ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ
วิสัยทัศน์
พัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพสู่โลกอาชีพ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
สถานศึกษาสีเขียว (Green Zone)
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
ฝีมือมาตรฐาน บริการเยี่ยม
พันธกิจ :
1.ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพทุกสาขาวิชา
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสู่โลกอาชีพ
3.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมี ความสุข
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้จัดทา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
กาหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพทุกสาขาวิชา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน
1.2 เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
1. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพทุกสาขาวิชามีจานวน 1 กลยุทธ์ ดังนี้
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 เป้าประสงค์
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียนและระดับสากล
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2.1.2 แผนงานโครงการ
1.) โครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียน
2.) โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
3.) โครงการวิจัยเพื่อสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา
4.) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5.) โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเพื่อรับรางวัลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
6.) โครงการสนับสนุนการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
2.) ร้อยละของการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาและร้อยละของจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
เทียบกับผู้สาเร็จการศึกษา
3.) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
4.)ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
เทียบกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
5.) ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถคุณธรรมจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
6.) ร้อยละของผลงานผู้เรียนที่ทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพได้นาไปใช้ประโยชน์
เทียบกับจานวนโครงการทั้งหมด
พันธกิจที่ 2ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสู่โลกอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
1. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถก้าวสู่โลกอาชีพได้อย่างแท้จริง
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสู่โลกอาชีพมีจานวน1 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.1.1 เป้าประสงค์
ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียน
สายอาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน

2.1.2 แผนงานโครงการ
1.) โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
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2.) โครงการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม โครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการกีฬาและนันทนาการ โครงการดารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการด้านการบริการวิชาการ วิชาชีพ และทาคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม
2.1.3 ตัวชี้วัด
1.) กาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้เรียนด้วยความสมัครใจเต็มใจ และการมี
ส่วนร่วมของทุกคน
2.) ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดให้ทั้ง 5 ประเภท
ประเภทละอย่างน้อย 1 กิจกรรมเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมด
พันธกิจที่ 3สนับสนุนกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.2 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3สนับสนุนกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมี ความสุ
มีจานวน1
ข
กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.1.1 เป้าประสงค์
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3.1.2 แผนงานโครงการ
1.) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร
และผู้เรียน โครงการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้เรียน โครงการ
ดาเนินการตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้เรียน
2.) โครงการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
1. ผู้อานวยการมีความรู้ความเข้าใจนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้อานวยการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ ชุมชน รู้และเข้าใจนโยบายต้นสังกัด
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียนดาเนินงานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
4. ผู้อานวยการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
5. ผู้อานวยการประเมินผลการดาเนินงาน

