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ข้อมูลอาคารสถานที่
ผังบริเวณวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาคารอํานวยการ (4 ชั้น)
18. สนามบาสเกตบอล
อาคารเรียน 2
19. สนามฟุตซอล
อาคารเรียน 3
20. อาคารวิทยบริการ
อาคารเรียนเทคโนโลยีบัณฑิต
21. สนามฟุตบอล
หอประชุมกลาง โรงอาหาร
22. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค
อาคารอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค
ชั้นที่ 1 แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
พรอมครุภัณฑ(พื้นที่ไมต่ํากวา 3,000 ตร.ม.) ชั้นที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7. โรงฝกงานแผนกวิชาชางกอสราง
ชั้นที่ 3 แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
8. โรงฝกงานแผนกวิชาชางยนต
23. อาคารศูนยประสานงานการผลิตกําลังคนและพัฒนา
9. โรงฝกงานแผนกวิชาชางกลโรงงาน
24. บานพักผูอํานวยการ
10. โรงฝกงานแผนกวิชาชางโลหะการ
25. บานพักครู
11. อาคารปฏิบัติการชางไฟฟากําลัง
26. ศูนยเทคโนโลยีเฉพาะทาง (ประกอบเครื่องปรับอากาศ)
12. อาคารปฏิบัติการชางอิเล็กทรอนิกส
27. โรงงานผลิตน้ําแข็งและน้ําดื่ม
13. อาคารเฉลิมพระเกียรติ
28. อาคารปอมยามรักษาการณ
14. อาคารอเนกประสงค
29. หองน้ํา แผนกวิชาชางยนต, ชางกลโรงงาน
15. เสาธง
30. อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา
16. องคพระวิษณุกรรม
17. องคพุทธรูป
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ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งกอสราง
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
ปการศึกษา 2561
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด มีพื้นที่ 37 ไร มีอาคารและสิ่งกอสรางที่ใชประโยชนในการจัดการศึกษา
ดังตอไปนี้
1. อาคารอํานวยการ 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,944 ตารางเมตร
สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2532 ใชประโยชนดังนี้
ชั้นที่ 1 ใชเปนหองปฏิบัติงานตาง ๆ คือ หองประชุมเล็ก, หองรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร,
หองบุคลากร, หองบริหารงานทั่วไปและหองบุคลากร, หองบัญชี, หองการเงิน, หองทะเบียน, หองประชุม 112,
หองผูอํานวยการ
ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียน Big room, หองฝายวิชาการ, หองฝายแผนงานและความรวมมือ
ชั้นที่ 3 ใชเปนหองเรียนวิชาวิทยาศาสตร 3 หอง และหองเก็บอุปกรณวิทยาศาสตร, หองเรียน
พระพุทธศาสนา
ชั้นที่ 4 ใชเปนหองเรียน 2 หอง, เปนหองประชุม 141 หอง, หองสื่อการเรียนการสอน 1 หอง
2. อาคารเรียน 2 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,080 ตารางเมตร สรางโดยเงิน
งบประมาณ ป พ.ศ. 2518 (ตอเติมชั้นที่ 4 ป พ.ศ. 2529) ดวยงบประมาณวัสดุฝกใชประโยชนดังนี้
ชั้นที่ 1 ใชเปนหองแนะแนว 1 หอง และเปนหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 หอง
ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเอกสารการพิมพ 1 หอง และเปนหองเรียนทฤษฎี จํานวน 3 หอง
ชั้นที่ 3 ใชเปนหองพักครู 1 หอง และหองเรียนวิชาทฤษฎี จํานวน 3 หอง
ชั้นที่ 4 ใชเปนหองเรียน จํานวน 3 หอง
