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วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงคของวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
ปรัชญาวิทยาลัย
ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม ล้ําเลิศวิชา พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน
มุ ง เน น จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาให เกิ ด ความเข ม แข็ ง ในด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนให มี คุ ณ ภาพได
มาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความตองการของตลาดแรงงานและกาวทันเทคโนโลยี
พันธกิจ

1. จัดการเรียนรูและฝกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาองคความรู การวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูวิชาชีพอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ พัฒนาถายทอด องคความรูและเทคโนโลยี
สรางเครือขายเพื่อสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีความรอบรูทันเทคโนโลยี นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ
6. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

วัตถุประสงคของวิทยาลัย
เพื่ อให ผูสํ าเร็จการศึ กษาสามารถออกไปประกอบอาชี พได ทั้งภาครัฐ เอกชนและอาชี พอิ สระ มี ความ
เชื่อมั่นในวิชาชีพ สรางงานสรางรายได มีความรู เพียงพอสําหรับใชศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและอยูรวมกับสังคม
อยางมีความสุข
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ประวัติและที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
สังกัด กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง เลขที่ 210 ถนนเทวาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
โทร. 043-511289 โทรสาร 043-513039 www.retc.ac.th
การดําเนินงานของวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ร อ ยเอ็ ด จั งหวั ด ร อ ยเอ็ ด เดิ ม ชื่ อ โรงเรี ย น “โรงเรี ย นประถมอาชี พ ” ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
15 ตุล าคม 2481 ในบริเวณโรงเรีย นฝกหัดครูมูล (เดิม) และเปน ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ในปจจุบัน
ถนนเทวาภิบาล อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ในบริเวณเนื้อที่ 37 ไร
ป พ.ศ. 2482 ไดเปลี่ยนชื่อเป น “โรงเรียนชางไมรอยเอ็ด” เปดทําการสอนเฉพาะ มัธยม อาชีวศึกษา
ตอนต น แผนกช างไม หลั ก สู ต ร 3 ป มี นั ก เรี ย นที่ เข าเรี ย นรุ น แรก จํ า นวน 28 คน มี นายยงยุ ท ธ นุ กู ล การ
เป น ครูใหญ ค นแรก กิ จ การของโรงเรี ย นได เจริ ญ ตลอดมาโดยลํ าดั บ ป พ.ศ. 2495 ได เป ด ทํ าการสอนถึ งชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปแรกหลักสูตร 3 ป
ปการศึกษา 2495 ไดรับโอนโรงเรียนฝกอาชีพชางดัดผมเขามารวมอยูดวย ในสังกัด
ปการศึกษา 2502 ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากชางไมรอยเอ็ด เปนโรงเรียนการชางรอยเอ็ด
ปการศึกษา 2503 ไดเปดสอนชั้น “มัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง” หลักสูตร 3 ป (แผนกชางไมและกอสราง)
ปการศึกษา 2504 ไดเปดสอนหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สายอาชีพ (มศ.1) ตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2503