3.) โครงการการบริหารจัดการด้านการเงิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2. จัดสรรรายจ่ายค่าวัสดุฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
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3. จัดสรรรายจ่ายงานบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
4. จัดสรรรายจ่ายการจัดทา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของงบดาเนินการ
5. จัดสรรรายจ่ายด้านกิจกรรมตาม
KPIข้อ 13
3.1.3 ตัวชี้วัด
1.) จานวนข้อที่ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณธรรม
2.) จานวนข้อที่ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3.) จานวนข้อที่บริหารจัดการด้านการเงิน
หมายเหตุ :
สถานศึกษากาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ให้ครบถ้วน
ทุกพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
2.2.1 การวิเคราะห์ SWOT วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
- จุดแข็ง (Strengths)
1. การติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาและการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคคล
สถานประกอบ และหน่วยงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มี
ความสามารถในการสื่อสารและดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดจนประสบผลสาเร็จ
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ การจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพสูง
และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
4.สถานศึกษามีโครงการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาและส่ง
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และได้รับความร่วมมือในการเป็นวิทยากรและครูพิเศษ
5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน สื่อการสอนให้กับครูภายในวิทยาลัยฯครบทุกแผนกวิชา
6. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่ผู้เรียนมีคุณภาพและครบตามจานวนที่กาหนด
8. การปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพดาเนินการอย่างมีระบบตามกระบวนการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
9. ความร่วมมือช่วยเหลือจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ ทุนการศึกษา
แก่ผู้เรียน และบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
- จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียน
เพราะวิธีการเดิมที่ใช้อยู่ไม่ได้ผล
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2. การจัดอัตรากาลังคนทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่สานักงาน คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด จัดครูสอนให้ตรงกับวุฒิการศึกษา และสนับสนุนให้ครูศึกษาดูงานวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตรงกับวิชาที่สอน
3. ครูทุกคนควรให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งสองภาคเรียน
4. การส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกหรือองค์กร
- โอกาส (Opportunities)
1. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถมีความชานาญการ
2. เป็นสถานศึกษาที่มีพื้นที่ร่มรื่นมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. มีสถานประกอบการล้อมรอบวิทยาลัย
4. สมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุนกับนักศึกษารุ่นน้องและวิทยาลัย
5. มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในเครือข่าย
- อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. งบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. มีพื้นที่กว้างทาให้จานวนเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง
3. ค่าสาธารณูปโภคสูง
2.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.1 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจาปี 2563
1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ปริ้นเตอร์
1.3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
1.4 โครงการจัดเตรียมวัสดุสานักงาน
1.5 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
2564
1.6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติงานธุรการ
1.7 โครงการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1.8 โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ภาคเรียนที่ 2/2563
1.9 โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของบุคลากร ภาคเรียนที่ 1/2564
1.10 โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.11 โครงการจัดซื้อตู้เอกสารการเงิน
1.12 โครงการจาหน่ายครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2564
1.13 โครงการประกันภัยรถยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (ภาคบังคับ)
1.14 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
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1.15 โครงการจัดหาวัสดุ งานบ้าน แผนกวิชาฯ
1.16 โครงการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
1.17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเขียนแผนธุรกิจ
1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การศึกษาดูงาน
1.19 โครงการประกอบธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา
1.20 โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
1.21 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจาปีการศึกษา 2564
1.22 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.23 โครงการยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพภายใน
1.24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
2.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2.2 โครงการไหว้ครู
2.3 โครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า
2.4 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา
2.5 โครงการพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564
2.6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2.7 โครงการลอยกระทง
2.8 โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
2.9 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
2.10 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯ
2.11 โครงการสถานศึกษาสะอาดด้วยมือเรา
2.12 โครงการรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้าประปา
2.13 โครงการตามพระราชดาริฯ ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2.14 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทน อศก.
2.15 โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา
2.16 โครงการแข่งขันฟุตซอลประเพณี วท.ราชสิทธาราม
2.17 โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วท.ราชสิทธาราม
2.18 โครงการประกวดร้องเพลง
2.19 โครงการออมทรัพย์
2.20 โครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของบรูพกษัตริย์
2.21 โครงการปลูกพืชสมุนไพร
2.22 โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2564
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2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการวันสถาปนาวิทยาลัยฯ
โครงการอยู่ค่ายลูกเสือวิสามัญประจาปีและประดับแถบ 3 สี
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาขีวศึกษา
โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,ปวช.3 และปวส.2
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 4
2.30 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 2/2563
2.31 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 1/2564
2.32 โครงการสารสัมพันธ์ผ่าน SMS
2.33 โครงการจัดทาแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
2.34 โครงการอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.35 โครงการปลูกฝังจิตสานึก Stop Teen Mum
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
3.1 โครงการอบรมและทาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
3.2 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
3.3 โครงการสอบประมวลความรู้ Interim และ Final
3.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.5 .โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)