3. อาคารเรียน 3 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,080 ตารางเมตร สรางดวยเงิน
งบประมาณ ป พ.ศ. 2531 ใชประโยชนดังนี้
ชั้นที่ 1 ใชเปนหองเรียนทฤษฎี จํานวน 3 หอง และหองงานวิจัยและพัฒนา
ชั้นที่ 2 ใชเปนหองเรียนวิชาทฤษฎี จํานวน 3 หอง, หองพักครู
ชั้นที่ 3 ใชเปนหองคุณธรรมนําชีวิต 1 หอง, เปนหองเรียนวิชาทฤษฎี 3 หอง
4. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 144 ตาราง เมตร สราง
ดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝกป พ.ศ. 2531 ใชประโยชนดังนี้คือ
เปนหองปฏิบัติงานรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษา 1 หอง หองสํานักงาน กิจกรรม 1 หอง,
หองสํานักงานปกครอง 1 หอง, หองสํานักงานโครงการพิเศษ 1 หองสํานักงานองคการวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทยหนวยวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด 1 หอง หองสํานักงานครูที่ปรึกษา 1 หอง
5. อาคารสวัสดิการและพยาบาล เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวขนาดพื้นที่ 63 ตารางเมตร
สรางดวยเงินงบประมาณวัสดุฝก ป พ.ศ.2548 ใชประโยชนดังนี้ เปนหองสํานักงานสวัสดิการและพยาบาล 1 หอง
หองพักครูเวร 1 หอง
6.อาคารโรงอาหารหอประชุม เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ใชใตถุนเปนโรงอาหาร ขนาดพื้นที่
1,600 ตารางเมตร) สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2533-2534 ใชประโยชน ดังนี้
ชั้นใตถุน (ขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร) ใชเปนโรงอาหาร มีที่จําหนายอาหารและ
ที่นั่งรับประทานอาหาร ดานทิศใตใชเปนสํานักงานพัสดุกลาง
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ชั้นบน ใชเปนหอประชุม พื้นที่ 800 ตารางเมตร สามารถจัดประชุมไดเต็มที่ 1,000 คน และใช
เปนโรงพลศึกษาในรม (เทเบิ้ลเทนนิส, แบดมินตัน)
7. อาคารบานพัก (ผูอํานวยการ) 1 หลัง เปนบานเดี่ยว 2 ชั้น ชั้นบนเปนไม ชั้นลางกออิฐฉาบปูน (แฝด)
เดิมเปนบานรับรอง และบานพักผูอํานวยการ ตอมาสภาพชํารุดจนจะเปนอันตรายและไมปลอดภัย จึงไดทําการ
ปรับปรุง ซอมแซมใหม ใชงบประมาณคาวัสดุฝกประจําป พ.ศ. 2526 ใชประโยชนเปนบานพักผูอํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
8. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค 1 หลังเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3,500
ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณป พ.ศ. 2553 ในปพ.ศ.2555 ไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับแตงพื้น
อาคารกั้นหองเพื่อใชเปนหองเรียนแผนกคอมพิวเตอร, หองปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม,
หองปฏิบัติการกลางและหองเขียนแบบ
8.1 ชั้นที่ 1 แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม
8.2 ชั้นที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
8.3 ชั้นที่ 3 แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
9. อาคารศูนยออกกําลังกาย 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด 60 ตารางเมตร สราง
ดวยเงินงบประมาณวัสดุป พ.ศ.2543 ใชประโยชนเปนหองออกกําลังกาย หรือหองฟตเน็ต ตั้งอยูหนาโรงอาหาร
หอประชุม
