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วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

ขนาดที่ตั้ง 

 ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ถนนราษีไศล – มหาชนะชัย ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160 
 โทรศัพท/์โทรสาร  045-682424 
 เว็บไซต์ : www.rstech.ac.th   
 อีเมล์  :  ictrstech@gmail.com 

ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2551 โดยใช้ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการราษีไศล ศูนย์การเรียนรู้อำเภอราษีไศล โดยจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยขอใช้สถานที่ของโรงเรียน
ราษีไศลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551-2552  ต่อมาปีการศึกษา 2553 ได้ขออนุญาต
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ขอใช้พื้นที่สาธารณะในการก่อสร้างอาคารชั่วคราวและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยฯ โดยทำ
การเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2555 
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ศูนย์การเรียนรู้อำเภอ
ราษีไศล ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล จากการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
สถานศึกษาของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐบาลในการสร้างอาคารสถานที่ และสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2556 เป็นต้นไป เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 
และเป็นสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความจำเป็น
อย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยเพ่ือให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือต้องสร้างสถานศึกษาแห่งนี้ให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นที่
จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลแห่งนี้อย่างเร่งด่วน สภาพการจัดการ
เรียนและการบริหารสถานศึกษา เมื ่อวันที ่ 24 สิงหาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี ่ยนชื่อ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลเป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล” 
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แผนผังวิทยาลัยและรายละเอียดประกอบแผนผัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลงานอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จำแนกอาคารไว้ดังนี้ 
 1) อาคารหลังที่ 1 (B) อาคารวิทยบริการ 
  เป็นอาคาร 1 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 1,088 ตร.ม. สร้างด้วยเงินงบประมาณ 9,080,000 บาทลักษณะ
ทั่วไปของอาคารได้แบ่งพ้ืนที่ใช้งานดังนี้ 
   - ห้องอาเซียน         จำนวน   1   ห้อง 
  - ห้องเรียนวิชาแผนกวิชาสามัญ   จำนวน   1   ห้อง 
  - ห้องพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์   จำนวน   1   ห้อง 
  - ห้องสมุด      จำนวน   1   ห้อง 
  - ห้องคอมพิวเตอร์    จำนวน   1   ห้อง 
  - ห้องน้ำครู     จำนวน   2   ห้อง 
  - ห้องน้ำนักเรียน นักศึกษา   จำนวน   2   ห้อง 
  - ห้องเก็บวัสดุ     จำนวน   2   ห้อง 
  2) อาคารหลังที่ 2 (A) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 
  เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 1,900 ตารางเมตร สร้างด้วยเงิน 
งบประมาณ 16,800,000  บาท ลักษณะทั่วไปของอาคารได้แบ่งพ้ืนที่ใช้งานดังนี้ 
 ชั้นที่ 1 - ห้องผู้อำนวยการ ห้องงานการเงิน ห้องงานบัญชี ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องงานบุคลากร 
ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องงานพัสดุ ห้องฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายพัฒนาฯ ห้องน้ำครูชาย 4 ห้อง ห้องน้ำครูหญิง 4 ห้อง 
  ชั้นที่ 2  - ห้องงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 ห้อง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องพักครูแผนก
คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์แผนกคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
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  ชั้นที่ 3  - ห้องเรียนแผนกบัญชี 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  1  
ห้อง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องพักครูแผนกวิชาบัญชี 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียนชาย 4 ห้องห้องน้ำนักเรียน
หญิง 4 ห้อง  
  ชั้นที่ 4  - แผนกวิชาการโรงแรม 5 ห้อง 
  3) อาคารหลังที่ 3 (D) อาคารชั่วคราว 
  เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานและห้องประชุม โดยแบ่งพ้ืนที่ดังนี้  ห้ององค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 1 ห้อง ห้องประชุมกันเกรา 1 ห้อง ห้องสหการ (หารายได้ระหว่างเรียนแผนกบัญชี) ห้อง
ชมรมลูกเสือ 1 ห้อง 
  4) อาคารหลังที่ 4  อาคารอเนกประสงค์ 
  เป็นอาคาร 1 ชั้น โดยพื้นที่โล่ง ใช้ในการจัดประชุมผู้ปกครองและจัดกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยฯ 
 5) อาคารหลังที่ 5  อาคารชั่วคราว   
  เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานและอาคารเรียนทฤษฎี  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
  6) อาคารหลังที่ 6  อาคารอเนกประสงค์  (ชั่วคราว)   
   เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้เป็นอาคารโรงอาหารและห้องเก็บพัสดุ  
  7) อาคารหลังที่ 7  อาคารชั่วคาว (งานฝึกฝีมือและเทคนิคพื้นฐาน) 
   เป็นอาคาร 1 ชั้น  ใช้เป็นอาคารเรียนงานฝึกฝีมือ และเทคนิคพ้ืนฐาน 
  8) อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม  หลังท่ี 1  (ข้างอาคารเรียน  4 ช้ัน) 
   ห้องน้ำชาย    11  ห้อง ห้องน้ำหญิง   11  ห้อง  ห้องน้ำผู้พิการ  2  ห้อง 
  9) อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม   2  (ข้างห้องพัสดุ) ห้องน้ำชาย  3  ห้อง ห้องน้ำหญิง  3  ห้อง 
 10) อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม   3   (หลังอาคารชั่วคราวหลังที่3) ห้องน้ำครู  2  ห้อง 
  11) โรงอาหาร  1  หลัง(ข้างอาคารหลังที่ 6  อาคารอเนกประสงค์  (ชั่วคราว) 