ป ก ารศึ ก ษา 2506 ได รั บ งบประมาณค าก อ สรางอาคารเรีย นไม ส องชั้ น 4 ห อ งเรี ย น ตามแบบ 031
ของกรมอาชีวศึกษา เปน เงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) และไดใชจายเปนคาชดเชยแลกเปลี่ยน ที่ ดิน
ซึ่งเปนที่ป ลูก บา นพัก นายอํา เภอเมือ งรอ ยเอ็ด เปน เงิน 50,000 บาท (หา หมื่น บาทถว น) เพื่อ นํามา สมทบ
ปลูก สรา งบา นพัก นายอํา เภอเมือ งรอ ยเอ็ด แหง ใหม โดยไดรับ อนุเ คราะหจ ากผูวา ราชการจัง หวัด รอ ยเอ็ด
(นายสมาส อมาตยกุล) ในสมัยนั้น
ปการศึกษา 2506 ไดขอยกเลิกไมรับนักเรียนกินอยูประจํา ไดใชหอพักนักเรียนประจํา ดัดแปลงเปนอาคารเรียน
ปการศึกษา 2508 ไดงบประมาณกอสรางอาคารเรียน เปนเงิน 1,500,000 บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ไดตอเติมอาคารเรียนไมสองชั้น แบบ 031 เพิ่มขึ้นอีก 4 หองเรียน
ป ก ารศึ กษา 2508 ได เปลี่ ย นแปลงหลักสู ตรการเรีย นการสอน เป น หลักสูต รมั ธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีพ (ม.ศ. 4-5-6) โดยใชหลักสูตรรวมกันกับสายสามัญศึกษา แตแยกหลักสูตรสายอาชีพเปนอีกสวนหนึ่ง
เปน การส งเสริมให นั กเรีย นไดหั น ไปเรียน ระดับ มหาวิ ทยาลัย ได (เมื่ อเรียนจบชั้ น ม.ศ.5) ทําความสนใจให กับ
นักเรียน และผูปกครองโดยทั่วไป เปนเหตุใหเพิ่มนักเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป
ปการศึกษา 2514 ไดงบประมาณคากอสรางอาคารเรียน โดยตอเติมอาคารเรียนหลังเดิมจนเต็มรูปแบบ
(มี 10 หองเรียน) ทาสี, ติดตั้งไฟฟา, ครบทุกหองเรียน รวมเปนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) และในป
เดียวกันไดรับงบประมาณคากอสรางบานพักครู 1 หลัง เปนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ปการศึกษา 2515 ไดรับงบประมาณกอสรางโรงฝกงาน ชางเครื่องยนต และดีเซลตามรูปแบบของกรม
อาชี ว ศึ กษา เป น อาคารคอนกรี ตเสริม เหล็ก หลั งคาแบบเพิ งสองตอน โครงหลังคาเป น เหล็กวงเงิน ประมาณ
287,500 บาท (สองแสนแปดหมื่ น เจ็ ดพัน หารอยบาทถว น) และไดรับ งบประมาณกอสรางบานพักครู 1 หลั ง
เปนเงิน 50,000 (หาหมื่นบาทถวน)
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ปการศึกษา 2516 ไดเปดสอนแผนกชางยนตและดีเซล ตามคําสั่งกรมฯ เปดรับนักเรียนเขาเรียนรุนแรก
ในระดับ ม.ศ.ปลาย (ม.ศ. 4-5-6) ตามหลักสูตร 2508 มีนักเรียนรุนแรก จํานวน 30 คน และไดรับงบประมาณเปน
คากอสรางบานพักครู 1 หลัง เปนเงิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
ปการศึกษา 2517 โรงเรียนไดรวบรวมวัสดุฝกของนักเรียน นําวัสดุฝก ประจําปมากอสรางบานพักครูตาม
แบบกรมอาชีวศึกษาขึ้น รวม 2 หลัง เพื่อใหนักเรียนไดฝกงานและครูไดมีบานพักอาศัยโดยทั่วกัน
ปการศึกษา 2518 ไดเปดสอนแผนกชางเชื่อมโลหะแผน และไดรับงบประมาณเป นคากอสรางอาคาร
เรีย นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้ น ขนาด 9 หองเรียน กวาง 10.50 เมตร ยาว 36 เมตร จํ านวน 1 หลั ง เป น เงิน
1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) หองพักครู 3 หอง ครุภัณฑ โตะ มานั่งนักเรียน หองละ 35 ชุด รวม
ทั้ งสิ้ น 315 ชุ ด โต ะครู 27 ชุ ด พร อมทั้ งติ ด ตั้ งประปา เครื่องสูบ น้ํ า และระบบไฟฟ าทาสี เรีย บรอ ย ในวงเงิน