10. อาคารศูนยปฏิบัติการเฉพาะทาง(ประกอบเครื่องปรับอากาศ) 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว 1 หลัง สรางดวยงบประมาณวัสดุฝกป พ.ศ.2549 ขนาดพื้นที่ 328 ตารางเมตร ใชเปนศูนยฝก
ปฏิบัติการประกอบเครื่องรับอากาศ, โรงงานผลิตน้ําดื่มและน้ําแข็ง
11. อาคารเรียนเทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ขนาดพื้นที่ 648 ตาราง
เมตร สรางดวยเงินงบประมาณป 2530 ใชประโยชนจัดการเรียนการการสอนแผนกวิชาสถาปตยกรรม
12. อาคารโรงฝกงานแผนกวิชาชางกอสราง 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหลังคาแฝด
ขนาดพื้นที่ 938 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2520 ใชประโยชน จัดการเรียนการสอน แผนก
วิชาชางกอสราง
13. อาคารเรียนและปฏิบัติการงานชางปูน (แผนกชางกอสราง) 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 301 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุและเงินบํารุงการศึกษา ป พ.ศ. 2521 ใช
ประโยชน การสอนปฏิบัติงานชางปูนและสุขภัณฑ แผนกวิชาชางกอสราง
14. อาคารโรงฝกงานแผนกวิชาชางยนต 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก 1 ชั้น 2 จั่ว (แฝด)
ขนาดพื้นที่ 928 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2525 ใชประโยชน จัดการเรียนการสอนแผนกวิชา
ชางยนต
15. อาคารโรงฝกงานแผนกวิชาชางกลโรงงาน 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 2 จั่ว
(แฝด) ขนาดพื้นที่ 928 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2524 ใชประโยชนจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาชางกลโรงงาน
16. อาคารโรงฝกงานแผนกวิชาชางโลหะการ 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 2 จั่ว
(แฝด) ขนาดพื้นที่ 928 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2532 ใชประโยชนจัด การเรียนการสอน
แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ(โลหะการ)
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19. อาคารเรียนแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดพื้นที่
972 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2527 ใชประโยชนจัดการเรียน การสอน แผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส
20. อาคารเรียนแผนกวิชาชางไฟฟา 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 972
ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณป พ.ศ. 2535 ใชประโยชนจัดการเรียนการสอนแผนกชางไฟฟากําลัง
21. อาคารบานพักขาราชการ (แบบบานเดี่ยว 2 ชั้น ชั้นบนเปนไม ชั้นลางกออิฐฉาบปูน) จํานวน 7
หลัง ขนาดพื้นที่ ประมาณหลังละ 105 ตารางเมตร ใชประโยชนเปนบานพักขาราชการครู หลังละ 1 ครอบครัว
บานพักรองผูอํานวยการ 2 หลัง สรางดวยเงินงบประมาณ และคาวัสดุฝกประจําปงบประมาณ
22. อาคารบานพักขาราชการแบบแฟลต 5 หนวย 1 หลัง เปนอาคารไมผสมคอนกรีต ชั้นครึ่ง ขนาด
พื้นที่ 450 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณป พ.ศ. 2529 ใชประโยชน เปน บานพักครู 5 ครอบครัว
23. อาคารบานพักขาราชการ 9 หนวย 1 หลัง เปนอาคารไมผสมคอนกรีตชั้นครึ่ง ขนาด พื้นที่ 804
ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝกและวัสดุรื้อถอนจากอาคารเกา สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2525-2526
