ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2562
………………………………………….…………..
ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชสิ ท ธาราม ก าหนดเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ทวิภาคี และผู้ด้อยโอกาส
ประจาปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากาลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
7. สถาปัตยกรรม
ประเภทวิชาพาณิชกรรม
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน
- ยานยนต์
- เครื่องมือกล
- ผลิตภัณฑ์
- ไฟฟ้ากาลัง
- อิเล็กทรอนิกส์
- ก่อสร้าง
- สถาปัตยกรรม
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาค

จานวนรับ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ผู้ด้อยโอกาส

80
20
20
40
40
40
20
40
20

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา

สาขางาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. เทคนิคเครื่องกล
- เทคนิคยานยนต์
2. ไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากาลัง
3. อิเล็กทรอนิกส์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชกรรม
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาค

จานวนรับ
จบ ปวช.

จบ ม.6 /
เทียบเท่า

ปกติ
ปกติ
ทวิภาคี
ปกติ

40
10
15
10

10
10
10

ปกติ

10

10
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3. คุณสมบัติ และพื้นฐานของผู้สมัคร
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
3.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือ
3.1.2 กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือเทียบเท่าและต้องสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 (อนุมัติจบการศึกษาต้องจบก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562) หากไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561
จะไม่มีสิทธิเป็น นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ทุกประเภทมาก่อน (ยกเว้นศูนย์การเรียนรู้หญิง )
3.1.4 มีร่างกายแข็งแรง และมีความเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชา
3.1.5 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.1.6 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
3.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางานตรงตามที่กาหนด หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
3.2.2 กาลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางานตรงตามที่กาหนด หรือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
และต้อ งส าเร็ จการศึก ษาตามหลั ก สูต รในปี ก ารศึ ก ษา 2561 (อนุมั ติ จ บการศึ ก ษา
ต้องจบก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562) หากไม่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 จะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ
และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ทุกประเภทมาก่อน
3.2.4 มีร่างกายแข็งแรง และมีความเหมาะสมกับการเรียนในสาขาวิชา
3.2.5 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.2.6 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
3.2.7 เงื่อนไขเฉพาะ ของประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขางานไฟฟ้า
ภาคทวิภาคี จะต้องทางานอยู่ในสถานประกอบการ
4. ระบบการศึกษา
4.๑ ระบบปกติ จัดการเรียนการสอนตามหลั กสูตรประกาศนี ยบัตรวิช าชีพ พุ ทธศักราช ๒๕56
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดยจัดการเรียนการสอนวันเวลา
ราชการวันจันทร์ – วันศุกร์
4.2 ระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
กาหนดให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพในสถานประกอบการโดยจัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์
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5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://datacenter.vec.go.th หรือ
ที่ลิงค์ http://www.rajasit.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
5.2 ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องข้อมูลการสมัคร พิมพ์ใบสมัคร
พร้อมติดรูปถ่าย แนบหลักฐานการสมัคร และนาส่งที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
และวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
5.3 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายด้วย
ชุดนักเรียน นักศึกษาให้เรียบร้อยหรือชุดสุภาพ ตามกาหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น
5.4 ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และสาขาวิชาที่สมัครในบัตรประจาตัวผู้สมัคร
เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์
5.5 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
จานวน 100 บาท และได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางวิทยาลัยฯ แล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ
คัด เลื อ ก กรณี ผู้สมั ครขอยกเลิ กการสมัค รภายหลั ง การออกใบเสร็จ รั บเงิ นแล้ว วิท ยาลั ย ฯ
จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้
หลักฐานการสมัคร
- สาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
จานวน 1
ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
จานวน 1
ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน 1
ฉบับ
- สาเนา รบ. จบการศึกษา / ใบรับรองการเป็นนักเรียน
จานวน 1
ฉบับ
หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 3
รูป
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา)
*** ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***
6. กาหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
วัน/เดือน/ปี
รอบที่ ๑
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ถึง
วันที่ 6 มีนาคม 2562
รอบที่ ๒
วันที่ 7 - 30 มีนาคม 2562
รอบที่ ๑
วันที่ 7 มีนาคม 2562
รอบที่ ๒
วันที่ 2 เมษายน 2562