3.6 โครงการเขียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3.7 โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการสาหรับ นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา
3.8 โครงการนิเทศติดตาม นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3.9 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
3.10 โครงการปรับปรุงห้องน้า
3.11 โครงการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ
3.12 โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
3.13 โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านคอมพิวเตอร์
3.14 โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเพิ่มความสว่างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
3.16 โครงการซ่อมแซมประตูห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.17 โครงการกั้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 335
3.18 โครงการซ่อมแซมห้องน้านักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564
โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2564
โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์เพื่อบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับ นักศึกษา
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก
โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สารอง
โครงการสนับสนุนครู-อาจารย์จัดทาวิจัยในชั้นเรียนของครู ประจาปีการศึกษา 4
โครงการเสริมคุณภาพการเขียนรายงานและนาเสนอผลงานโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัยของนักเรียน
3.28 โครงการสนับสนุนการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา
3.29 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
3.30 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะฯ
3.31 โครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์ แผนกสถาปัตยกรรม
3.32 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า
3.33 โครงการซ่อมบารุงยานพาหนะของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
3.34 โครงการจัดหาวัสดุสานักงาน 4 ฝ่าย
3.35 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 3 (ตึกวิชัย บัวสรวง)
3.36 โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ บารุงดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่
3.37 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
3.38 โครงการแนะแนวสัญจรปีการศึกษา 2564
3.39 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
3.40 โครงการประกันอุบัติเหตุปีการศึกษา 2564
3.41 โครงการยาเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2564
3.42 โครงการอบรมทางวิชาการการวัดผลและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทาข้อสอบมาตรฐาน
3.43 โครงการจัดซื้อวัสดุแก๊ส (แผนกช่างเชื่อม)
3.44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งหลอดแสงสว่างในโรงฝึกงาน
3.45 โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา (แผนกช่างไฟฟ้า)
3.46 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการไฟฟ้า
3.47 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ประจาปีการศึกษา 2564
3.48 โครงการประชุมทางวิชาการ อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
3.49 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ อวท.
2.3 ประวัติ ความเป็นมา
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2.3.1ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
1.การจัดตั้งที่ตั้งเนื้อที่
พ.ศ.2479ใช้ชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติตั้งอยู่ณบริเวณวัดทองธรรมชาติเขตคลองสานธนบุรี
และในปีเดียวกันนี้ได้รับนักเรียนที่จบประถมปีที่
4เข้าเรียนต่ออีก 2ปีและในปลายปีการศึกษา 2480
ได้ขยายหลักสูตร3ปี
พ.ศ.2480ปิดสอนระดับสูงขึ้นคือหลักสูตรช่างไม้ขั้นต้นขั้นกลางตามลาดับ
พ.ศ.2484โอนมาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและระยะนั้นกรมอาชีวศึกษากาลังตื่นตัวมีการจัดหลักสูตร
ปรับปรุงขยายสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศโรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
จึง ได้
ปรับปรุงขยายสถานศึกษาเช่นเดียวกัน
เมื่อวันที่ 25มกราคมพ.ศ. 2502ได้ย้ายมาตั้งณวัดราชสิทธารามและมีการเรียกชื่อใหม่ว่า
โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธารามเลขที่ 39/2ตาบลวัดท่าพระ ถนนอิสรภาพ อาเภอบางกอกใหญ่เขตธนบุรี
เป็นที่เช่าของกรมศาสนามีเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษ
พ.ศ. 2522โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธารามได้รับการปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิค
ราชสิทธาราม
เมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ.2531ได้ย้ายจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามจากที่ตั้งเดิม เลขที่ 39/2ถนน
อิสรภาพเขตบางกอกใหญ่มา จัด การเรียนการสอนณสถานที่แห่งใหม่เลขที่ 19 ซอยเอกชัย
116
ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10150บนเนื้อที่214ไร่1งาน9.1ตารางวา
2.พัฒนาการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
2.1โรงเรียนช่างไม้วัดทองธรรมชาติซึ่งเปิดสอนวิชาช่างไม้ขั้นตอน
พ.ศ. 2479รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่
4เรียนต่ออีก 2ปีและได้ขยายหลักสูตรเป็น
3ปี
ปีการศึกษา2501ได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
2.2โรงเรียนการช่างวัดราชสิทธาราม
พ.ศ.2504ได้ยกเลิกการเปิดสอนช่างไม้ขั้นต้น
ปีการศึกษา2505เปลี่ยนระดับการศึกษาจากประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงเป็นระดับประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพสาขาช่างก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
ปีการศึกษา 2512เปิดสอนสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างเขียนแบบและต่อมาเปลี่ยนเป็น
ชื่อสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
2.3วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ปีการศึกษา 2525เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค (ปวท.)ในสาขาวิชาช่างยนต์
และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ปีการศึกษา2530เปิดสอนหลักสูตรปวช.สาขาช่างไฟฟ้ากาลัง
ปีการศึกษา2532เปิดสอนหลักสูตรปวช.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา2537เปิดสอนหลักสูตรปวช.พณิชยการ
ปีการศึกษา2542เปิดสอนหลักสูตรปทส. 3 สาขาวิชาได้แก่
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-สาขาเทคนิคยานยนต์
-สาขาสถาปัตยกรรม
-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2 สาขาวิชา ได้แก่
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2.4การจัดการศึกษา
การดาเนินงานในปัจจุบัน
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเปิดทาการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ระบบคือ
1. ระบบปกติ(โครงการความร่วมมือภาคราชการและภาคเอกชน)จัดการเรียนการสอนในเวลา08.30 –
16.30 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์
2. ระบบทวิภาคี ( โครงการความร่วมมือภาคราชการและภาคเอกชน) จัดการเรียนการสอนในวัน
อาทิตย์ ในเวลา 08.00 – 18.00 น. และ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
ประเภทวิชาที่เปิดทาการสอนซึ่งประกอบด้วย2ประเภท
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1 ระดับ ปวช.
1.2 ระดับ ปวส.
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 ระดับ ปวช.
2.2 ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ระดับ ปวช. จานวน7แผนกวิชาได้แก่
1.สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
5.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ระดับ ปวส. จานวน5แผนกวิชาได้แก่
1.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
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3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
5. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
6. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ระดับ ปวช. จานวน2สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา
ระดับ ปวส. จานวน1 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา
2. สาขาวิชาไฟฟ้า

