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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 

 
ปรัชญาวิทยาลัย 

ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพ           

เพ่ือตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน   
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ  
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระ                 

ความเชื่อมั่นในวิชาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ มีความรู้ เพียงพอสำหรับใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ                
อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
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ประวัติและที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
สังกัด วิทยาลัยเทคนิค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ตั้ง เลขที่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    
          โทร. 043-511-290  โทรสาร 043-511-430  www.retc.ac.th 
    

 
 

การดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมชื่อโรงเรียน “โรงเรียนประถมอาชีพ” ตั้งขึ้นเมื่อ                     
วันที่ 15 ตุลาคม 2481 ในบริเวณโรงเรียนฝึกหัดครูมูล (เดิม) และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดใน
ปัจจุบัน ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในบริเวณเนื้อที่ 37 ไร่ 
 ปี พ .ศ . 2482 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างไม้ร้อยเอ็ด” เปิดทำการสอนเฉพาะ มัธยม 
อาชีวศึกษาตอนต้น แผนกช่างไม้ หลักสูตร 3 ปี มีนักเรียนที่เข้าเรียนรุ่นแรก จำนวน 28 คน มี นายยงยุทธ นุ
กูลการเป็นครูใหญ่คนแรก กิจการของโรงเรียนได้เจริญตลอดมาโดยลำดับ ปี พ .ศ. 2495 ได้เปิดทำการสอน
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีแรกหลักสูตร 3 ปี 
 ปีการศึกษา 2495 ได้รับโอนโรงเรียนฝึกอาชีพช่างดัดผมเข้ามารวมอยู่ด้วย ในสังกัด 
 ปีการศึกษา 2502 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากช่างไม้ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนการช่างร้อยเอ็ด 
 ปีการศึกษา 2503 ได้เปิดสอนชั้น “มัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง” หลักสูตร 3 ปี (แผนกช่างไม้และก่อสร้าง) 
 ปีการศึกษา 2504 ได้เปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สายอาชีพ (มศ.1) ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 
 ปีการศึกษา 2506 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนไม้สองชั้น 4 ห้องเรียน ตามแบบ 031                
ของกรมอาชีวศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และได้ใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยแลกเปลี่ยน 
ที่ดินซึ่งเป็นที่ปลูก บ้านพักนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำมา 
สมทบปลูกสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแห่งใหม่โดยได้ร ับอนุเคราะห์จากผู ้ว ่าราชการ                   
จังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมาส อมาตยกุล) ในสมัยนั้น 

http://www.retc.ac.th/
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 ปีการศึกษา 2506 ได้ขอยกเลิกไม่รับนักเรียนกินอยู่ประจำ ได้ใช้หอพักนักเรียนประจำ ดัดแปลงเป็นอาคารเรียน 
 ปีการศึกษา 2508 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเงิน 1,500,000 บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ได้ต่อเติมอาคารเรียนไม้สองชั้น แบบ 031 เพ่ิมข้ึนอีก 4 ห้องเรียน 

ปีการศึกษา 2508 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย              
สายอาชีพ (ม.ศ. 4-5-6) โดยใช้หลักสูตรร่วมกันกับสายสามัญศึกษา แต่แยกหลักสูตรสายอาชีพเป็นอีกส่วน
หนึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้หันไปเรียน ระดับมหาวิทยาลัยได้ (เมื่อเรียนจบชั้น ม.ศ.5) ทำความสนใจ
ให้กับนักเรียน และผู้ปกครองโดยทั่วไป เป็นเหตุให้เพ่ิมนักเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 

