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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ปรัชญาวิทยาลัย
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชำ พัฒนำสังคม
วิสัยทัศน์
มุ่ ง เน้ น จั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำให้ เกิ ด ควำมเข้ ม แข็ ง ในด้ ำ นกำรผลิ ต และพั ฒ นำก้ ำ ลั ง คนให้ มี คุ ณ ภำพได้
มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจสังคม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและก้ำวทันเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. จัดกำรเรียนรู้และฝึกอบรมวิชำชีพมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ กำรวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ระดมทรัพยำกร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำน
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้วิชำชีพอย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำน
ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
สนับสนุนกำรวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พัฒนำถ่ำยทอด องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรและชุมชน
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีควำมรอบรู้ทันเทคโนโลยี น้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
ปฏิบัติ
6. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
เพื่ อให้ ผู้ส้ ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถออกไปประกอบอำชีพได้ทังภำครัฐ เอกชนและอำชีพอิสระ มีควำม
เชื่อมั่นในวิชำชีพ สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ มีควำมรู้ เพียงพอส้ำหรับใช้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึนและอยู่ร่วมกับสังคม
อย่ำงมีควำมสุข
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ประวัติและที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
สังกัด กองวิทยำลัยเทคนิค กรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ตั้ง เลขที่ 210 ถนนเทวำภิบำล ต้ำบลในเมือง อ้ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511289 โทรสำร 043-513039 www.retc.ac.th
การดาเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิท ยำลั ย เทคนิ ค ร้ อ ยเอ็ ด จั งหวั ด ร้อ ยเอ็ ด เดิ ม ชื่อ โรงเรีย น “โรงเรีย นประถมอำชี พ ” ตั งขึ นเมื่ อ วัน ที่
15 ตุล ำคม 2481 ในบริเวณโรงเรีย นฝึกหัดครูมูล (เดิม ) และเป็นที่ตังของวิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ดในปัจจุบัน
ถนนเทวำภิบำล อ้ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในบริเวณเนือที่ 37 ไร่
ปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรียนช่ำงไม้ร้อยเอ็ด ” เปิดท้ำกำรสอนเฉพำะ มัธยม อำชีวศึกษำ
ตอนต้ น แผนกช่ ำงไม้ หลั ก สู ต ร 3 ปี มี นั ก เรี ย นที่ เข้ ำเรี ย นรุ่ น แรก จ้ ำ นวน 28 คน มี นำยยงยุ ท ธ นุ กู ล กำร
เป็ น ครู ใหญ่ ค นแรก กิ จ กำรของโรงเรี ย นได้ เจริญ ตลอดมำโดยล้ ำดั บ ปี พ.ศ. 2495 ได้ เปิ ด ท้ ำกำรสอนถึ งชั น
มัธยมศึกษำตอนปลำย ปีแรกหลักสูตร 3 ปี
ปีการศึกษา 2495 ได้รับโอนโรงเรียนฝึกอำชีพช่ำงดัดผมเข้ำมำรวมอยู่ด้วย ในสังกัด
ปีการศึกษา 2502 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจำกช่ำงไม้ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนกำรช่ำงร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2503 ได้เปิดสอนชัน “มัธยมอำชีวศึกษำชันสูง” หลักสูตร 3 ปี (แผนกช่ำงไม้และก่อสร้ำง)
ปีการศึกษา 2504 ได้เปิดสอนหลักสูตรชันมัธยมศึกษำตอนต้น สำยอำชีพ (มศ.1) ตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2503
ปี ก ารศึ ก ษา 2506 ได้ รั บ งบประมำณค่ ำก่ อ สร้ำงอำคำรเรีย นไม้ ส องชั น 4 ห้ อ งเรีย น ตำมแบบ 031
ของกรมอำชีวศึกษำ เป็น เงิน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) และได้ใช้จ่ำยเป็นค่ำชดเชยแลกเปลี่ยน ที่ดิน
ซึ่งเป็นที่ป ลูก บ้ำ นพัก นำยอ้ำ เภอเมือ งร้อ ยเอ็ด เป็น เงิน 50,000 บำท (ห้ำ หมื่น บำทถ้ว น) เพื่อ น้ำมำ สมทบ
ปลูก สร้ำ งบ้ำ นพัก นำยอ้ำ เภอเมือ งร้อ ยเอ็ด แห่ง ใหม่ โดยได้รับ อนุเครำะห์จ ำกผู้ว่ำ รำชกำรจัง หวัด ร้อ ยเอ็ด
(นำยสมำส อมำตยกุล ) ในสมัยนัน
ปีการศึกษา 2506 ได้ขอยกเลิกไม่รับนักเรียนกินอยู่ประจ้ำ ได้ใช้หอพักนักเรียนประจ้ำ ดัดแปลงเป็นอำคำรเรียน
ปีการศึกษา 2508 ได้งบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียน เป็นเงิน 1,500,000 บำท
(หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ได้ต่อเติมอำคำรเรียนไม้สองชัน แบบ 031 เพิ่มขึนอีก 4 ห้องเรียน
ปีก ารศึ กษา 2508 ได้ เปลี่ ย นแปลงหลั กสู ตรกำรเรียนกำรสอน เป็ น หลั กสู ต รมั ธยมศึกษำตอนปลำย
