
 
 
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาลสถาบันผลิตนักเรียนประเภทวิชาชีพช่างก่อสร้าง 
ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2498  ต้ังอยู่ท่ี ถนนระนอง 2  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
 

 ก่อน พ.ศ. 2498 มีโรงเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูงประเภทช่างก่อสร้าง อยู่เพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้น คือ 
โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย การอาชีวศึกษาได้ขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการ
อาชีวศึกษา  จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดโรงเรียนประเภทนี้ขึ้นอีกแห่งหนึง่คือ  โรงเรียนช่างกอ่สร้างดุสิต 
ใช้อักษรย่อว่า “ก.ส.ด.”  ดังสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  ต้ังโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต 

 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร ขยายการศึกษาวิชาช่างก่อสร้างให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  จึงให้ต้ังโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตขึ้นที่  ถนนระนอง 2  แขวงถนน
นครไชยศรี  อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้ช่ือว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต” สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา สอนวิชาช่างก่อสร้าง และวิชาอื่นท่ีมีความสัมพันธ์กันต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 2498 
   
   (ลงช่ือ) พลเอก ม. พรหมโยธี 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้เริ่มเปิดทำการสอนต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม ปีการศึกษา 2498 โดยเปิดรับ
นักเรียน 2 แผนก คือ 
 1. หลักสูตรอาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกช่างก่อสร้าง (หลักสูตร 3 ปี) รับนักเรียนท่ีสำเร็จมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 
 2. หลักสูตรอาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกช่างไม้ (หลักสูตร 1 ปี) รับนักเรียนท่ีสำเร็จประโยคมัธยมอาชีวศึกษา
ตอนปลาย  โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ในปีแรกท่ีเปิดการศึกษารับนักเรียนร่วมกับโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย 
และนักเรียนรุ่นแรกมีดังนี ้
 - แผนกช่างก่อสร้าง 73 คน 

- แผนกช่างไม้  9 คน 
 

 ในปีต่อมาโรงเรียนได้ขยายหลักสูตรของช่างไม้ปลูกสร้างออกเป็น 3 ปี และปีเดียวกัน ได้เริ่มเปิดการ
สอนรอบบ่าย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่มีสถานท่ีเรียน ซึ่งใน
ท่ีสุดการเปิดสอนรอบบ่ายนี้ ได้เลิกไปในปีการศึกษา 2504 

 

 



    
 

   
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 แผนการศึกษาชาติในปี 2503 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ 
โรงเรียนช่างก่อสร้าง ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนช้ันประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง ก็กลายเป็นโรงเรียนในระดับประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2504 
 คือ โรงเรียนประเภทนี้ได้สอนช่างก่อสร้างแผนกต่าง ๆ ได้  5  แผนก ดังนี้ 
 1. แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง 
 2. แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ 
 3. แผนกช่างปูน 
 4. แผนกช่างสุขภัณฑ์ 
 5. แผนกช่างเขียนแบบ 
 



 ต่อมาเมื่อวันท่ี  1  ธันวาคม พ.ศ. 2519  โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัย
อาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต” และเปล่ียนเป็น “วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง” แล้วได้เปล่ียน
มาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดุสิต” เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนระดับ 
ปวช. และ ปวส. 

 
 

ปรัชญาประจำวิทยาลัย 
  

    ทักษะเด่น    นำวิชา 
    เน้นคุณธรรม    พัฒนาสังคม 
  

ความหมายของปรัชญา 
ทักษะเด่น :  
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิตมีเป้าหมายชัดเจนตามนโยบายของสถาบันการอาชีวศึกษาท่ีจะผลิตบุคคลอย่างมี
คุณภาพเพื่อออกไปพัฒนาประเทศชาติ โดยเน้นการเรียนรู้ท้ังด้าน การปฏิบัติในสาขาวิชาต่าง ๆ จนมีความ
เช่ียวชาญท่ีจะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพหรือเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 

เน้นคุณธรรม :  
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีเป้าหมายผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม เพื่อปลูกฝังแนวความคิดด้านจริยธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อาทิเช่นการรักษาความซื่อสัตย์ การรู้จักข่มใจตนเอง การอดทน อดกล้ัน 
อดออม การรู้จักละเว้นความช่ัว ความทุจริตกิริยามารยาท รักษาเกียรติ ช่ือเสียงของตนเองหมู่คณะตลอดจน
สถาบัน 
 
 



นำวิชา :  
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนจากหลักสูตรอาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกช่างก่อสร้าง 
เพื่อท่ีจะผลิตบุคคลให้มีความรู้ท้ังทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ จัดอยู่ในระดับแนวหน้าของสาขา วิชาช่างท่ีเรียน 
 

