   กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร 
 ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2539 
 จ านวนเงินในการก่อสร้าง  เงินงบประมาณ 4,000,000.-บาท 
 สภาพอาคาร   ใช้งานได้ด ี  
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อาคารที่ 6. คูหาลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 
ลักษณะอาคาร   คอนกรีต 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง 6เมตร ยาว 7เมตร สูง 5.00 เมตร 42 ม.2 
ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ. 2548 
จ านวนเงินในการก่อสร้าง 
สภาพอาคาร   สภาพพอใช้ได ้

 
 
 
 
 
   
 
 

 
อาคารที่ 7. ธนาคารโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

           
อาคารที่ 8. ส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ 
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อาคารที่ 9. ที่นั่งพักผ่อนนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
อาคารที่ 10. สนามกีฬา 

 
อาคารที่ 11. หอประชุมพุทไธศวรรย์ 
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อาคาร 12.  อาคารวิทยบริการ 

 
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 

 
 

หลวงพ่อศรีเมือง 

                   
                     องค์พระวิษณุกรรม     พระภูมิเจ้าที่ 

                
          พ่อปู่ขุนคงเดช 
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ยานพาหนะวิทยาลัยอาชีวศึกษามีจ านวน   8  คัน 
 

1.  โตโยต้า วีโก้ 4 ประตู                                                                 2. รถตู้โตโยต้า  
    ทะเบียนรถ กธ  2753                                                                   ทะเบียนรถ  ก-0329ฃ 

                
3.    รถฟอร์ด เอเวอร์เรสท์                                                           4.  รถอีซูสุ  4 ประต ู
      ทะเบียนรถ ย-1535                                                                  ทะเบียนรถ  ฮก 684   

                
5. รถตู้คอมมูเตอร ์                                      6.  รถอีซูสุบรรทุก 6 ล้อ 
    ทะเบียนรถ  นค 5169                                                      ทะเบียนรถ   40-0438 
          

 
 
 
 
 
 

      7. รถตู้ ฮุนได 8. อีซูสุ ทีเอ็ฟอาร์ 2 ประตู 
          ทะเบียนรถ  นค 6262                                        ทะเบียน บค 4455 
 

 
 
 

 
 

  