สำยอำชีพ (ม.ศ. 4-5-6) โดยใช้หลักสูตรร่วมกันกับสำยสำมัญศึกษำ แต่แยกหลักสูตรสำยอำชีพเป็นอีกส่วนหนึ่ง
เป็ น กำรส่ งเสริมให้ นั กเรีย นได้หั น ไปเรียน ระดับมหำวิทยำลัยได้ (เมื่อเรียนจบชัน ม.ศ.5) ท้ำควำมสนใจให้ กับ
นักเรียน และผู้ปกครองโดยทั่วไป เป็นเหตุให้เพิ่มนักเรียนมำกขึนเรื่อย ๆ ทุกปี
ปีการศึกษา 2514 ได้งบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน โดยต่อเติมอำคำรเรียนหลังเดิมจนเต็มรูปแบบ
(มี 10 ห้องเรียน) ทำสี, ติดตังไฟฟ้ำ, ครบทุกห้องเรียน รวมเป็นเงิน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) และในปี
เดียวกันได้รับงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
ปีการศึกษา 2515 ได้รับงบประมำณก่อสร้ำงโรงฝึกงำน ช่ำงเครื่องยนต์ และดีเซลตำมรูปแบบของกรม
อำชี ว ศึกษำ เป็ น อำคำรคอนกรี ตเสริม เหล็ ก หลั งคำแบบเพิ งสองตอน โครงหลั งคำเป็ นเหล็ กวงเงิน ประมำณ
287,500 บำท (สองแสนแปดหมื่น เจ็ ดพัน ห้ ำร้อยบำทถ้ว น) และได้รับงบประมำณก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลั ง
เป็นเงิน 50,000 (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
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ปีการศึกษา 2516 ได้เปิดสอนแผนกช่ำงยนต์และดีเซล ตำมค้ำสั่งกรมฯ เปิดรับนักเรียนเข้ำเรียนรุ่นแรก
ในระดับ ม.ศ.ปลำย (ม.ศ. 4-5-6) ตำมหลักสูตร 2508 มีนักเรียนรุ่นแรก จ้ำนวน 30 คน และได้รับงบประมำณเป็น
ค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รวบรวมวัสดุฝึกของนักเรียน น้ำวัสดุฝึกประจ้ำปีมำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูตำม
แบบกรมอำชีวศึกษำขึน รวม 2 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงำนและครูได้มีบ้ำนพักอำศัยโดยทั่วกัน
ปีการศึกษา 2518 ได้เปิดสอนแผนกช่ำงเชื่อมโลหะแผ่น และได้รับงบประมำณเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร
เรีย นคอนกรีตเสริมเหล็ ก 3 ชัน ขนำด 9 ห้ องเรียน กว้ำง 10.50 เมตร ยำว 36 เมตร จ้ำนวน 1 หลั ง เป็นเงิน
1,500,000 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ห้องพักครู 3 ห้อง ครุภัณฑ์ โต๊ะ ม้ำนั่งนักเรียน ห้องละ 35 ชุด รวม
ทั งสิ น 315 ชุด โต๊ ะครู 27 ชุ ด พร้ อมทั งติด ตังประปำ เครื่องสู บ น้ ำ และระบบไฟฟ้ ำทำสี เรียบร้อ ย ในวงเงิน
ประมำณ 1,440,000 บำท (ต่้ำกว่ำงบประมำณ 60,000 บำท)
ได้ก่อสร้ำงโรงฝึกงำนช่ำงเชื่อมและโลหะแผ่น ตำมแบบกรมอำชีวศึกษำขนำด 14 x 20 เมตร เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคำเป็นไม้ติดตังไฟฟ้ำทำสีในวงเงิน 420,000 บำท
ปีการศึกษา 2519ได้รับงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 1 หลัง เป็ นเงิน 80,000 บำท (แปดหมื่นบำท
ถ้วน) สร้ำงรัวคอนกรีต ทำงด้ำนทิศตะวันตก ขนำด 2.70 x 120 เมตร ใช้เงินค่ำวัสดุฝึกของนักเรียน สร้ำงบ้ำนพัก
ครู 1 หลัง โดยได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์ ให้ท้ำกำรรือถอนบ้ำนพักครูเก่ำที่ช้ำรุดทรุดโทรม จ้ำนวน 5 หลัง
และได้ปรับปรุงบริเวณอำคำรสถำนที่ โดย
- ถมสระน้ำหน้ำอำคำรเรียนไม้สองชัน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 7 เมตร ยำว 80 เมตร
- ปรับปรุงถนนภำยในบริเวณบ้ำนพักครูโดยเสริมดิน และถมดินลูกรังตลอดสำย
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2519 นี กระทรวงศึ ก ษำธิก ำรได้ ย กฐำนะโรงเรีย นกำรช่ ำงร้อ ยเอ็ ด ขึนเป็ น วิท ยำลั ย
อำชีว ศึกษำร้ อยเอ็ด (วิทยำเขต) และเปิ ดสอนในระดับ ปวส. แผนกช่ำงก่อสร้ำง เมื่อ วัน ที่ 7 มิถุ นำยน 2519
เป็นวันแรก มีนักศึกษำรวม 30 คน โดยมี นำงสำวอังกำบ วนรมย์ เป็นผู้อ้ำนวยกำร นำยขวัญธนะ กระต่ำยทอง
เป็นผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร (รับผิดชอบกำรบริหำรงำนภำยในวิทยำเขต 1)
ปีการศึกษา 2520 ได้รั บ งบประมำณค่ำก่อสร้ำง โรงงำนช่ำงก่ อสร้ำง แบบ กช. 301 1 หลั ง เป็นเงิน
1,000,000 บำท (หนึ่ งล้ ำนบำทถ้ว น) โดยตั ด รำยกำรไม่ ท ำสี ไม่ ติ ด ตั งไฟฟ้ ำ ประปำ ห้ อ งเก็ บ ของ ห้ อ งพั ก ครู
ห้องเรียน ส่งมอบเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2521
- ใช้เงินหมวดค่ำใช้สอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้ำอำคำรเรียน 3 ชัน เป็นเงิน 200,000 บำท
- สร้ำงถนนคอนกรีตหน้ำอำคำรเรียน 1โดยใช้เงินหมวดค่ำใช้สอย, เงินค่ำวัสดุฝึก ประมำณ 34,000 บำท
ขนำดถนน 7 x 80 เมตร ตลอดแนวหน้ำอำคำรเรียน 1
ปีการศึกษา 2521 ได้รับงบประมำณเป็นเงิน 1,300,000 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) สร้ำงโรงงำน
ไฟฟ้ำก้ำลัง 1 หลัง แบบ กช. 301 บริษัท แดนทองวิศวกรรม จังหวัดอุดรธำนี เป็นผู้รับเหมำ ก่อสร้ำง มอบงำน
เดือนพฤศจิกำยน 2522
ปีงบประมาณ 2521วิทยำลัยฯ ได้รับเงินจัดสรรเป็นค่ำปรับปรุงไฟฟ้ำ ติดตังหม้อแปลงขนำด 250KVA
ติดตังเสำคอนกรีตพร้อมดวงโคมแสงสว่ำง ภำยในบริเวณวิทยำลัย (วิทยำเขต 1) ในวงเงิน 327,000 บำท (โดยกำร