ปีการศึกษา 2514 ได้งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน โดยต่อเติมอาคารเรียนหลังเดิมจนเต็ม
รูปแบบ (มี 10 ห้องเรียน) ทาสี, ติดตั้งไฟฟ้า, ครบทุกห้องเรียน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)                    
และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ปีการศึกษา 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ช่างเครื่องยนต์ และดีเซลตามรูปแบบของ
กรมอาชีวศึกษา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาแบบเพิงสองตอน โครงหลังคาเป็นเหล็กวงเงินประมาณ 
287,500 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1        
หลังเป็นเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา 2516 ได้เปิดสอนแผนกช่างยนต์และดีเซล ตามคำสั่งกรมฯ เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนรุ่น
แรกในระดับ ม.ศ.ปลาย (ม.ศ. 4-5-6) ตามหลักสูตร 2508 มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน 30 คน และได้รับ
งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รวบรวมวัสดุฝึกของนักเรียน นำวัสดุฝึกประจำปีมาก่อสร้างบ้านพักครู
ตามแบบกรมอาชีวศึกษาข้ึน รวม 2 หลัง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกงานและครูได้มีบ้านพักอาศัยโดยทั่วกัน 
 ปีการศึกษา 2518 ได้เปิดสอนแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น และได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน กว้าง 10.50 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 หลัง                 
เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ห้องพักครู 3 ห้อง ครุภัณฑ์ โต๊ะ ม้านั่งนักเรียน         
ห้องละ 35 ชุด รวมทั้งสิ้น 315 ชุด โต๊ะครู 27 ชุด พร้อมทั้งติดตั้งประปา เครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้าทาสี
เรียบร้อย ในวงเงินประมาณ 1,440,000 บาท (ต่ำกว่างบประมาณ 60,000 บาท)  
ได้ก่อสร้างโรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามแบบกรมอาชีวศึกษาขนาด 14 x 20 เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นไม้ติดตั้งไฟฟ้าทาสีในวงเงิน 420,000 บาท  

ปีการศึกษา 2519 ได้ รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้ านพักครู  1 หลัง เป็นเงิน 80,000 บาท                      
(แปดหมื่นบาทถ้วน) สร้างรั้วคอนกรีต ทางด้านทิศตะวันตก ขนาด 2.70 x 120 เมตร ใช้เงินค่าวัสดุฝึกของ
นักเรียน สร้างบ้านพักครู 1 หลัง โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ให้ทำการรื้อถอนบ้านพักครูเก่าที่ชำรุด
ทรุดโทรม จำนวน 5 หลัง และได้ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ โดย 
 -  ถมสระน้ำหน้าอาคารเรียนไม้สองชั้น เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 80 เมตร 
 -  ปรับปรุงถนนภายในบริเวณบ้านพักครูโดยเสริมดิน และถมดินลูกรังตลอดสาย 
 ในปีการศึกษา 2519 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนการช่างร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (วิทยาเขต) และเปิดสอนในระดับ ปวส. แผนกช่างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2519                    
เป็นวันแรก มีนักศึกษารวม 30 คน โดยมี นางสาวอังกาบ วนรมย์ เป็นผู้อำนวยการ นายขวัญธนะ                   
กระต่ายทองเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รับผิดชอบการบริหารงานภายในวิทยาเขต 1) 
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 ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้าง โรงงานช่างก่อสร้าง แบบ กช . 301 1 หลัง                 
เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยตัดรายการไม่ทาสีไม่ติดตั้งไฟฟ้า ประปา ห้องเก็บของ 
ห้องพักครู ห้องเรียน ส่งมอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2521 
 -  ใช้เงินหมวดค่าใช้สอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 3 ชั้น เป็นเงิน 200,000 บาท 
 -  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 1โดยใช้เงินหมวดค่าใช้สอย, เงินค่าวัสดุฝึก ประมาณ 34,000 
บาท ขนาดถนน 7 x 80 เมตร ตลอดแนวหน้าอาคารเรียน 1 
 ปีการศึกษา 2521 ได้รับงบประมาณเป็นเงิน 1,300,000  บาท (หนึ่ งล้านสามแสนบาทถ้วน )                  
สร้างโรงงานไฟฟ้ากำลัง 1 หลัง แบบ กช. 301 บริษัท แดนทองวิศวกรรม จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้รับเหมา  
ก่อสร้าง มอบงานเดือนพฤศจิกายน 2522 
 ปีงบประมาณ 2521วิทยาลัยฯ ได้รับเงินจัดสรรเป็นค่าปรับปรุงไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 
250KVA ติดตั้งเสาคอนกรีตพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ภายในบริเวณวิทยาลัย (วิทยาเขต 1) ในวงเงิน 
327,000 บาท (โดยการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินการ) 
 ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อาคารเรียน 2 ชั้นที่ 3 เป็นโรงฝึกงานของ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว 
 ปีการศึกษา 2523 ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้แยกตัวออกมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา              
วิทยาเขต1ยกฐานะขึ้นเป็น“วิทยาลัย”ชื่อว่า  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดโดยมี นายเอนก จูจันทร์ เป็น 
ผู้อำนวยการ เปิดสอนแผนกช่างกลโรงงาน ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เพ่ิมขึ้นอีก 1 แผนกได้รับ
เงินงบประมาณหมวดค่าก่อสร้าง สร้างโรงงานช่างกลโรงงานแบบจั่วแฝด 1 หลัง แบบ กช.301 ในวงเงิน 
1,670,000 บาท เปิดซองประกวดราคา เมื่อ 5 เมษายน 2523 การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา วิทยาลัยได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ สร้างถนน 
ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์ต่อไป 
 ปีการศึกษา 2524 วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างโรงงานช่างปูน โดยใช้วัสดุฝึกของนักเรียน 

