ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบทั่วไป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจาปีการศึกษา 2565
………………………………………….…………..
ด้วยวิทยาลั ยเทคนิ คราชสิ ทธาราม สังกั ดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิ ดรับสมั ครนั กเรียน
นักศึกษา รอบทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิภาคี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทวิภาคี ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ ประจาปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี) ภาคปกติ*
สาขางาน
1. ยานยนต์
2. เครื่องมือกล
๓. ผลิตภัณฑ์
๔. ไฟฟ้ากาลัง
5. เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
6. อิเล็กทรอนิกส์
7. ก่อสร้าง
8. สถาปัตยกรรม
9. ธุรกิจการกีฬา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี)
สาขางาน
ปวส.ทวิภาคี
ภาคปกติ*
1. เทคนิคยานยนต์
๒0
2. เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
20
3. เครื่องมือกล
20
4. ไฟฟ้ากาลัง
20
5. เทคนิคเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ
20
6. เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
20
(เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
7. โยธา
20
8. การจัดการธุรกิจการกีฬา
20

ปวช.ทวิภาคี*
40
20
20
40
20
20
40
20
20
ปวส.ทวิภาคี
ภาคนอกเวลาราชการ
20**
20**

20***

*เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
**เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.30-20.30 น.
*** เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.30-20.30 น. รับเฉพาะผู้จบ ปวช.ต่างสาขา /ม.6 หรือเทียบเท่า
/2. คุณสมบัติ…

2

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทวิภาคี) หลักสูตร 3 ปี
2.1.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือเทียบเท่า หรือ
2.1.2 กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือเทียบเท่าและต้องสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 (อนุมัติจบการศึกษาต้องจบก่อนวันเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565) หากไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในปีการศึกษา
2564 จะไม่มีสิทธิ์เป็นนักเรียนของวิทยาลัยฯ และจะไม่คืนเงิน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดตามที่กฎหมาย
กาหนด
2.1.4 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชา
2.1.5 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาและเจตคติที่ดตี ่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.6 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๒.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ทวิภาคี) หลักสูตร 2 ปี
๒.2.1 ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา
สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กาหนด หรือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเท่า หรือ
๒.2.2 กาลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา
และสาขางานตรงตามที่กาหนด หรือระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
และจะต้องสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 (อนุมัติจบการศึกษา
ต้องจบก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) หากไม่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสู ตรภายในปี การศึ กษา 2564 จะไม่มีสิท ธิ์เป็น นักศึก ษาของวิทยาลัยฯ และ
จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือติดยาเสพติดตามที่กฎหมาย
กาหนด
๒.2.4 มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชา
๒.2.5 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาและเจตคติที่ดตี ่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.2.6 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
๒.2.7 เงื่ อ นไขเฉพาะ ระดั บ ปวส.ทวิ ภ าคี ภาคนอกเวลาราชการ จะต้ อ งท างานอยู่ ใ น
สถานประกอบการ และตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส มั ค รเรี ย น และต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รอง
การทางานจากสถานประกอบการ
๓. ระบบการศึกษา
1. ระดับ ปวช.ทวิภาคี ประเภทผู้เรียน ภาคปกติ หลักสูตร 3 ปี
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕62
๒. ระดับ ปวส.ทวิภาคี ประเภทผู้เรียน ภาคปกติ หลักสูตร 2 ปี
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕6๓
3. ระดับ ปวส.ทวิภาคี ประเภทผู้เรียน ภาคนอกเวลาราชการ หลักสูตร 2 ปี
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕6๓
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษากับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในสถานศึกษาหรือและเรียนภาคปฏิบัติ
ในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการต้องมี
ระยะเวลาของการฝึกอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ภาคเรี ย น หรื อ ๑ ปี ก ารศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ หากสถานประกอบการ
มีความประสงค์จะให้ผู้เรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการเกินกว่าที่กาหนดไว้ให้ดาเนินการได้
โดยพิจารณาร่วมกับสถานศึกษา
๔. วิธีการสมัคร
๔.1 ผู้สนใจสมัคร ได้ที่ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์ สมัครเรียน ปีการศึกษา 2565/1
(admission.vec.go.th/) หรื อเว็ บไซต์ วิ ทยาลั ยเทคนิ ค ราชสิ ท ธาราม (http://www.rajasit.ac.th)
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่สมัครเรียน จานวน 2 สาขางาน ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้อง
ข้อมูลการสมัคร โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ก่อนยืนยันข้อมูลการสมัคร พร้อมแนบไฟล์รูปผู้สมัคร
๔.2 วิทยาลัยฯ จะดาเนินการรับสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร เพื่อให้หัวหน้าแผนกวิชาสัมภาษณ์ออนไลน์
และใช้ในการรายงานตัวของนักเรียนนักศึกษา
๕. ขั้นตอนการรับสมัคร
กาหนดการ