ไฟฟ้ำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ด้ำเนินกำร)
ปีการศึกษา 2522 กรมอำชีวศึกษำได้อนุมัติให้เปิดสอน แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำก้ำลั งและแผนกวิชำช่ำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อำคำรเรียน 2 ชันที่ 3 เป็นโรงฝึกงำนของ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ชั่วครำว
ปี ก ารศึ ก ษา 2523 ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกกรมอำชี ว ศึ ก ษำ ให้ แ ยกตั ว ออกมำจำกวิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษำ
วิทยำเขต1ยกฐำนะขึนเป็น“วิทยำลัย”ชื่อว่ำ วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโดยมี นำยเอนก จูจันทร์ เป็น ผู้อ้ำนวยกำร
เปิดสอนแผนกช่ำงกลโรงงำน ระดับ ปวช. (ประกำศนียบัตรวิชำชีพ) เพิ่มขึนอีก 1 แผนก
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ได้รับ เงิน งบประมำณหมวดค่ำก่อสร้ำง สร้ำงโรงงำนช่ำงกลโรงงำนแบบจั่วแฝด 1 หลัง แบบ กช.301
ในวงเงิน 1,670,000 บำท เปิดซองประกวดรำคำ เมื่อ 5 เมษำยน 2523 กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปีเดียวกัน
นับตังแต่ปีกำรศึกษำ 2523 เป็นต้นมำ วิทยำลัยได้พัฒนำเจริญก้ำวหน้ำขึนเรื่อย ๆ สร้ำงถนน ปรับปรุง
บริเวณอำคำรสถำนที่ ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์ต่อไป
ปีการศึกษา 2524 วิทยำลัยฯ ได้ก่อสร้ำงโรงงำนช่ำงปูน โดยใช้วัสดุฝึกของนักเรียน
- ได้ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้
- กรมอำชีวศึกษำ เริ่มใช้หลักสูตร ปวช. ปวส. 2524
ปีการศึกษา 2525 วิทยำลัยฯ ได้ก่อสร้ำงบ้ำนพักครูโสด จ้ำนวน 3 หน่วย ได้ใช้วัสดุฝึกงำนของ นักเรียน
ในกำรก่อสร้ำงเป็นกำรฝึกให้นักเรียนนักศึกษำได้หำประสบกำรณ์จริง
ปีการศึกษา 2526 วิทยำลัยฯ ได้พัฒนำและปรับปรุงสถำนศึกษำในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี
- กรมอำชีวศึกษำ ได้พิจำรณำแต่งตังผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ อีก 2 ต้ำแหน่ง รวม 3 ต้ำแหน่ง
- สร้ำงบ้ำนพักครูโสดอีก 3 หน่วย แต่ละหน่วยครูโสดพักได้ 3 คน โดยใช้เงินค่ำวัสดุฝึกและ ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ๆ ประมำณ 200,000 บำท
- ต่อเติมโรงอำหำรโดยมีห้องขำยอำหำร จ้ำนวน 4 ห้อง คิดเป็นรำคำผลิตผลส้ำเร็จรูป 34,061 บำท
- สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 4 x 90 เมตร รำคำประมำณ 140,000 บำท
- สร้ำงห้องน้ำ – ส้วม ห้องปัสสำวะ ที่ล้ำงมือ อย่ำงละ 4 หน่วย
- สร้ำงห้องพักครูโรงงำนช่ำงก่อสร้ำง ขนำด 5.50 x 8 เมตร รำคำประมำณ 52,000 บำท
- ปรับปรุงชันเรียนแผนกช่ำงยนต์ ขนำด 96 ม2 รำคำประมำณ 90,000 บำท
- เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงปูน 960 ม2 รำคำประมำณ 30,050 บำท
- ปรับปรุงห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติกำร แผนกช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง ประมำณ 250 ม2
- สร้ำงบ้ำนพักผู้ช่วยผู้อ้ำนวยกำร จ้ำนวน 1 หลัง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์บำงส่วนจำกอำคำรหอพักที่รือลงในที่ก่อสร้ำง
- วิทยำลัยได้รับงบประมำณสร้ำงตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชัน ขนำด 9 x 54 เมตร เป็นเงิน 2,400,000 บำท
(สองล้ำนสี่แสนบำทถ้ว น) วิท ยำลัย ออกเงินสมทบอีก 500,000 บำท รวมเป็น ค่ำก่อสร้ำง 2,900,000 บำท
(สองล้ำนเก้ำแสนบำทถ้วน) เพื่อใช้เป็นอำคำรช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง และช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี
กำรศึกษำ 2527 แผนกได้ย้ำยไปเรียนที่ตึกสร้ำงใหม่แล้ว
ปีการศึกษา 2527 วิทยำลัยมีอัตรำก้ำลังทังหมด 74 อัตรำ และยังมีอัตรำว่ำงอีก 8 อัตรำ วิทยำลัยยังต้อง
พัฒนำทังอำคำรเรียน
- สถำนที่ บุคลำกรเพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เป็นก้ำลังของชำติสืบไป
- กรมอำชีวศึกษำ เริ่มใช้หลักสูตร ปวส. 2527
ปีการศึกษา 2529 วิทยำลัยได้งบประมำณกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักครู 5 ยูนิต จ้ำนวน 1 หลัง
รวมเป็นเงิน 500,000 บำท
ปีการศึกษา 2530
- วิทยำลัยมีอัตรำก้ำลังทังหมด 82 อัตรำ
- วิทยำลัยได้รับอนุมัติจำกกรมฯ ให้เปิดท้ำกำรสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.) แผนกวิชำ
ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 ห้อง มีนักศึกษำรุ่นแรก จ้ำนวน 42 คน
- กรมอำชีวศึกษำ เริ่มใช้หลักสูตร ปวช. 2530
- แบบ กช. 301 ก่อสร้ำงอำคำรโรงฝึกงำนแผนกช่ำงเชื่อมและโลหะแผ่น จ้ำนวน 1 หลัง งบประมำณ
1,800,000 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดวิศวกรรมเป็นผู้ด้ำเนินงำนก่อสร้ำง ส่ง 11 พฤษภำคม 2530
- ก่อสร้ำงโรงฝึกงำนแผนกช่ำงเทคนิคพืนฐำน ด้วยเงินงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ
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- ต่ อเติมห้ องเรี ยนอำคำรเรี ยน 2 ชั น 4 เป็ นห้ องเรียนชั่วครำว หลั งคำกระเบื องโครงเหล็ ก ใช้ เป็ นห้ องปฏิ บั ติ กำร
ภำษำอังกฤษ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติกำรเขียนแบบ 1 ห้อง โดยใช้เงินงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ 300,000 บำท
- ก่อสร้ำงอำคำรเทิดพระเกียรติในโอกำสฉลองครบรอบ 60 พรรษำ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำล
ที่ 9 โดยใช้เงินงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ และเงินบกศ. ของวิทยำลัย เป็นเงิน 350,000 บำท
ปีการศึกษา 2531
- วิทยำลัยมีอัตรำก้ำลังทังหมด 87 อัตรำ
- ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชัน จ้ำนวน 9 ห้องเรียน ตำมแบบ กช. 906 เป็น
เงิน 2,790,000 บำท
- ได้งบประมำณปรับปรุงสนำมฟุตบอล เป็นเงิน 210,000 บำท
ปีการศึกษา 2532
- ได้ รั บ เงิน งบประมำณก่ อ สร้ ำงอำคำรเรีย น 4 ชั น ขนำด 9 x 54 เมตร แบบ กช. 008 ค่ ำก่ อสร้ำ ง
6,300,000 บ ำท เป็ น เงิ น งบ ป ระมำณ 5,000,000 บ ำท และใช้ เ งิ น บ กศ .สมท บ อี ก 1,300,000 บ ำท
(ผูกพันงบประมำณปี 2532-2533) โดยปลูกสร้ำงแทนอำคำรไม้หลังเดิม เนื่องจำกกำรเก็บ เงินบ้ำรุงกำรศึกษำไม่
เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย จึงได้รับควำมอนุเครำะห์จำกวิทยำลัยเทคนิคลพบุรี (ผู้อ้ำนวยกำรประกอบ จันทรเพ็ญ )
ให้ยืมเงินบ้ำรุงกำรศึกษำสมทบเป็นเงิน 500,000 บำท
- รืออำคำรไม้ 2 ชัน หลั งเดิมน้ ำไปปลู กเป็นแฟลตบ้ำนพั กครู 13 หน่วย ก่อสร้ำงโดย นั กเรียน นั กศึ กษำ
แผนกช่ำงก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงเชื่อม ปลูกบริเวณหลังช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
- ได้รับอนุมัติจำกกรมอำชีวศึกษำ โดยกองวิทยำลัยเทคนิค ให้เปิดสอนช่ำงฝึกหัดอำชีวเทคนิคเพื่อ พัฒนำ
ชนบท (เทคโนโลยีหมู่บ้ำน) โดยรับผู้สำ้ เร็จ ม.3 หรือ เทียบเท่ำที่อยู่ห่ำงไกลหมู่บ้ำนเป็น เป้ำหมำย (กชช-2 ค)
เข้ำมำเรียนเป็ นนั กเรีย นตำมหลั กสู ตรเทคโนโลยีห มู่บ้ำน จ้ำนวน 8 คน อำยุ 15-20 ปี เรียน 4 วิชำ ได้แก่ช่ำง
ก่อสร้ำง ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงยนต์ และช่ำงเชื่อม ใช้เวลำเรียน 1 ปีกำรศึกษำ โดยได้รับเงินงบประมำณอุดหนุนเดือนละ
300 บำท(ปีละ 3,600 บำท) และค่ำชุดฝึกงำน คนละ 2 ชุด 700 บำท เริ่มเรียนในภำคเรียนที่ 1/2532
- ได้รับอนุมัติจำกกรมอำชีวศึกษำ ให้เปิดสอนแผนกเครื่องประดับอัญมณีขึน ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสัน
รับนักศึกษำรุ่นแรก ในภำคเรียนที่ 2/2532 จ้ำนวน 16 คน เป็นชำย 14 คน หญิง 2 คน สถำนที่เรียนใช้อำคำร
ชั่วครำวข้ำงห้องสมุด และพืนที่ชันบนของแผนกเทคนิคพืนฐำน เป็นที่เรียนเป็นกำร ชั่วครำว จนกว่ำจะได้ก่อสร้ำง
อำคำรเรียนเอกเทศในปีงบประมำณ 2534 ซึ่งกลุ่มได้จัดสรรงบประมำณให้แล้ว จ้ำนวน 1.5 ล้ำนบำท ครูผู้สอน
ประกอบด้วย นำยสุพจน์ รัตนเกษตรสิน (หัวหน้ำแผนก) และ นำยสมบูรณ์ แซ่หว่อง (หัวหน้ำคณะวิชำ) ทังสอง
ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกวิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยำลัยเทคนิคตรำด
ปีการศึกษา 2533
- ได้รับงบประมำณกำรก่อสร้ำงโรงอำหำร และหอประชุม พืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,600 ตำรำงเมตร ตำมแบบ
อ.001 เป็นเงิน 7,031,595 บำท เป็นเงินงบประมำณปี 2533 จ้ำนวน 2,500,000 บำท ผูกพันงบประมำณปี 2534
จ้ำนวน 4,470,000 บำท (ซึ่งได้รับกำรแปรญัตติปี 34) เงินบ้ำรุงกำรศึกษำสมทบ 61,595 บำท
- ท้ำกำรรือถอนอำคำรไม้ 3 หลัง เป็นอำคำรจั่วทรงฟันเลื่อย อีกหลังหนึ่งเป็นอำคำรไม้จั่ว 2 ชัน เพื่อท้ำ
กำรก่อสร้ำงโรงอำหำรและหอประชุม ตำมที่ได้รับงบประมำณดังกล่ำว
ปีการศึกษา 2534
- ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรอัญมณี 2,460,000 บำท - ได้รับงบประมำณครุภัณฑ์ 2,807,000 บำท
ปีการศึกษา 2535
- มีอัตรำก้ำลัง 80 อัตรำ
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- ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรแผนกช่ำงไฟฟ้ำ จ้ำนวน 6,912,000 บำท
- ได้รับงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ดังนี
แผนกช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
1,316,000 บำท
แผนกช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง
300,000 บำท
แผนกช่ำงกลโรงงำน
930,000 บำท
ปีการศึกษา 2536 ได้รับกำรอนุมัติให้เปิดสอนในระดับ ปวส. 4 สำขำวิชำ ดังนี
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง, สำขำวิชำช่ำงยนต์, สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต และสำขำวิชำเทคนิคโลหะ
ระดับ ปวท. 1 สำขำวิชำ - สำขำเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำดีเด่นของกรมอำชีวศึกษำได้รับรำงวัลพระรำชทำนสถำนศึกษำเขตกำรศึกษำ 10