พัฒนาสังคม :  
 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักเรียน-นักศึกษา ด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพท้ังใน
ด้านความรู้ ความสามารถในด้านทักษะเพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพได้ท้ังภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่อไป 
  

 
 

คติพจน์ของสถานศึกษา 
 

“วิริเยน ทฺกขมจฺเจติ”  คำแปล  คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 
  

วิสัยทัศน์ 
 สร้างคนดี มีทักษะด้านการก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรในระดับสากล 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมท้ังการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



อัตลักษณ์ 
 

ฝีมือด ี  มีคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์ 
 

สถาบันการก่อสร้างครบวงจร 
  
สีประจำวิทยาลัย 
 สีประจำวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ สีน้ำเงิน - สีเหลือง ซึ่งมีความหมายดังนี ้
 สีน้ำเงิน หมายถึง ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอนสาขาวิชาการก่อสร้างแต่เพียง อย่างเดียว 
ทุกวิชาท่ีเปิดสอนล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับงานก่อสร้างท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นงานโยธา งานสำรวจ งานเคหภัณฑ์ 
งานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า เป็นส่ิงท่ีสูง ดังเช่น ทอง 
 

 เมื่อนำสีน้ำเงินและสีเหลือง มารวมกัน เป็นสีของธงประจำวิทยาลัยก็หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของ
ช่างก่อสร้าง นักศึกษาท่ีเข้ามาอยู่ใต้ร่มธงนี้ จะได้รบัความรู้พื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ เคหภัณฑ์ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติสืบไป 
  

 



 ต้นไม้ 
 ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นสัก ซึ่งปลูกอยู่หน้าวิทยาลัยมานับสิบปี ไม้สักเป็นไม้ท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม
เหมาะสำหรับทำเครื่องเรือนเป็นไม้ท่ีมีลวดลายสวยงามราคาแพง ถือเป็นไม้ช้ันหนึ่งนักศึกษาวิทยาลัยแห่งนี้ 
ต้องทำตัวให้มีคุณค่าเช่นเดียวกับไม้สักท่ีเป็นไม้มีค่าในงานก่อสร้าง 
  

 
 

สัญลักษณ์ 
 

ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

 ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิต คือ เครื่องหมายท่ีแทนแผนกวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในวิทยาลัย
แห่งนี้ ลักษณะของตราประกอบด้วยรูปสามเหล่ียมหลายรูปบรรจุในกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส สีน้ำเงินกรอบขาว แต่
ละรูปมีความหมายต่าง ๆ กันดังต่อไปนี ้
 1. รูปส่ีเหล่ียมจตุรัสสีน้ำเงินกรอบขาว หมายถึง ช่างก่อสร้าง ช่างเคหภัณฑ์ ซึ่งมีท่ีมาจากโรงเรียนช่าง
ก่อสร้างอุเทนถวาย โรงเรียนต้นแบบช่างก่อสร้างผลิตช่างก่อสร้างมากมาย รับราชการ เป็น ครู-อาจารย์ อยู่ใน
วิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ไม่น้อย ช่างก่อสร้าง ถือว่าสีน้ำเงิน คือโลหิตของพระวิษณุกรรม ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการ
ก่อสร้าง 
 2. รูปสามเหล่ียมสีขาวและสีแดง มีลักษณะคล้ายฉากหกสิบองศาชนกันเป็นรูปหน้าจ่ัว หมายถึง  
สถาปัตยกรรม นั่นคือ สัญลักษณ์ของช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ผู้ซึ่งใช้อุปกรณ์เขียนแบบมากกว่าช่างอื่น 
 3. รูปสามเหล่ียมทึบสีขาวและสีเทาท่ีอยู่ด้านล่างของหน้าจ่ัวหมายถึงคณะวิชาพื้นฐานประกอบด้วย 
วิชาพื้นฐาน วิชาสามัญ วิชาสัมพันธ์ วิชาเหล่านี้เป็นวิชาท่ีมีความสำคัญ เช่นเดียวกับวิชาชีพ ปลูกฝังให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีพในสังคมได้ 
 4. รูปสามเหล่ียมท่ีเกิดจากนำรูปสามเหล่ียมสีขาว และสีเทามาต่อเข้าด้วยกัน จะเห็นเป็นโครงสร้างหลังคา
หงายข้ึนนั่นคือ แผนกวิชาช่างโยธา 
 5. ถ้าหมุนตราสัญลักษณ์นี้ ให้ปลายฉากสามเหล่ียมช้ีลงมาด้านล่าง ภาพท่ีปรากฏแก่สายตา คือ ภาพลูกด่ิง 
ซึ่งหมายถึง ช่างสำรวจ 
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