ใชเปนบานพักครู 9 ครอบครัว
24. อาคารบานพักขาราชการ (ลูกจาง) แบบแฟลต 1 หลัง 5 หนวย เปนอาคารไมผสมคอนกรีตชั้นครึ่ง
ขนาดพื้นที่ 297 ตารางเมตร สรางดวยงบประมาณคาวัสดุฝกและวัสดุรื้อถอน จากสิ่งกอสรางเกา สรางเสร็จเมื่อ ป
พ.ศ. 2531 ใชประโยชน เปนบานพักลูกจางประจํา จํานวน 5 ครอบครัว
25. หองสุขา สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว สรางดวยงบประมาณ 500,000 บาท ตั้งอยู
ระหวางแผนกวิชาชางกลโรงงานและแผนกวิชาชางยนต
26. หองสุขา แบบเรียงขนาด 6 หอง 1 หลัง สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชั้นเดียว) สรางดวยเงิน
งบประมาณคาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2530 ขนาดพื้นที่ 32 ตารางเมตร ตั้งอยูหนาอาคารโรงอาหาร-หอประชุม ใชเปน
หองน้ํา หองสวม นักเรียน นักศึกษา
27. อาคารปอมยามรักษาการณ (1) ตั้งอยูแนวรั้ววิทยาลัย ดานถนนเทวาภิบาล เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 11 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝก ประจําป พ.ศ. 2524 ใชเปนที่
ปฏิบัติงานของยามรักษาการณประจําวัน
28. อาคารปอมยามรักษาการณ (3) ตั้งอยูหนาประตูทางเขาวิทยาลัย (ตรงขามที่วาการอําเภอเมือง
รอยเอ็ด) เปนโครงสรางอลูมิเนียมขนาดพื้นที่
29. อาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา 1 หลัง สรางดวยคอนกรีตผสมไม ขนาดพื้นที่
22 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝก ประจําป พ.ศ. 2525 ใชประโยชน เปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจําสถานศึกษา
30. สิ่งกอสรางฐานเสาธงชาติ 1 แหง สรางดวยคอนกรีต และเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 75 ตารางเมตร
สรางดวยเงินบริจาค สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2533 ใชประโยชน ทํากิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและ
กิจกรรมอื่น ๆ
31. สิ่งกอสรางฐานองคพระวิษณุกรรม 1 แหง สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 102 ตาราง
เมตร สรางดวยเงินคาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2518 และปรับปรุงผนังดานหลังเปนผนังหินสีดํามันป พ.ศ.2552
32. สิ่งกอสรางฐานศาลพระภูมิ 1 แหง สรางดวยคอนกรีต ขนาดพื้นที่ 50 ตารางเมตร ดวยเงินคาวัสดุ
ฝก ป พ.ศ. 2556
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33. สิ่งกอสรางสํานักงานอาคารสถานที่และโรงจอดรถยนตราชการ 1 หลัง สรางดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ 164 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ คาวัสดุฝกประจําป 2537-2538 ใชประโยชน
เปนสํานักงานอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ และที่จอดรถยนตราชการ
34. สิ่งกอสราง ศาลาที่พัก (ขางแผนกวิชาชางโลหะการ) 1 หลัง สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
พื้นที่ 32 ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณ คาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2535 – 2536 ใชประโยชน เปนที่พักผอน
หยอนใจของนักเรียน นักศึกษา
35. สิ่งกอสรางปายประกาศ 1 หลัง (ติดกับแนวรั้ววิทยาลัยดานโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย) เปนโครง