ประมาณ 1,440,000 บาท (ต่ํากวางบประมาณ 60,000 บาท)
ไดกอสรางโรงฝกงานชางเชื่อมและโลหะแผน ตามแบบกรมอาชีวศึกษาขนาด 14 x 20 เมตร เปนอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเปนไมติดตั้งไฟฟาทาสีในวงเงิน 420,000 บาท
ป การศึ กษา 2519ไดรับงบประมาณคากอสรางบ านพั กครู 1 หลัง เป นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่ นบาท
ถวน) สรางรั้วคอนกรีต ทางดานทิศตะวันตก ขนาด 2.70 x 120 เมตร ใชเงินคาวัสดุฝกของนักเรียน สรางบานพัก
ครู 1 หลัง โดยไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษ ใหทําการรื้อถอนบานพักครูเกาที่ชํารุดทรุดโทรม จํานวน 5 หลัง
และไดปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ โดย
- ถมสระน้ําหนาอาคารเรียนไมสองชั้น เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 80 เมตร
- ปรับปรุงถนนภายในบริเวณบานพักครูโดยเสริมดิน และถมดินลูกรังตลอดสาย
ในป ก ารศึ ก ษา 2519 นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได ย กฐานะโรงเรีย นการช างรอ ยเอ็ ด ขึ้น เป น วิท ยาลั ย
อาชี ว ศึ กษาร อยเอ็ ด (วิ ทยาเขต) และเป ด สอนในระดั บ ปวส. แผนกชางกอสราง เมื่อ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2519
เปนวันแรก มีนักศึกษารวม 30 คน โดยมี นางสาวอังกาบ วนรมย เปนผูอํานวยการ นายขวัญธนะ กระตายทอง
เปนผูชวยผูอํานวยการ (รับผิดชอบการบริหารงานภายในวิทยาเขต 1)
ป การศึ กษา 2520 ไดรั บ งบประมาณค ากอสราง โรงงานชางก อสราง แบบ กช. 301 1 หลั ง เป น เงิน
1,000,000 บาท (หนึ่ งล า นบาทถ ว น) โดยตั ด รายการไม ท าสี ไม ติ ด ตั้ งไฟฟ า ประปา ห อ งเก็ บ ของ ห อ งพั ก ครู
หองเรียน สงมอบเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2521
- ใชเงินหมวดคาใชสอย ปรับปรุงถนนคอนกรีตหนาอาคารเรียน 3 ชั้น เปนเงิน 200,000 บาท
- สรางถนนคอนกรีตหนาอาคารเรียน 1โดยใชเงินหมวดคาใชสอย, เงินคาวัสดุฝก ประมาณ 34,000 บาท
ขนาดถนน 7 x 80 เมตร ตลอดแนวหนาอาคารเรียน 1
ปการศึกษา 2521 ไดรับงบประมาณเปนเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) สรางโรงงาน
ไฟฟากําลัง 1 หลัง แบบ กช. 301 บริษัท แดนทองวิศวกรรม จังหวัดอุดรธานี เปนผูรับเหมา กอสราง มอบงาน
เดือนพฤศจิกายน 2522
ปงบประมาณ 2521วิทยาลัยฯ ไดรับเงินจัดสรรเปนคาปรับปรุงไฟฟา ติดตั้งหมอแปลงขนาด 250KVA
ติดตั้งเสาคอนกรีตพรอมดวงโคมแสงสวาง ภายในบริเวณวิทยาลัย (วิทยาเขต 1) ในวงเงิน 327,000 บาท (โดยการ
ไฟฟาจังหวัดรอยเอ็ด เปนผูดําเนินการ)
ปการศึ กษา 2522 กรมอาชีวศึกษาไดอนุ มัติใหเป ดสอน แผนกวิชาชางไฟฟากําลั งและแผนกวิชาชาง
อิเล็กทรอนิกส โดยใชอาคารเรียน 2 ชั้นที่ 3 เปนโรงฝกงานของ ชางอิเล็กทรอนิกสชั่วคราว
ป ก ารศึ ก ษา 2523 ได รั บ อนุ มั ติ จ ากกรมอาชี ว ศึ ก ษา ให แ ยกตั ว ออกมาจากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา
วิทยาเขต1ยกฐานะขึ้นเปน“วิทยาลัย”ชื่อวา วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ดโดยมี นายเอนก จูจันทร เปน ผูอํานวยการ
เปดสอนแผนกชางกลโรงงาน ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก
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ไดรับ เงิน งบประมาณหมวดคากอสราง สรางโรงงานช างกลโรงงานแบบจั่วแฝด 1 หลัง แบบ กช.301