วิทยำลัยได้รับรำงวัลดังนี
1. รำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน
2. รำงวัลสถำนศึกษำดีเด่น ของกรมอำชีวศึกษำ
ปีการศึกษา 2537
ได้ รั บ รำงวั ล กำรจั ด กิ จ กรรมองค์ ก ำร (อชท.) ดี เด่ น ได้ ม ำตรฐำนอั น ดั บ 1 ของกลุ่ ม อำชี ว ศึ ก ษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับโล่เกียรติยศ และได้เปิดสอนหลักสูตร และระดับกำรศึกษำเหมือนปีกำรศึกษำ 2536
ปีการศึกษา 2538
วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค ร้ อ ยเอ็ ด เปิ ด ท้ ำ กำรสอน หลั ก สู ต รช่ ำ งอุ ต สำหกรรม ระดั บ ปวช . 6 สำขำวิ ช ำ
(ช่ำงก่อสร้ำง, ช่ำงเชื่อมโลหะ, ช่ำงกลโรงงำน, ช่ำงยนต์, ช่ำงไฟฟ้ำก้ำลัง, ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์) และเปิดสอนระดับ ปวส.
9 สำขำ (เทคนิคยำนยนต์ , แม่พิมพ์โลหะ, เครื่องมือกล, เทคนิควิศวกรรมกำรเชื่อม, เครื่องกลไฟฟ้ำติดตังและ
ควบคุ มไฟฟ้ำ , เทคนิ คระบบสื่ อสำร, เทคนิคคอมพิว เตอร์, ก่อสร้ำง) ในระดับประกำศนี ยบั ตรวิช ำชีพ เทคนิ ค
(ปวท.) ได้เปิดสอน 1 สำขำ คือ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2539
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดท้ำกำรสอนในหลักสูตร และระดับกำรศึกษำเหมือนปีกำรศึกษำ 2538 และ
เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 2539 กระทรวงศึกษำธิกำรได้น้ำนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำและบัญญัติ 10 ประกำรมำใช้
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงมีแผนงำนและโครงกำรที่สนองแนวนโยบำย ดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยมี
คุณภำพงำนทุก ๆ ด้ำน
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ด้ำเนินกำรสอนระดับ ปวช. หลักสูตรทวิภำคี (ร่วมกับภำคเอกชนจัดกำรศึกษำ)
ให้กว้ำงขวำงขึนจำกที่เคยจัดเฉพำะสำขำวิชำชีพช่ำงยนต์(ปีกำรศึกษำ2538)ให้แพร่หลำยออกไปปีการศึกษา2540
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดท้ำกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง โดยรับนักศึกษำที่จบ
จำก ชันมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6) เพื่อศึกษำต่อในสำขำดังนี
1. สำขำงำนเทคนิคสถำปัตยกรรม
2. สำขำงำนเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับงบประมำณหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ดังนี
ได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำ ร่องระบำยน้ำ เป็นเงิน 800,000 บำท
และได้รับงบประมำณหมวดครุภัณฑ์ เป็นเงิน 16,971,840 บำท
ปีการศึกษา 2541
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับงบประมำณหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ดังนี
- ได้รับงบประมำณในกำรปรับปรุงระบบประปำภำยในวิทยำลัย เป็นเงิน 1,900,000 บำท
- ได้รับงบประมำณหมวดค่ำครุภัณฑ์ เป็นเงิน 3,030,000 บำท
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ปีการศึกษา 2542
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดท้ำกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง โดยรับนักศึกษำที่จบ
จำกชันมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6) เพื่อเข้ำศึกษำต่อในสำขำงำน ดังนี
1. สำขำงำนเครื่องกลไฟฟ้ำ
2. สำขำงำนเครื่องมือกล
ได้รับงบประมำณหมวดค่ำครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,590,000 บำท
ปีการศึกษา 2543
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ดไม่รับนักศึกษำระดับ ปวช. แผนกวิชำช่ำงไฟฟ้ำ และได้เปิดท้ำกำรสอนหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง โดยรับนักศึกษำที่จบจำกชันมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6) เพื่อเข้ำศึกษำต่อในสำขำงำน
เพิ่มขึนจำกปีที่แล้ว ดังนี
สำขำงำนติดตังและควบคุมไฟฟ้ำ, สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ และสำขำงำนเทคนิควิศวกรรมงำนเชื่อม
ปีการศึกษา 2544
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดท้ำกำรสอนในระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 แผนกวิชำ คือ แผนกวิชำช่ำงเทคนิค
สถำปัตยกรรม รวมเป็น 7 แผนก แผนกวิชำละ 2 ห้องเรียน และเปิดรับนักศึกษำระบบทวิภำคี ในแผนกวิชำช่ำง
กลโรงงำนอีก 1 ห้องเรียน วิทยำลัย ฯ ได้เปิดท้ำกำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง ( ปวส.) ในสำขำ
งำนที่เพิ่มขึนจำกปีที่แล้ว ดังนี
1. สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (ปวช.)
2. สำขำงำนเครื่องกลอุตสำหกรรม (ม.6)
3. สำขำเทคนิคก่อสร้ำง (ม.6)
4. สำขำวิชำช่ำงโยธำ (ม.6)
ปีการศึกษา 2545
กรมอำชีวศึกษำ เริ่มใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 2545 ส่วนในระดับชันประกำศนียบัตร
วิชำชีพชันสูง (ปวส.) ยังคงใช้หลักสูตร 2540 วิทยำลัยฯ ได้เปิดท้ำกำรสอนหลักสูตรเพิ่มขึนจำกปีที่แล้วดังนี