เหล็ก สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2532 ขนาดพื้นที่ 48 ตารางเมตรใชประโยชน เปนที่ปด
ประกาศและจัดนิทรรศการตาง ๆ
36. สิ่งกอสรางหองเรียน (ชั่วคราว) วิชาเดินสายไฟฟาฯ โครงสรางเปนไมผสมคอนกรีต ขนาด 93
ตารางเมตร สรางดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2551 ใชประโยชนการเรียนการสอนวิชาเดินสายไฟฟาใน
อาคาร ของแผนกวิชาชางไฟฟา
37. อาคารบานพักขาราชการแบบแฟลต 13 หนวย 1 หลัง เปนอาคารไมผสมคอนกรีต ชั้นครึ่ง สราง
ดวยเงินงบประมาณคาวัสดุฝก และวัสดุรื้อถอนจากอาคารสิ่งกอสรางเกา สรางเสร็จป พ.ศ. 2533 ใชประโยชน
เปนบานพักขาราชการ 13 ครอบครัว
38. สิ่งกอสรางแทนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถ
โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็กและหินขัดสีดํา ตั้งอยูบริเวณประตูทางเขา
39. สิ่งกอสรางสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม (กลางแจง) 1 สนาม สรางดวยเงินงบประมาณ
คาวัสดุฝก ป พ.ศ. 2518 ใชประโยชนเปนสนามเรียนวิชาพลศึกษาและทํากิจกรรม
40. สิ่งกอสรางสนามฟุตบอล 1 สนาม เปนสนามปรับระดับดิน ใชประโยชนอเนกประสงค
คากอสราง (ปรับระดับ) โดยใชเงินบํารุงการศึกษา ป พ.ศ. 2532
41. สิ่งกอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต 1 หลัง ดานหนาวิทยาลัยฯ ตรงขามอาคารอํานวยการ
42. สิ่งกอสรางสนามฟุตซอล 1 สนาม เปนสนาม (กลางแจง) 1 สนาม ขนาด 22 x 22 เมตร
(484 ตารางเมตร) สรางดวยเงินงบประมาณอุดหนุน ป พ.ศ.2552 ใชประโยชนเปนสนามเรียนวิชาพลศึกษาและ
ทํากิจกรรมหนาเสาธง
1. หองผูบริหารสถานศึกษา
1. หองผูอํานวยการ
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
2. หองรองฯ ฝายบริหารทรัพยากร
มีพื้นที่ 4.50 x 7.00 = 31.50 ม2
3. หองรองฯ ฝายวิชากร
มีพื้นที่ 4.50 x 4.50 = 20.25 ม2
4. หองรองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
5. หองรองฯ ฝายพัฒนา
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
2. สํานักงาน หองพักครู และหองประชุม
1. หองธุรการ
มีพื้นที่ 7.00 x 9.00 = 63.00 ม2
2. หองประชาสัมพันธ
มีพื้นที่ 4.50 x 7.00 = 31.50 ม2
3. หองเอกสารการพิมพ
มีพื้นที่ 9.00 x 7.00 = 63.00 ม2
4. หองการเงิน
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
5. หองประชุมเล็ก
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
6. หองเรียน Big room
มีพื้นที่ 9.00 x 27.00 = 243 ม2
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7. หองเรียนพุทธศาสนา
มีพื้นที่ 9.00 x 9.00 = 81.00 ม2
8. หอง อชท.
มีพื้นที่ 7.00 x 9.00 = 63.00 ม2
9. หองกิจกรรม
มีพื้นที่ 4.50 x 7.00 = 31.50 ม2
10. หองสื่อการเรียนการสอน
มีพื้นที่ 4.50 x 7.00 = 31.50 ม2
11. หองทะเบียน
มีพื้นที่ 7.00 x 9.00 = 63.00 ม2
12. หองพักครูคณะพื้นฐาน
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
13. หองแนะแนว
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.50 ม2
14. หองพยาบาล
มีพื้นที่ 4.50 x 4.50 = 20.25 ม2
15. หองประชุมใหญ
มีพื้นที่ 9.00 x 225 = 2025 ม2
16. หองศูนยขอมูลฯ
มีพื้นที่ 9.00 x 7.00 = 63.00 ม2
17. หองงานหลักสูตร-วัดผล
มีพื้นที่ 9.00 x 7.00 = 63.00 ม2
