
ข้อมูลด้านสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล 

4.1  ประวัติ  ความเป็นมา  ของวิทยาลัยฯ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ  หมู่ที่  3  ต าบลดู่  อ าเภอราษีไศล   
จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ี  69  ไร่ที่  5  งาน  3  ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการราษีไศล ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษีไศล โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยขอใช้
สถานที่ของโรงเรียนราษีไศลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551-2552  ต่อมาปีการศึกษา 
2553 ได้ขออนุญาตองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวและเป็น
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ โดยท าการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2555 
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษี
ไศล ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล จากการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐบาลในการสร้างอาคารสถานที่ และสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 
และเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจ าเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือต้องสร้างสถานศึกษาแห่งนี้ให้ชุมชนเกิด
ความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลแห่งนี้อย่างเร่งด่วน 
 
4.2  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล 

ชื่อภาษาอังกฤษ Rasisalai Technology and management College 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ถนน ราษีไศล – มหาชนะชัย 
ต าบล ดู่ อ าเภอ/เขต ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ รหัส 33160 
โทรศัพท์     โทร. 045-682424 
โทรสาร      โทร. 045-682424 
เว็บไซต์ www.rstech.ac.th 
อีเมล ictrstech@gmail.com 
เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
69 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา 

 

http://www.rstech.ac.th/
mailto:ictrstech@gmail.com


 
 

รูปที่ 1.1 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงต าแหน่งที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล                (ที่มา 
: http://www.google.com) 

          มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  5  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 36 ห้อง ได้แก่ 
1. อาคารสูง 4   ชั้น   จ านวน 1 หลัง 26   ห้อง   ปี  พ.ศ 2557  ได้รับ 
2. บ้านพักข้าราชการ 1  ชั้น   จ านวน  1 หลัง  24  ห้อง   ปี  พ.ศ 2557  ได้รับ 
3. อาคารชั่วคราว  1      ชั้น  จ านวน  3  หลัง 15  ห้อง   ปี  พ.ศ 2555 ได้รับ 
4. อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น  จ านวน 1   หลัง 3 ห้อง      ปี  พ.ศ 2554  ได้รับ 

สีสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
 
 
 

 
                 (ส้ม-ขาว) 
ส้ม  หมายถึง  ความมุ่งมั่น ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ขาว  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ความสามัคคี 

ส้ม + ขาว         มีความหมายว่า  ชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลทุกคน  
ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน  พัฒนาตน  สังคม  ประเทศชาติ  ด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



ตราวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
 

 

 

 

 

เสมาธรรมจักรอยู่ภายในกรอบวงกลมสองชั้นของข้อความว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล    
รอบเสมาธรรมจักร  จารึกอักษร  ทุ. ส. น.ิ ม.    สัจธรรมของพระพุทธเจ้า  คือ  อริยสัจ  4 
 ทุ    ทุกข์ ความไม่สบายกาย  สบายใจ 
 ส    สมุทัย สาเหตุแห่งความทุกข์  อันเนื่องจากความดิ้นรนทะยานออก 
 นิ    นิโรธ ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความดิ้นรนทะยานออก 
 ม    มรรค ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์  คือ  อริยมรรค  8  ได้แก่  ความเห็นชอบ 
   ความคิดชอบ   วาจาชอบ   กระท าชอบ   เลี้ยงชีพชอบ   พยายามชอบ          

ระลึกชอบ  และตั้งจิตมั่นชอบ 
ค่านิยม 

ค่านิยมของวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้นมาตามแนวทางของการบริหารจัดการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและชุมชน ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการของผู้เรียน เพ่ือ
ก าหนดเป็นค่านิยม  R S TECH (Rasisalai  Technology and management college)  ประกอบด้วย 

R  =  Rapport  คือ มีความสามัคคีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
S  =  Study  คือ มีความสามารถในการศึกษา 
T  =  Technique  คือ มีความช านาญในทักษะฝีมือ 
E  =  Experience  คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 
C  =  Commandant คือ เป็นผู้น าทางด้านวิชาชีพ 
H  =  Highness คือ มีค่าสูงยิ่ง (High Technology and Vocational 

Education   Skilling) Intellect 
 
 
 
 

 