- ได้ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 
- กรมอาชีวศึกษา เริ่มใช้หลักสูตร ปวช. ปวส. 2524 
ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างบ้านพักครูโสด จำนวน 3 หน่วย ได้ใช้วัสดุฝึกงานของ 

นักเรียนในการก่อสร้างเป็นการฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้หาประสบการณ์จริง 
 ปีการศึกษา 2526 วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 - กรมอาชีวศึกษา ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา อีก 2 ตำแหน่ง รวม 3 ตำแหน่ง 
 - สร้างบ้านพักครูโสดอีก 3 หน่วย แต่ละหน่วยครูโสดพักได้ 3 คน โดยใช้เงินค่าวัสดุฝึกและ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ประมาณ 200,000 บาท 
 -  ต่อเติมโรงอาหารโดยมีห้องขายอาหาร จำนวน 4 ห้อง คิดเป็นราคาผลิตผลสำเร็จรูป 34,061 บาท 
 -  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 x 90 เมตร ราคาประมาณ 140,000 บาท 
 -  สร้างห้องน้ำ – ส้วม ห้องปัสสาวะ ที่ล้างมือ อย่างละ 4 หน่วย 
 -  สร้างห้องพักครูโรงงานช่างก่อสร้าง ขนาด 5.50 x 8 เมตร ราคาประมาณ 52,000 บาท 

-  ปรับปรุงชั้นเรียนแผนกช่างยนต์ ขนาด 96 ม2 ราคาประมาณ 90,000 บาท 
 -  เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงปูน 960 ม2 ราคาประมาณ 30,050 บาท 
 -  ปรับปรุงห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประมาณ 250 ม2 
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          -  สร้างบ้านพักผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์บางส่วนจากอาคารหอพัก               
ที่รื้อลงในที่ก่อสร้าง 
         - วิทยาลัยได้รับงบประมาณสร้างตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 9 x 54 เมตร เป็นเงิน 2,400,000 
บาท (สองล้านสี ่แสนบาทถ้วน ) วิทยาลัยออกเงินสมทบอีก 500,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง 
2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นอาคารช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์      
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2527 แผนกได้ย้ายไปเรียนที่ตึกสร้างใหม่แล้ว  

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยมีอัตรากำลังทั้งหมด 74 อัตรา และยังมีอัตราว่างอีก 8 อัตรา วิทยาลัย
ยังต้องพัฒนาทั้งอาคารเรียน  

- สถานที่ บุคลากรเพื่อที่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นกำลังของชาติสืบไป 
 - กรมอาชีวศึกษา เริ่มใช้หลักสูตร  ปวส. 2527 