18. หองปฏิบัติการเรียนภาษาอังกฤษ 2 หอง
มีพื้นที่ 13.50 x 7.00 = 189.00 ม2
3. หองเรียนรวม 25 หอง มีพื้นที่ 63 ม2 / หอง
4. หองประชุมชั้น 2 (โรงอาหาร)
มีพื้นที่ 16.00 x 42.00 = 672.00 ม2
5. โรงอาหาร มีพื้นที่ 16.00 x 42.00 = 672.00 ม2
6. จํานวนหองประชุมเล็ก 1 หอง
มีพื้นที่ 4.50 x 9.00 = 40.90 ม2
7. โรงฝกงาน
1. โรงฝกงานชางกอสราง
มีพื้นที่ 29.00 x 32.00 = 928.00 ม2
2. โรงฝกงานชางยนต
มีพื้นที่ 29.00 x 32.00 = 928.00 ม2
3. โรงฝกงานชางกลโรงงาน
มีพื้นที่ 29.00 x 32.00 = 928.00 ม2
4. โรงฝกงานชางโลหะการ
มีพื้นที่ 29.00 x 32.00 = 928.00 ม2
5. อาคารปฏิบัติการชางไฟฟา
มีพื้นที่ (29.00 x 36.00) 3 ชั้น = 972.00 ม2
6. อาคารปฏิบัติการชางอิเล็กทรอนิกส
มีพื้นที่ (29.00 x 42.00) 3 ชั้น = 972 ม2
7. อาคารเรียนเทคโนโลยีบัณฑิต
มีพื้นที่ (9.00 x 36.00) 2 ชั้น = 648 ม2
8. อาคารเอนกประสงค
มีพื้นที่ 3000 ม2
8. ขนาดสนามฟุตบอล มาตรฐาน 1 สนาม
9. พื้นที่พักผอนสําหรับนักศึกษา มีพื้นที่ 14,800 ม2
10. จํานวนหองน้ํา หองสวม 52 หอง
ขนาดหองสวม
อาคารอํานวยการ สวม 6 หอง
มีพื้นที่ = 12.00 ม2
อาคารเรียน 2 สวม 6 หอง
มีพื้นที่ = 10.80 ม2
อาคารเรียน 3 สวม 4 หอง
มีพื้นที่ = 7.20 ม2
อาคารเทคโนโลยีบัณฑิต 2 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หองน้ํา-สวม 1 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
โรงอาหาร 10 หอง, หองน้ําดานขางโรงอาหาร 12 หอง มีพื้นที่ = 18.00 ม2, 18.00 ม2
หองน้ําหนาหอประชุม 6 หอง
มีพื้นที่ = 18.00 ม2
หองน้ําชางกลโรงงานและชางยนต
มีพื้นที่ = 45 ม2
โรงฝกงานชางกอสราง 1 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
โรงฝกงานชางยนต 1 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
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โรงฝกงานชางกลโรงงาน 1 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
โรงฝกงานชางโลหะการ 1 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
อาคารปฏิบัติการชางไฟฟา 2 หอง
มีพื้นที่ = 4.00 ม2
อาคารปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 4 หอง
มีพื้นที่ = 10.80 ม2
อาคารวิทยบริการ 4 หอง, คนพอการ 1 หอง
มีพื้นที่ = 25 ม2, 5.75 ม2
อาคารเอนกประสงค 6 หอง
มีพื้นที่ = 10.80 ม2
รวมพื้นที่ทั้งหมด = 180.55 ม2
11. พื้นที่จอดรถจักรยาน
- หนาโรงฝกงานกอสราง 2.00 x 150 = 300 ม2
- หนาอาคาร 2 อาคาร 3
= 300 ม2
- พื้นที่แนวรั้ว ดานหนาวิทยาลัยฯ และแนวรั้วดานโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 5,000 ม2
12. อาคารเอนกประสงค
เปนอาคารคอนกรีต 1 ชั้น มีพื้นที่ 378 ตรม. สรางดวยเงินงบบํารุงการศึกษาและเงินสามาคม ผูปกครอง
ใน ครู -คศ. วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ร อ ยเอ็ ด วงเงิ น 990,000 บาท สร า งในป ง บประมาณ 2546 วางศิ ล าฤกษ
เมื่อ 13 สิงหาคม 2546 สรางเสร็จเมื่อ 15 มกราคม 2547 ใชประโยชนเปนหองประชาสัมพันธ หองความรวมมือ
หองศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และหองบริการศูนยอินเตอรเน็ต วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
อาคารอํานวยการ
หองประชุมใหญ
2025 ม 2 (141)
หองเรียนพุทธศาสนา
81 ม 2 (131)