   โรงอาหาร   1  หลัง   (ร้านจำหน่ายอาหาร   7  ร้าน) 
  12) บ้านพักข้าราชการครูและบุคลากร 
   บ้านพักหลังที่  1  มีห้องพักทั้งหมด  6  ห้อง แต่ละห้อง มี 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
   บ้านพักหลังที่  2  มีห้องพักทั้งหมด  6  ห้อง แต่ละห้อง มี 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
   บ้านพักหลังที่  3  มีห้องพักทั้งหมด  6  ห้อง แต่ละห้อง มี 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
   บ้านพักหลังที่  4  มีห้องพักทั้งหมด  6  ห้อง แต่ละห้อง มี 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
   บ้านพักหลังที่  5  อาคารชั่วคราว  ที่พักนักการภารโรง  มีห้องพักท้ังหมด  2  ห้อง 
  แต่ละห้อง มี 1 ห้องนอน  1 ห้องน้ำ 
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 
 สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้แก่ ตราประจำวิทยาลัย สีประจำวิทยาลัย และต้นไม้
ประจำวิทยาลัย 

ตราประจำวิทยาลัย ประกอบด้วยวงกลมสีแดงเลือดหมู ซ้อนอยู่ในวงกลมสีขาว มี
เสมาธรรมจักรอยู่ตรงกลาง วงกลมสีแดง ขนาบด้วยลายไทยทั้งสองด้าน ด้านล่างของ
เสมาธรรมจักรมีอักษร ทุ.ส.น.ม. ในวงกลมสีขาว ด้านบนเหนือวงกลมสีแดงเลือดหมู่ มี
ข้อความว่า  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  และด้านล่างมีคำว่า “LASISALAI TECHNICAL 
COLLEGE” คั่นด้วยดอกไม้ข้างละหนึ่งดอก 
เสมาธรรมจักร หมายถึง กงล้อของสัจธรรมที่หมุนเวียนไป หมายถึงการพัฒนาอย่าง

ถูกต้อง มีคุณธรรมต่อไปไม่มีสิ้นสุด 
 ทุ. ส. นิ. ม. สัจธรรมของพระพุทธเจ้า  คือ หัวใจของอริยสัจ เป็นการทำงานตามแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลจนบรรลุเป้าหมาย ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 
 

สีประจำสถานศึกษา 

      ส้ม  หมายถึง  ความมุ่งมั่น ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
     ขาว  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ความสามัคคี 
  ส้ม + ขาว มีความหมายว่า ชาววิทยาลัยเทคนิคราษีไศลทุกคน ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน 
พัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย 
ต้นกันเกรา คือ ไม้มงคลหนึ่งใน 9 ชนิด สูงประมาณ 15-20 เมตร ดอกมีลักษณะ
เป็นช่อมีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มบานจะมีสีขาว และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนร่วง 
ไม้กันเกรา คือ ต้นไม้แห่งภราดรภาพ เป็นตัวแทนความสมัครสมานสามัคคีกันจะ
ช่วยให้คนรักใคร่ปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเป็นเกราะป้องกันอันตราย
ต่างๆได้ซึ ่งโรงเรียนวัดอู่ข้าวทุกคนมีความรักความสามัคคี เป็นที่ชื่นชอบทั่วไป 

เปรียบเสมือนกลิ่นหอมของดอกซ่ึงขจรขจาย 

เอตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

  อัตลักษณ์ (identity)  : เป็นคนดี  มีฝีมือ  ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เอกลักษณ์ (Uniuqeness) : แหล่งบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
  ปรัชญา (Philosophy)  : ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวนำความรู้คู่ภูมิปัญญาวิชาชีพ 
  วิสัยทัศน์ (Vision)  : สถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือชุมชุมชน 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับช่างฝีมือและระดับช่างเทคนิคตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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  2. จัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
  4. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึงและเสมอภาค 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
  6. สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ วิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
  7. สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และมีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” 
  2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษาในระดับดี ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 
 3. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชะ และนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ชุมชนและสังคมและมี
ผลงาน 
 4. สังคม ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการด้านวิชาการ/วิชาชีพและเทคโนโลยีตามความต้องการ 
 5. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจปรัชญาของพอเพียง 
 6. ครู นักเรียน นักศึกษา มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน สังคม 
 เชิงคุณภาพ 
 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 4. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม 
 5. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 6. ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
 7. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 8. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใช้ในการจัดการศึกษา 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้เปิดดำเนินการทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ใน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ดังนี้ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน  7  สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน 4  สาขางาน ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์ 
   2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
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   3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
   4. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน 2 สาขางาน ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เปิดสอน 1 สาขางาน ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการโรงแรม 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอน  6  สาขาวิชา ดังนี้ 
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  เปิดสอน  4   สาขางาน  ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
   2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
   3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
   4. สาขาวิชาเครื่องมือกล  สาขางานเทคนิคการผลิต 
  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขางาน ดังนี้ 
   1. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน 
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (เทศกาลปีใหม่) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) 
ระบบการศึกษา 
 1. ระบบปกติ คือ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาตลอดหลักสูตรและฝึกงานในสถานประกอบการ 1 
ภาคเรียน 
 2. ระบบทวิภาคี คือ นักศึกษา ศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยศึกษาในสถานศึกษา 1-2 
วัน/สัปดาห์ และฝึกทักษะประสบการณ์ในสถานประกอบการ 3-4 วัน/สัปดาห์ 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