ช่องทาง / การดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี

รับสมัครออนไลน์
- เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครเรียน ปีการศึกษา 2565/1
(admission.vec.go.th/)
- เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (http://www.rajasit.ac.th)
- เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม-TRC
- คิวอาร์โค้ต สมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

ประกาศรายชื่อออนไลน์
วันที่ 1 มีนาคม 2565

- เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (http://www.rajasit.ac.th)
- เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม-TRC

ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
/สัมภาษณ์ออนไลน์
ระดับ ปวช. วันที่ 3 มีนาคม 2565
ระดับ ปวส. วันที่ 4 มีนาคม 2565

- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพออนไลน์ ที่เว็บไซต์
วิทยาลัยฯ
(http://www.rajasit.ac.th) ระดับ ปวช.
- สัมภาษณ์ออนไลน์กับหัวหน้าแผนกวิชา
ทั้งระดับ ปวช.และปวส.
/ประกาศผลออนไลน์...
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กาหนดการ

ช่องทาง / การดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ประกาศผลออนไลน์ / ดาวน์โหลดใบแจ้ง - เว็บไซต์วิทยาลัยฯ (http://www.rajasit.ac.th)
ชาระค่าธรรมเนียม (ระดมทรัพยากร)
- เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม-TRC
วันที่ 7 มีนาคม 2565
ลงทะเบียน / ชาระค่าระดมทรัพยากร /
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา /
ส่งหลักฐานมอบตัว
วันที่ 8 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565

ไอโอเอส

แอนดรอยด์

โปรแกรมสแกนเอกสาร Adobe Scan

ผู้ มี ร ายชื่ อ ตามประกาศ สามารถดาวน์ โ หลด พิ ม พ์
ใบแจ้ ง ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม (ระดมทรั พ ยากร) ออกทาง
เครื่องพิมพ์ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ชาระที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ต้องเป็นชือ่ ผู้สมัครตรงตามใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียม)
หลักฐานรายงานตัว (ติดตั้งและสแกนเอกสารทั้งหมดก่อน
นาส่ง)
1. ใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียม (ค่าระดมทรัพยากร)
2. ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,รบ.1) ฉบับจบจริง
4. บัตรประจาตัวประชาชนนักเรียน/บิดา/มารดา
5. ทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

6. หลักฐานในวันรายงานตัว (วันเปิดภาคเรียนวันแรก)
6.1 ผู้ส มัครจะนาใบแจ้ง ชาระค่าธรรมเนี ยม (ค่าระดมทรัพ ยากร) และใบเสร็จรั บเงิน จากธนาคาร
พร้อมหลักฐานส่งครูที่ปรึกษา ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
6.2 หลักฐานในวันรายงานตัว
เอกสารการมอบตัว
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1 ,รบ.1) ฉบับจบจริง พร้อมสาเนา จานวน 3 ฉบับ
- สาเนา บัตรประชาชนของผู้สมัคร บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
จานวน 3 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน 1 ฉบับ
- สาเนา ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (หากผู้ปกครองมิใช่ บิดา มารดา)
จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดรูปในเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียนนักศึกษา จานวน 1 รูป
(รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดา)
*** สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงชื่อรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้อง ***
ผู้ที่มี รายชื่อที่ วิท ยาลั ย ฯ ประกาศผลสอบผ่า นแล้ ว มิได้ ดาเนิน การตามขั้น ตอนการรับ สมัค รครบทุ ก
ขั้นตอน ตามวัน เวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน
แทนที่ได้
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7. กาหนดการเปิดเรียนของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายเสถียร อุตวัต)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน
เลขที่ 055/2564

กลุ่มไลน์สอบถามสมัครเรียน 2565