ในวงเงิน 1,670,000 บาท เปดซองประกวดราคา เมื่อ 5 เมษายน 2523 การกอสรางแลวเสร็จในปเดียวกัน
นับตั้งแตปการศึกษา 2523 เปนตนมา วิทยาลัยไดพัฒนาเจริญกาวหนาขึ้นเรื่อย ๆ สรางถนน ปรับปรุง
บริเวณอาคารสถานที่ ที่ยังไมแลวเสร็จใหสมบูรณตอไป
ปการศึกษา 2524 วิทยาลัยฯ ไดกอสรางโรงงานชางปูน โดยใชวัสดุฝกของนักเรียน
- ไดปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องจักร ใหอยูในสภาพที่ใชการได
- กรมอาชีวศึกษา เริ่มใชหลักสูตร ปวช. ปวส. 2524
ปการศึกษา 2525 วิทยาลัยฯ ไดกอสรางบานพักครูโสด จํานวน 3 หนวย ไดใชวัสดุฝกงานของ นักเรียน
ในการกอสรางเปนการฝกใหนักเรียนนักศึกษาไดหาประสบการณจริง
ปการศึกษา 2526 วิทยาลัยฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
- กรมอาชีวศึกษา ไดพิจารณาแตงตั้งผูชวยผูบริหารสถานศึกษา อีก 2 ตําแหนง รวม 3 ตําแหนง
- สรางบานพักครูโสดอีก 3 หนวย แตละหนวยครูโสดพักได 3 คน โดยใชเงินคาวัสดุฝกและ คาใชจายอื่น
ๆ ประมาณ 200,000 บาท
- ตอเติมโรงอาหารโดยมีหองขายอาหาร จํานวน 4 หอง คิดเปนราคาผลิตผลสําเร็จรูป 34,061 บาท
- สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 x 90 เมตร ราคาประมาณ 140,000 บาท
- สรางหองน้ํา – สวม หองปสสาวะ ที่ลางมือ อยางละ 4 หนวย
- สรางหองพักครูโรงงานชางกอสราง ขนาด 5.50 x 8 เมตร ราคาประมาณ 52,000 บาท
- ปรับปรุงชั้นเรียนแผนกชางยนต ขนาด 96 ม2 ราคาประมาณ 90,000 บาท
- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงปูน 960 ม2 ราคาประมาณ 30,050 บาท
- ปรับปรุงหองเรียน หองทดลอง หองปฏิบัติการ แผนกชางไฟฟากําลัง ประมาณ 250 ม2
- สรางบานพักผูชวยผูอํานวยการ จํานวน 1 หลัง โดยใชวัสดุอุปกรณบางสวนจากอาคารหอพักที่รื้อลงในที่กอสราง
- วิทยาลัยไดรับงบประมาณสรางตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 9 x 54 เมตร เปนเงิน 2,400,000 บาท
(สองลานสี่แสนบาทถว น) วิท ยาลัย ออกเงิน สมทบอีก 500,000 บาท รวมเปน คากอสราง 2,900,000 บาท
(สองลานเกาแสนบาทถวน) เพื่อใชเปนอาคารชางไฟฟากําลัง และชางอิเล็กทรอนิกส การกอสรางแลวเสร็จในป
การศึกษา 2527 แผนกไดยายไปเรียนที่ตึกสรางใหมแลว
ปการศึกษา 2527 วิทยาลัยมีอัตรากําลังทั้งหมด 74 อัตรา และยังมีอัตราวางอีก 8 อัตรา วิทยาลัยยังตอง
พัฒนาทั้งอาคารเรียน
- สถานที่ บุคลากรเพื่อที่จะเปนแหลงผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ เปนกําลังของชาติสืบไป
- กรมอาชีวศึกษา เริ่มใชหลักสูตร ปวส. 2527
ปการศึกษา 2529 วิทยาลัยไดงบประมาณการกอสรางบานพักครู 5 ยูนิต จํานวน 1 หลัง
รวมเปนเงิน 500,000 บาท
ปการศึกษา 2530
- วิทยาลัยมีอัตรากําลังทั้งหมด 82 อัตรา
- วิทยาลัยไดรับอนุมัติจากกรมฯ ใหเปดทําการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา
ชางอิเล็กทรอนิกสอีก 1 หอง มีนักศึกษารุนแรก จํานวน 42 คน
- กรมอาชีวศึกษา เริ่มใชหลักสูตร ปวช. 2530
- แบบ กช. 301 กอสรางอาคารโรงฝกงานแผนกชางเชื่อมและโลหะแผน จํานวน 1 หลัง งบประมาณ
1,800,000 บาท หางหุนสวนจํากัดวิศวกรรมเปนผูดําเนินงานกอสราง สง 11 พฤษภาคม 2530
- กอสรางโรงฝกงานแผนกชางเทคนิคพื้นฐาน ดวยเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุ
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- ต อเติ มห องเรี ยนอาคารเรี ยน 2 ชั้ น 4 เป นห องเรี ยนชั่ วคราว หลั งคากระเบื้ องโครงเหล็ ก ใช เป นห องปฏิ บั ติ การ