หองสื่อฯ
(142)
หองเรียนวิทยฯ
63 ม 2 (132)

พักครู
ชั้น 4

หองเก็บอุปกรณ
วิทยฯ (133)

หองเรียน Big room
300 ม 2
หอง
ผอ.

หอง
ประชุม112

หองงาน
ทะเบียน

หองเขียนแบบ
94.5 ม 2 (144)
ชั้น 3

หองเรียน
81 ม 2 (145)

หองเรียนวิทยฯ
94.5 ม 2 (134)

หองฝายวิชาการ

หองฝายแผนงานฯ
72 ม 2 (125)

ชั้น 2
หองงาน
การเงิน

ชั้น 1

หองงาน
บัญชี

หอง
สารบรรณ

หองเรียนวิทยฯ
81 ม 2 (135)

หอง
บุคลากร

หอง
ผช.ฝาย
บริหาร

หอง
ประชุม
อศจ.

อาคารเรียน 2
ชั้นดาดฟา
หองเรียน (241)

ชั้น 4

หองพักครู

ชั้น 3

หองเรียน(232)

หองเรียน(233)

หองเรียน(234)

หองงาน
เอกสารการพิมพ

ชั้น 2

หองอาเซียน(222)

หองเรียน(223)

หองเรียน(224)

หองแนะแนว

ชั้น 1

หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ(213)

หองเรียน(242)

หองเรียน(243)

หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ(214)
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อาคารเรียน 3
ชั้นดาดฟา

หองเรียน
(331)

หองเรียน
(332)

หองเรียน
(333)

ชั้น 3

หองพักครูคณะวิชา
พื้นฐาน

หองเรียน
(321)

หองเรียน
(322)

หองเรียน
( 323 )

ชั้น 2

หองพักครูคอมธุรกิจ

หองศูนยคอมพิวเตอร
(311)

หองศูนยคอมพิวเตอร
(312)

หองศูนยคอมพิวเตอร
(313)

ชั้น 1

หองงานวิจัย

อาคารอิเล็กทรอนิกส
เครื่องรับ

หองพักครู
อิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม

ชั้นที่ 3
ชั้น 2
ชั้น 1

เครื่องสง

Lab 1

โทรคมนาคม

VDO

วิจัย
คนควา

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร
1
1

อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

หองเรียน

โทรทัศน

หอง
เครื่องมือ

ดิจิตอล

หองเรียน

เครื่องเสียง

อาคารไฟฟา
หอง
นิวเมติกส
เครื่องมือวัด
และควบคุม

หองเรียน
ทฤษฎี

หอง
ติดตั้งไฟฟา

ควบคุม
ป.เครื่องมือวัด
เครื่องกลไฟฟา
ไฟฟา

ป.เครื่องเย็น 1 ป.เครื่องเย็น 2 ป.ไฟฟาทั่วไป

ชั้นที่ 3
ชั้น 2

ชั้น 1

เครื่องกล
ไฟฟา

หอง
วงจรไฟฟา

ป.อิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร

หองพักครู

พัสดุหอง
เครื่องมือ

ติดตั้งไฟฟา

ป.พันมอเตอร

หองบริการ
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ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค
ชั้นที่ 4
หองพักครู

หองชมรม

หองคอมฯ

ชั้นที่ 3

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หองสมุด

หองโมเดล

หองพักครู

ลานอเนกประสงค
หองเรียนทฤษฎี 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 2

หองวาง
หองเรียนทฤษฎี 2

หองทฤษฎี/
ออกแบบ
หองเรียนของ
แผนกคอมฯ
หองสมุด

แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม
หองเรียนคอมฯ 1

ชั้นที่ 1

หองเขียนแบบ

หองเรียนคอมฯ 2 หองเรียนคอมฯ 3 หองเรียนคอมฯ 4
แผนกวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม

หองพักครู

อาคารวิทยบริการ

หองพัก
หัวหนางาน

หองสมุด

หองวารสาร

หองงานความรวมมือ

หองเรียนคอมฯ 5

หองงานทวิภาคี

หองสื่อ

ชั้นที่ 1

มุมอาเซียน

หองหนังอางอิง

หองงานศูนยขอมูลสารสนเทศ

หองอินเตอรเน็ต

หองงานโครงการพิษเศษ

หองกิจกรรมลูกเสือ

43. โรงจอดรถยนต หลังอาคาร 2, 3 เปนโครงเหล็กมุงดวยแผนสันไท เปนที่จอดรถขาราชการ
สรางดวยงบประมาณวัสดุ
44. โรงจอดรถยนตหลังแฟรต 13 หนวยและ 5 หนวย เปนโครงเหล็กมุงดวยแผนสันไทใชจอดรถ
ขาราชการบริเวณบานพัก สรางดวยงบประมาณวัสดุ
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