ปีการศึกษา 2529 วิทยาลัยได้งบประมาณการก่อสร้างบ้านพักครู 5 ยูนิต จำนวน 1 หลัง  
รวมเป็นเงิน 500,000 บาท 
 ปีการศึกษา 2530 
 -  วิทยาลัยมีอัตรากำลังทั้งหมด 82 อัตรา 
 - วิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)               
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อีก 1 ห้อง มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 42 คน 
 -  กรมอาชีวศึกษา เริ่มใช้หลักสูตร ปวช. 2530 
 -  แบบ กช . 301 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น จำนวน 1 หลัง 
งบประมาณ 1,800,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศวกรรมเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ส่ง 11 พฤษภาคม 2530 
 - ก่อสร้างโรงฝึกงานแผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน ด้วยเงินงบประมาณหมวดค่าวัสดุ 

-  ต่อเติมห้องเรียนอาคารเรียน 2 ชั้น 4 เป็นห้องเรียนชั่วคราว หลังคากระเบื้องโครงเหล็ก ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1 ห้อง โดยใช้เงินงบประมาณหมวดค่าวัสดุ 300,000 บาท 
 -  ก่อสร้างอาคารเทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองครบรอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 โดยใช้เงินงบประมาณหมวดค่าวัสดุ และเงินบกศ. ของวิทยาลัย เป็นเงิน 350,000 บาท 

ปีการศึกษา  2531  
- วิทยาลัยมีอัตรากำลังทั้งหมด 87 อัตรา 

 -  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 9 ห้องเรียน ตามแบบ                     
กช. 906 เป็นเงิน 2,790,000 บาท 
 -  ได้งบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน 210,000 บาท 

ปีการศึกษา 2532 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 9 x 54 เมตร                 
แบบ กช. 008 ค่าก่อสร้าง 6,300,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท และใช้เงิน บกศ.
สมทบอีก 1,300,000 บาท (ผูกพันงบประมาณปี 2532-2533) โดยปลูกสร้างแทนอาคารไม้หลังเดิม 
เนื่องจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี (ผู้อำนวยการประกอบ จันทรเพ็ญ)  ให้ยืมเงินบำรุงการศึกษาสมทบเป็นเงิน 500,000 บาท 

-  รื้ออาคารไม้ 2 ชั้น หลังเดิมนำไปปลูกเป็นแฟลตบ้านพักครู 13 หน่วย ก่อสร้างโดย นักเรียน นักศึกษา 
แผนกช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ปลูกบริเวณหลังช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 -  ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา โดยกองวิทยาลัยเทคนิค ให้เปิดสอนช่างฝึกหัดอาชีวเทคนิคเพ่ือ
พัฒนาชนบท (เทคโนโลยีหมู่บ้าน) โดยรับผู้สำเร็จ ม.3 หรือ เทียบเท่าที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านเป็น เป้าหมาย 
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(กชช-2 ค) เข้ามาเรียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรเทคโนโลยีหมู่บ้าน จำนวน 8 คน อายุ 15-20 ปี                       
เรียน 4 วิชา ได้แก่ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างเชื่อม ใช้เวลาเรียน 1 ปีการศึกษา โดยได้รับเงิน
งบประมาณอุดหนุนเดือนละ 300 บาท(ปีละ 3,600 บาท) และค่าชุดฝึกงาน คนละ 2 ชุด 700 บาท                 
เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1/2532 
 -  ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้เปิดสอนแผนกเครื่องประดับอัญมณีขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะ
สั้น รับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคเรียนที่ 2/2532 จำนวน 16 คน เป็นชาย 14 คน หญิง 2 คน สถานที่เรยีน
ใช้อาคารชั่วคราวข้างห้องสมุด และพ้ืนที่ชั้นบนของแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน เป็นที่เรียนเป็นการ ชั่วคราว จนกว่า
จะได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศในปีงบประมาณ 2534 ซึ่งกลุ่มได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว จำนวน 1.5 
ล้านบาท ครูผู้สอนประกอบด้วย นายสุพจน์ รัตนเกษตรสิน (หัวหน้าแผนก) และ นายสมบูรณ์ แซ่หว่อง 
(หัวหน้าคณะวิชา) ทั้งสองได้ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด 