2.3.2 ที่ตั้ง
ชื่อวิทยาลัย(ภาษาไทย)วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ชื่อ วิทยาลัย(ภาษาอังกฤษ)RajasitharamTechnical College
ที่ตั้งวิทยาลัยเลขที่19 ซอยเอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเขตบางบอน
รหัสไปรษณีย์10150
โทรศัพท์ โทร. 02-8950856
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โทรสาร โทร. 02-4165806
เว็บไซต์
http://www.rajasit.ac.th/
อีเมล
rajasitcenter@yahoo.com
เนื้อที่ของ วิทยาลัย214ไร่1งาน 9.1ตารางวา
1.
2.
3.
4.

มีอาคารรวมทั้งสิ้น
9หลัง
อาคารอานวยการ
อาคาร 4 ชั้น
อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์
อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

มีห้องทั้งสิ้น 119ห้องได้แก่
จานวน 1
หลัง 10
ห้อง
จานวน 5
หลัง 58
ห้อง
จานวน 1 หลัง
7 ห้อง
จานวน 1 หลัง 7
ห้อง

5.
6.
7.
8.
9.

อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
อาคารโรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โรงอาหาร
อาคารวิทยบริการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 หลัง
1 หลัง 4
1 หลัง 11
1 หลัง
1 หลัง

4
ห้อง
ห้อง
ห้อง
3 ห้อง
10
ห้อง

2.4แผนภูมิโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัย

ผู้อานวยการ
นายเสถียร อุตวัต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายอรุณ สุวรรณสุนทร

ฝ่ายวิชาการ
นายอรุณ สุวรรณสุนทร

งานบริหารงานทั่วไป
นางจริยา มาลัยวิจิตร

งานวางแผนและงบประมาณ
นางประไพ ปิ่นวิเศษ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุไรรัตน์ ประสาน

แผนกวิชา
12 แผนกวิชา

งานบุคลากร
นายไพรัตน์ ไชยวิเศษ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล

งานครูทปี่ รึกษา
นางกองทอง วนเกียรติ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวกมลชนก เกียงไกร