- สำขำวิชำเครื่องมือกลและซ่อมบ้ำรุง สำขำงำนเครื่องมือกล ระดับชัน ปวช. (ระบบทวิภำคี)
- แผนกวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชัน ปวส. สำขำวิชำงำนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2546
กรมอำชีวศึกษำ อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ตำมประกำศกรมอำชีวศึกษำ ลงวันที่ 18 มีนำคม 2546 และวิทยำลั ยฯ ได้เปิดสอน
สำขำวิชำเครื่องกล สำขำงำนยำนยนต์ ทวิภำคี เพิ่มอีก 1 สำขำ
ปีการศึกษา 2547
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.) สำขำวิชำเทคโนโลยีมันส้ำปะหลัง
ปีการศึกษา 2549
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดรับนักเรียนในสำขำคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 สำขำ
ปีการศึกษา 2550
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้มีนโยบำยกำรปฏิรูปกำรอำชีวศึกษำ โดยเปิดโอกำสให้กับ
นักเรียนที่ส้ำเร็จกำรศึกษำ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับชันมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
มีควำมประสงค์จะเข้ำศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพอย่ำงทั่วถึง
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดสำขำวิชำช่ำงอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม สำขำงำนติดตัง
และบ้ำรุงรักษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชันสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2551
- ได้รับรำงวัลสุดยอดคนพันธ์ อำ ปี 3 (นำยณัฐพล รองพล) นักศึกษำ ระดับชัน ปวช.2 แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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- ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศกีฬำฟุตบอลเอ็มสปอร์ต-เทคนิคไทยแลนด์คัพ 2008 ระหว่ำงวันที่ 8-12
กุมภำพันธ์ 2551 ณ วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
- ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชน ประจ้ำปี 2551 (Thailand Prime
Minister Cup 2008) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด รุ่น อำยุ 18 ปี
- ได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ประเภทกระทงสวยงำม ชนะเลิศอันดับที่
1 ในงำนวันลอยกระทง เส็งประทีป ประจ้ำปี 2551 จังหวัดร้อยเอ็ด
ส้ ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ มี โครงกำร Fix It Center ให้ สถำนศึ กษำในสั งกั ดทั่ วประเทศ
ออกบริกำรชุมชน วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้รับผิดชอบ 1 ศูนย์ ณ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลขำมเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2552
วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดรับนักเรียนในสำขำวิชำเทคนิคอุตสำหกรรม ระดับปวช. เพิ่มอีก 1 สำขำ
- ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดส้วมสำธำรณะเครือข่ำยโรงพยำบำลร้อยเอ็ด ปี 2552
- ได้เป็นตัวแทนหน่วยมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด ปีกำรศึกษำ 2552
- โครงกำรขยำยบทบำทศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน (Fix It Center)
- โครงกำรอำชีวศึกษำสุขภำพดี มีคุณภำพชีวิต (R’ จิตใส กำยแกร่ง)
- โครงกำรร่วมด้วยช่วยประชำชนช่วงเทศกำลปีใหม่ และเทศกำลวันสงกรำนต์
- โครงกำรมหกรรมอำชีพ 108 อำชีพ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ส้ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดร้อยเอ็ด
- โครงกำรศู น ย์ ซ่ อ มสร้ ำ งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix It Center) จ้ ำ นวน 6 ศู น ย์ ประกอบด้ ว ย อบต.บึ ง งำม
อ.จังหำร / อบต.ดงสิงห์ อ.จังหำร / เทศบำล ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย / อบต.เมืองทอง อ.เมือง และ อบต.นำโพธิ์
อ.เมือง และ อบต.สะอำดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
- ชนะเลิศระดับภำค สำขำเทคโนโลยียำนยนต์ ประเภทเยำวชน กำรแข่งขันฝีมือแรงงำน ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้ำปี 2552 ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี
- โครงกำรต้น กล้ำอำชีพ รุ่นที่ 1 จ้ำนวน 37 คน 3 อำชีพ, รุ่นที่ 2 จ้ำนวน 55 คน 4 อำชีพ, รุ่นที่ 3
จ้ำนวน 18 คน 3 อำชีพ, รุ่นที่ 6 จ้ำนวน 135 คน 7 อำชีพ , รุ่นที่ 7 จ้ำนวน 175 คน 7 อำชีพ, รุ่นที่ 8 สมัคร
ไว้ จ้ำนวน 163 คน 17 อำชีพ (ยังอยู่ระหว่ำงรองบประมำณ)
- ได้รับรำงวัล The Winner สมรภูมิไอเดียร์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องจับเส้นกลำงถนน โซเซ
เซนเซอร์ ทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ ที่พระเจ้ำวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ เสด็จ