ปีการศึกษา 2533 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร และหอประชุม พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร ตามแบบ อ.001 เป็นเงิน 7,031,595 บาท เป็นเงินงบประมาณปี 2533 จำนวน 
2,500,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2534 จำนวน 4,470,000 บาท (ซึ่งได้รับการแปรญัตติปี 34)          
เงินบำรุงการศึกษาสมทบ 61,595 บาท 
 - ทำการรื้อถอนอาคารไม้ 3 หลัง เป็นอาคารจั่วทรงฟันเลื่อย อีกหลังหนึ่งเป็นอาคารไม้จั่ว 2 ชั้น                
เพ่ือทำการก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม ตามท่ีได้รับงบประมาณดังกล่าว 

ปีการศึกษา 2534  
- ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอัญมณี 2,460,000 บาท  
- ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ 2,807,000 บาท 
ปีการศึกษา 2535 

 - มีอัตรากำลัง 80 อัตรา 
 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารปฏิบัติการแผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 6,912,000 บาท 
 - ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์   1,316,000   บาท 
  แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง      300,000   บาท 
  แผนกช่างกลโรงงาน      930,000   บาท 

ปีการศึกษา 2536 ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

ระดับ ปวท. 1 สาขาวิชา คือ สาขาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาเขตการศึกษา 

10 วิทยาลั ย ได้ รับ รางวัลดั งนี้  ๑ .รางวัลสถานศึ กษาพระราชทาน  2 .รางวั ลสถานศึ กษ าดี เด่ น                            
ของกรมอาชีวศึกษา 

ปีการศึกษา 2537 ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมองค์การ (อชท .) ดีเด่น ได้มาตรฐานอันดับ 1                      
ของกลุ่มอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับโล่เกียรติยศ และได้เปิดสอนหลักสูตร และระดับการศึกษา
เหมือนปีการศกึษา 2536 

ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดทำการสอน หลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช . 
6 สาขาวิชา (ช่างก่อสร้าง, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์)                 
และเปิดสอนระดับ ปวส. 9 สาขา (เทคนิคยานยนต์, แม่พิมพ์โลหะ, เครื่องมือกล, เทคนิควิศวกรรมการเชื่อม, 
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เครื่องกลไฟฟ้าติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า , เทคนิคระบบสื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, ก่อสร้าง) ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้เปิดสอน 1 สาขา คือ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดทำการสอนในหลักสูตร และระดับการศึกษาเหมือน
ปีการศึกษา 2538 และเนื่องจากในปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายปฏิรูปการศึกษา
และบัญญัติ 10 ประการมาใช้ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จึงมีแผนงานและโครงการที่สนองแนวนโยบาย 
ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยมีคุณภาพงานทุก ๆ ด้าน 
 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ดำเนินการสอนระดับ ปวช . หลักสูตรทวิภาคี (ร่วมกับภาคเอกชนจัด
การศึกษา) ให้กว้างขวางขึ้นจากท่ีเคยจัดเฉพาะสาขาวิชาชีพช่างยนต์ (ปีการศึกษา2538) ให้แพร่หลายออกไป 

ปีการศึกษา2540 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
โดยรับนักศึกษาที่จบจาก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เพ่ือศึกษาต่อในสาขาดังนี้ 
 1.สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 2.สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

- วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภั ณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ดังนี้                        
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ เป็นเงิน 800,000 บาท และได้รับ
งบประมาณหมวดครุภัณฑ์  เป็นเงิน 16,971,840  บาท 

ปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ดังนี้  ได้ รับงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัย  เป็น เงิน  1,900,000 บาท                       
ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน  3,030,000 บาท 

ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยรับนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขางาน ดังนี้ ๑.สาขางาน
เครื่องกลไฟฟ้า 2. สาขางานเครื่องมือกล ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,590,000 บาท 

ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดไม่รับนักศึกษาระดับ ปวช . แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และได้
เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรับนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในสาขางานเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ดังนี้ สาขางานติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า, สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
และสาขางานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม 

ปีการศึกษา 2544 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดทำการสอนในระดับ ปวช. เพ่ิมอีก 1 แผนกวิชา คือ 
แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม รวมเป็น 7 แผนก แผนกวิชาละ 2 ห้องเรียน และเปิดรับนักศึกษาระบบ
ทวิภาคี ในแผนกวิชาช่างกลโรงงานอีก 1 ห้องเรียน วิทยาลัย ฯ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ในสาขางานที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว ดังนี้ 

1. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (ปวช.)  2.  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.6) 
3.   สาขาเทคนิคก่อสร้าง (ม.6)   4.  สาขาวิชาช่างโยธา (ม.6)                         
ปีการศึกษา 2545 กรมอาชีวศึกษา เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 ส่วนใน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังคงใช้หลักสูตร 2540 วิทยาลัยฯ ได้เปิดทำการสอน
หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วดังนี้ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช . 
(ระบบทวิภาคี) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 
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ปีการศึกษา 2546 กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามประกาศกรมอาชีวศึกษา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546 
และวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนสาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี เพ่ิมอีก 1 สาขา                        

ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีมันสำปะหลัง 

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ได้เปิดรับนักเรียนในสาขาคอมพิวเตอร ์ระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 สาขา 
ปีการศึกษา 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา 

โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพอย่างทั่วถึง ได้เปิดสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ปีการศึกษา 2551 (นายณัฐพล รองพล) วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้รับรางวัลสุดยอดคนพันธ์อา                 
ปี 3 นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2551 (Thailand Prime  
Minister Cup 2008) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด รุ่น อายุ 18 ปี 

- ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทกระทงสวยงาม ชนะเลิศอันดับ 
ที่  1 ในงานวันลอยกระทง เส็งประทีป ประจำปี 2551 จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานคณะกรรมการ                       
การอาชีวศึกษา มี โครงการ Fix It Center ให้สถานศึกษาในสังกัดทั่ วประเทศ  ออกบริการชุมชน 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้รับผิดชอบ 1 ศูนย์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 

ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนักเรียนในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับปวช. เพิ่มอีก 1 สาขา 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดส้วมสาธารณะเครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี 2552 
- โครงการมหกรรมอาชีพ 108 อาชีพ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด  
- ได้รับรางวัล The Winner สมรภูมิไอเดียร์ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เครื่องจับเส้นกลางถนน โซเซ 

เซนเซอร์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปี 2553 

- ชนะเลิศระดับชาติ สุดยอดคนพันธ์อา ในกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์คนพันธ์อาปี 3 
- ชนะเลิศระดับชาติ มวยไทยสมัครเล่น อาชีวศึกษาดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติ 
ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       

กระทรวงศึกษาธิการสถาน ศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมจากธนาคารออมสิน ประจำปี 2554 
ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 14 มกราคม 2555 จากธนาคารออมสิน 

- รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ 
- รับรางวัล VEC INDUSTRIAL ARM ROBOT AWARD 2012 ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ระดับชาติ 2555 วันที่ 3 เมษายน 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานมาตรวิทยามิติ งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา  
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ปีการศึกษา 2556 การเปิดสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาควิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต ก่อตั้งขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และเปิดทำการสอนครั้งแรกคือ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีอาจารย์ประจำหนักสูตร ๕ คน คือ นักศึกษาที่จบ
การศึกษาแล้วรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๓ คน 

ปีการศึกษา 255๘ เปิดสอนระดับปริญญาตรี เพ่ิมอีกจำนวน ๑ สาขา คือ สาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๕ คน ปัจจุบันทั้งสองขา มีนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ ๑ 
จำนวน ๒๕ คน คือ ๑. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน ๑๔ คน ๒.สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๑ คน 