การดาเนินการ

- รับสมัคร

เวลา

สถานที่
- http://datacenter.vec.go.th
- http://www.rajasit.ac.th
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
08.30 - 16.30 น. และนาใบสมัครทาง Online
มายื่นขอ บัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ
ที่งานทะเบียน วิทยาลัยฯ
- http://www.rajasit.ac.th

- ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ

เว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
/รอบที่ ๑...
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วัน/เดือน/ปี

การดาเนินการ

รอบที่ ๑
วันที่ 10 มีนาคม 2562
รอบที่ 2
วันที่ ๓ เมษายน 2562

ระดับปวช.
- ทดสอบความรู้
ความถนัดทางวิชาชีพ
- สัมภาษณ์
ระดับปวส.
- สัมภาษณ์

รอบที่ ๑
10 มีนาคม 2562
รอบที่๒
วันที่ 5 เมษายน 2562
รอบที่ ๑
10 มีนาคม 2562
รอบที่๒
วันที่ 7 เมษายน 2562

- ประกาศผลสอบ

เวลา

สถานที่

08.30 - 12.00 น. - อาคารแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
- http://www.rajasit.ac.th

13.00น. เป็นต้นไป เว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
-รายงานตัวและ
ลงทะเบียน
08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมเอกชัย
(มาพร้อมผู้ปกครอง)
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
- ชาระเงิน
ค่าระดมทรัพยากร

7. การสอบคัดเลือก
7.1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่เว็บไซต์ http://www.rajasit.ac.th หรือที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หอประชุมเอกชัย วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
7.2. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้ารับการสอบ
รอบที่ 1 วันที่ ๑๐ มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ ๒ วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ อาคารแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยแสดงบัตรประจาตัวผู้สมัคร
เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
8. เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ และการสัมภาษณ์
8.1 ความรู้พื้นฐานทั่วไปตามสาขาวิชาชีพ
8.2 พิจารณาบุคลิกภาพ เครื่องแต่งกาย ทรงผม รองเท้า
8.3 ผู้สมัครนาเอกสารมาประกอบ เช่น แฟ้มสะสมงาน เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
9. การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา
9.1 ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษา2562 ไปรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นนักเรียนนักศึกษา รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ ๑0 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 15.30 น.
รอบที่ ๒ วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.30 15.30 น.
(มาพร้อมผู้ปกครอง) ณ หอประชุมเอกชัย วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยแสดงบัตรประจาตัว
ผู้สมัครเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ
10. หลักฐานในวันรายงานตัว
10.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษา พร้อมแนบเอกสารการมอบตัว
ส่งครูที่ปรึกษา ผู้สมัครจะได้รับแจกเล่มเอกสารสัญญาฯ ในวันรายงานตัว
/10.2 หลักฐาน...
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10.2 หลักฐานในวันรายงานตัว
ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษา พร้อมแนบเอกสารการมอบตัว
ส่งครูที่ปรึกษา (ผู้สมัครจะได้รับแจกในวันที่รายงานตัว)
เอกสารการมอบตัว
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,รบ.1) ฉบับจบจริง พร้อมสาเนาจานวน 3 ฉบับ
- สาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน 1 ฉบับ
(หากผู้ปกครองมิใช่ บิดา มารดา)
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดรูปในเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษา จานวน 1 รูป
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา)
*** สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้อง ***
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อที่วิทยาลัยฯ ประกาศผลสอบผ่านแล้ว และไม่มารายตัวตามวัน เวลาที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ การเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
11. กาหนดการเปิดเรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายวัชระ เกิดสิน)
รองผู้อานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน
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