ทอดพระเนตร ในกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อำชีวศึกษำระดับชำติ
- ชนะเลิศระดับภำค กำรประกวดมำรยำทไทย กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพสถำนศึกษำสังกัด
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2552
ปีการศึกษา 2553
- วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ระดับอำชีวศึกษำ ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่ ประจ้ำปี 2553
- รำงวัลชมเชยระดับชำติ รถฮอนด้ำโมบำย SMEs(รถพ่วง)ข้ำงมอเตอร์ไซต์ ประเภทอำชีวศึกษำ ปี 2553
- ชนะเลิศระดับชำติ สุดยอดคนพันธ์อำ ในกิจกรรมโครงกำรสร้ำงสรรค์คนพันธ์อำปี 3
- ชนะเลิศระดับชำติ มวยไทยสมัครเล่น อำชีวศึกษำดำวรุ่งมุ่งสู่ทีมชำติ
- ชนะเลิศระดับภำค ฟุตบอลชำย ชนะเลิศระดับภำค มวยสำกลสมัครเล่นและชนะเลิศระดับภำค
มวยไทยสมัครเล่น ในกีฬำอำชีวะเกมส์ ครังที่ 7 ณ จังหวัดสกลนคร ปี 2553
- ชนะเลิศระดับภำค กำรประกวดมำรยำทไทย กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรวิชำชีพสถำนศึกษำสังกัด
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อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2553
- ชนะเลิศระดับภำค กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ประเภททักษะซอฟแวร์ สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
ระดับสถำนบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2553 ณ วิทยำลัยเทคนิคยโสธร
ปีการศึกษา 2554
- ได้รับโล่รำงวัลหน่วยมำตรฐำนองค์กำรวิชำชีพ (สถำนศึกษำขนำดใหญ่) ระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรศึกษำ 2554 ณ วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์
- รองชนะเลิศระดับจังหวัด Dia Sil presentation Mio 125 Campus Tour 2011 ประจ้ำปี 2554
- รำงวัลเหรียญทองผลงำนกระดำนอินเตอร์เน็ต แอคทีฟไวท์บอร์ด รำคำประหยัด ระดับ ปวส. ในกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ อำชีวศึกษำ – เอสโซ่ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้ำปี 2554 ณ วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์
- รำงวัลชมเชย ล้ำดับที่ 1 เรือบังคับวิทยุ ทีมข้ำวหอมมะลิ ในกำรแข่งขันมหกรรมยำนยนต์ (R – Racing)
ในงำนมหกรรม “อำชีวะมหัศจรรย์สวนศิลป์แผ่นดินแม่ ” ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2554 จำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
- รำงวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ รับ โล่ ร ำงวัล เกี ย รติ บั ต ร และรำงวัล VEC industril arm robot
AWARDS 2012 หุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม ทีม RTC 01 กำรแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม ระดับชำติ
ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ แอมโปรมอล จัหวัดพระนครศรีอยุธยำ
- วิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรสถำน
ศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจำกธนำคำรออมสิน ประจ้ำปี 2554
ปีการศึกษา 2555
- รับรำงวัลสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงกำรประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิม พระชนมพรรษำ 80 พรรษำ วันที่ 14
มกรำคม 2555 จำกธนำคำรออมสิน
- รับรำงวัชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสำหกรรม ในงำนมหกรรมหุ่นยนต์อำชีวศึกษำระดับชำติ
- รั บ รำงวั ล VEC INDUSTRIAL ARM ROBOT AWARD 2012 ในงำนมหกรรมหุ่ น ยนต์ อ ำชี ว ศึ ก ษำ
ระดับชำติ 2555 วันที่ 3 เมษำยน 2555 จำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- รับ รำงวัล ชนะเลิ ศกำรแข่งขัน ทั กษะวิช ำชีพ สำขำงำนมำตรวิทยำมิติ งำนมหกรรมอำชีวศึกษำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครังที่ 22 ปีกำรศึกษำ 2555 ระหว่ำงวันที่ 11-14 ธันวำคม 2555 ณ จังหวัดนครรำชสีมำ
- นำยวิ ช ญะ น้ อ ยมำลำ นั ก ศึ ก ษำระดั บ ชั น ปวส. 2 แผนกวิ ช ำช่ ำ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ เป็ น ตั ว แทน
อำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ ระดับชำติ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ 2555 ณ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
- นำงสำวรัชนุช ภูชมศรี นักเรียนระดับชัน ปวช. 3 แผนกวิชำช่ำงเทคนิคสถำปัตยกรรม ได้เป็น ตัวแทนอำชีวศึกษำ
ภำคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อเข้ ำร่ วมกำรแข่ งขั นกำรประกวดร้ องเพลงไทยสำกล ในกำรประชุ มวิ ชำกำรองค์ กำรนั กวิ ชำชี พ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2555 ณ วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
- รับรำงวัลเหรียญเงินจำกผลงำนสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงรถวิลแชร์ไฟฟ้ำ จำกกำร ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอำชีวศึกษำ ระดับภำคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ 2555 ระหว่ำงวันที่ 10-14 ธันวำคม 2555 ณ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