ปีการศึกษา 255๙ ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต ได้เตรียมความพร้อม เปิดรับนักศึกษาใหม่ และเปิด
สาขาเพ่ิมเติมอีก จำนวน ๑ สาขา ดังนี้ 
 ๑. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับนักศึกษาใหม่ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ คน 
 ๒. สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รับนักศึกษาใหม่ จำนวน ๒๐ คน 
 ๓. และเปิดรับ สาขาใหม่ สาขาเทคโนโลยีการผลิต รับนักศึกษา จำนวน ๒๐ คน  

๔. โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ จำนวน ๕ คน 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ประสานกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้ทำการสำรวจความต้องการครู อาจารย์ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเปิดศูนย์การเรียนระดับปริญญาโท ที่ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีผู้สมัครเข้าเรียนดังนี้ 
 ๑. ปริญญาโท ครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า จำนวน ๓๐ คน 
 ๒. ปริญญาโท ครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๓ คน 

ปีการศึกษา 25๖๔ วางแผนและการเปิดสอนระดับ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เพ่ิมเติม                  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังต่อไปนี้ ๑. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒. สาขาเทคโนโลยียานยนต์ 
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รายนามผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ว/ด/ป ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.วท.รอ. 
1 นายยงยุทธ นุกุลการ ครูใหญ่ 15 ตุลาคม 2481 25 ตุลาคม 2483 
2 นายสมัคร จุลนิล ครูใหญ่ 25 กันยายน 2483 5 สิงหาคม 2493 
3 นายสกุล ชื่นเย็น ครูใหญ่ 1 กันยายน 2493 10 กันยายน 2495 
4 นายสำราญ โนนทวงศ์ ครูใหญ่ 22 กันยายน 2495 11 กรกฎาคม 2499 
5 นายประพงษ์ กลางท่าไค่ ครูใหญ่ 12 กันยายน 2499 21 ตุลาคม 2500 
6 นายสุข แก้วขวัญข้า ครูใหญ่ 22 ตุลาคม 2500 7 มิถุนายน 2502 
7 นายวิทูรย์ ชำนิประศาสน์ อาจารย์ใหญ่ 8 มิถุนายน 2502 1 ตุลาคม 2517 
8 นายขวัญธนะ กระต่ายทอง อาจารย์ใหญ่ 7 ตุลาคม 2517 1 เมษายน 2519 
9 นางสาวอังกาบ วนรมย์ ผู้อำนวยการ 1 เมษายน 2519 2 กรกฎาคม 2523 
10 นายเอนก จูจันทร์ ผู้อำนวยการ 2 กรกฎาคม 2523 15 กรกฎาคม 2528 
11 นายศุภร บุญเนาว์ ผู้อำนวยการ 8 ตุลาคม 2528 15 เมษายน 2529 
12 นายบุญธพ อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ 15 เมษายน 2529 27 เมษายน 2530 
13 นายไพบูลย์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการ 27 เมษายน 2530 1 ธันวาคม 2535 
14 นายถาวร ชุปวา ผู้อำนวยการ 2 ธันวาคม 2535 19 ธันวาคม 2539 
15 นายไพบูลย์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการ 19 ธันวาคม 2539 30 กันยายน 2540 
16 นายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้อำนวยการ 2 มกราคม 2541 30พฤศจิกายน 2541 
17 นายเจริญ หาญพยัคฆ์ ผู้อำนวยการ 30 พฤศจิกายน 2541 30 กันยายน 2545 
18 นายประสาท รังสิกรรพุม ผู้อำนวยการ 6 มกราคม 2546 30 กันยายน 2550 
19 นายอดุลชัย โคตะวีระ ผู้อำนวยการ 22 ตุลาคม 2550 21 ตุลาคม 2558 
20 นายรังสิต วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการ 22 ตุลาคม 2558 30 กันยายน ๒๕๖๑ 
21 นายสิระพงศ์  ชูวงศ์เลิศ ผู้อำนวยการ ๒๑ ธันวาคม 256๑ 30 กันยายน 25๖๓ 
๒๒ นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบัน 
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