- รับรำงวัลเหรียญเงิน ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ รถสำมล้อไฟฟ้ำเพื่อผู้พิกำร จำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และกำรแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนกำรอำชีวศึกษำ ระดับภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ้ำปีกำรศึกษำ
2555 ระหว่ำงวันที่ 10-14 ธันวำคม 2555 ณ วิทยำลัยเทคนิคนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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ปีการศึกษา 2556
- ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำที่จัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ ระดับ 5 ดำว
- ผลกำรประเมินโครงกำรศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำแบบครบวงจร ระดับ 4 ดำว
ปีการศึกษา 2557
- รำงวัลประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เฉลิมพระเกียรติ ระดับชำติ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2557
“ปั๊มน้ำประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำด้วยท่อเพิ่มแรงดันระบบอัดอำกำศ”
ปี พ.ศ. 2558
- รำงวัล สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในงำนสมมำน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป
ของจังหวัดร้อยเอ็ด รำงวัลชนะเลิศ กระทงประทีปขนำดใหญ่ ประเภท ก
- โครงกำรสิง่ ประดิษฐ์ ที่เข้ำร่วมแข่งขันในโครงกำรกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2558 ชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภำค จ้ำนวน 7 ผลงำน
- รำงวัลชนะเลิศ ประกวดมำรยำทไทย ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2558 ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภำค
ปี พ.ศ. 2559
- รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 4 ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำ ระดับจังหวัด
- รับรำงวับชนะเลิศกำรแข่งขันมำรยำทไทย ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “ห้องสมุดศตวรรษ” กำรแข่งขันสุดยอดฝีมืออำชีวะไทย
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นำยเกียรติศักดิ์ สำรบรรณ, นำยเฉลิมชัย เอกมำตร์ และนำยศุภกิจ ตระกูลโต
- นำยณัฐพงษ์ สำยรัตน์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ สำขำวิชำเทคนิค
เครื่องกล ทักษะเทคนิคยำนยนต์ กำรแข่ งขันทักษะวิชำชีพ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงำน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตัมเวท 54 กก. ระดับชำติด
- รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงำน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท 47 กก.ระดับชำติ
- รับรำงวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ชื่อผลงำน รถประหยัดเชือเพลิง ประเภทรถตลำด ระดับชำติ
- ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ชื่อผลงำน เซปัคตะกร้อ ทีมหญิง ระดับชำติ
ปี พ.ศ. 2560
รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นำยยงยุทธ
นำยสมัคร
นำยสกุล
นำยส้ำรำญ
นำยประพงษ์
นำยสุข
นำยวิทูรย์
นำยขวัญธนะ
นำงสำวอังกำบ
นำยเอนก

นุกุลกำร
จุลนิล
ชื่นเย็น
โนนทวงศ์
กลำงท่ำไค่
แก้วขวัญข้ำ
ช้ำนิประศำสน์
กระต่ำยทอง
วนรมย์
จูจันทร์

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อำจำรย์ใหญ่
อำจำรย์ใหญ่
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร

ว/ด/ป ที่ดารงตาแหน่ง ผอ.วท.รอ.
15 ตุลำคม 2481
25 ตุลำคม 2483
25 กันยำยน 2483
5 สิงหำคม 2493
1 กันยำยน 2493
10 กันยำยน 2495
22 กันยำยน 2495
11 กรกฎำคม 2499
12 กันยำยน 2499
21 ตุลำคม 2500
22 ตุลำคม 2500
7 มิถุนำยน 2502
8 มิถุนำยน 2502
1 ตุลำคม 2517
7 ตุลำคม 2517
1 เมษำยน 2519
1 เมษำยน 2519
2 กรกฎำคม 2523
2 กรกฎำคม 2523
15 กรกฎำคม 2528
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นำยศุภร
นำยบุญธพ
นำยไพบูลย์
นำยถำวร
นำยไพบูลย์
นำยทรงสวัสดิ์
นำยเจริญ
นำยประสำท
นำยอดุลชัย
นำยรังสิต

บุญเนำว์
อำยุวัฒน์
ภูงำมทอง
ชุปวำ
ภูงำมทอง
ทิพย์คงคำ
หำญพยัคฆ์
รังสิกรรพุม
โคตะวีระ
วงษ์แก้ว

ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร
ผู้อ้ำนวยกำร

8 ตุลำคม 2528
15 เมษำยน 2529
27 เมษำยน 2530
2 ธันวำคม 2535
19 ธันวำคม 2539
2 มกรำคม 2541
30 พฤศจิกำยน 2541
6 มกรำคม 2546
22 ตุลำคม 2550
22 ตุลำคม 2558

ทำเนียบผู้บริหำรวิทยำลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

25

15 เมษำยน 2529
27 เมษำยน 2530
1 ธันวำคม 2535
19 ธันวำคม 2539
30 กันยำยน 2540
30พฤศจิกำยน 2541
30 กันยำยน 2545
30 กันยำยน2550
21 ตุลำคม 2558
ปัจจุบัน