ภาษาอังกฤษ 1 หอง และหองปฏิบัติการเขียนแบบ 1 หอง โดยใชเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุ 300,000 บาท
- กอสรางอาคารเทิดพระเกียรติในโอกาสฉลองครบรอบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 9 โดยใชเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุ และเงินบกศ. ของวิทยาลัย เปนเงิน 350,000 บาท
ปการศึกษา 2531
- วิทยาลัยมีอัตรากําลังทั้งหมด 87 อัตรา
- ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จํานวน 9 หองเรียน ตามแบบ กช. 906 เปน
เงิน 2,790,000 บาท
- ไดงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล เปนเงิน 210,000 บาท
ปการศึกษา 2532
- ได รั บ เงิ น งบประมาณก อ สร างอาคารเรีย น 4 ชั้ น ขนาด 9 x 54 เมตร แบบ กช. 008 ค าก อสร า ง
6,300,000 บ าท เป น เงิ น งบ ป ระมาณ 5,000,000 บ าท แล ะใช เ งิ น บ กศ.สมท บ อี ก 1,300,000 บ าท
(ผูกพันงบประมาณป 2532-2533) โดยปลูกสรางแทนอาคารไมหลังเดิม เนื่องจากการเก็บเงินบํารุงการศึกษาไม
เป นไปตามเป าหมาย จึงไดรับความอนุเคราะหจ ากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (ผูอํานวยการประกอบ จันทรเพ็ ญ )
ใหยืมเงินบํารุงการศึกษาสมทบเปนเงิน 500,000 บาท
- รื้ออาคารไม 2 ชั้ น หลั งเดิ มนํ าไปปลูกเปนแฟลตบานพั กครู 13 หน วย ก อสรางโดย นั กเรี ยน นั กศึ กษา
แผนกชางกอสราง ชางไฟฟา ชางเชื่อม ปลูกบริเวณหลังชางอิเล็กทรอนิกส
- ไดรับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา โดยกองวิทยาลัยเทคนิค ใหเปดสอนชางฝกหัดอาชีวเทคนิคเพื่อพัฒนา
ชนบท (เทคโนโลยีหมูบาน) โดยรับผูสาํ เร็จ ม.3 หรือ เทียบเทาที่อยูหางไกลหมูบานเปน เปาหมาย (กชช-2 ค)
เข ามาเรียนเป นนั กเรีย นตามหลั กสู ตรเทคโนโลยีห มูบาน จํานวน 8 คน อายุ 15-20 ป เรียน 4 วิชา ไดแกชาง
กอสราง ชางไฟฟา ชางยนต และชางเชื่อม ใชเวลาเรียน 1 ปการศึกษา โดยไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนเดือนละ
300 บาท(ปละ 3,600 บาท) และคาชุดฝกงาน คนละ 2 ชุด 700 บาท เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1/2532
- ไดรับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ใหเปดสอนแผนกเครื่องประดับอัญมณีขึ้น ซึ่งเปนหลักสูตรระยะสั้น
รับนักศึกษารุนแรก ในภาคเรียนที่ 2/2532 จํานวน 16 คน เปนชาย 14 คน หญิง 2 คน สถานที่เรียนใชอาคาร
ชั่วคราวขางหองสมุด และพื้นที่ชั้นบนของแผนกเทคนิคพื้นฐาน เปนที่เรียนเปนการ ชั่วคราว จนกวาจะไดกอสราง
อาคารเรียนเอกเทศในปงบประมาณ 2534 ซึ่งกลุมไดจัดสรรงบประมาณใหแลว จํานวน 1.5 ลานบาท ครูผูสอน
ประกอบดวย นายสุพจน รัตนเกษตรสิน (หัวหนาแผนก) และ นายสมบูรณ แซหวอง (หัวหนาคณะวิชา) ทั้งสอง
ไดผานการฝกอบรมจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด
ปการศึกษา 2533
- ไดรับงบประมาณการกอสรางโรงอาหาร และหอประชุม พื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร ตามแบบ
อ.001 เปนเงิน 7,031,595 บาท เปนเงินงบประมาณป 2533 จํานวน 2,500,000 บาท ผูกพันงบประมาณป 2534
จํานวน 4,470,000 บาท (ซึ่งไดรับการแปรญัตติป 34) เงินบํารุงการศึกษาสมทบ 61,595 บาท
- ทําการรื้อถอนอาคารไม 3 หลัง เปนอาคารจั่วทรงฟนเลื่อย อีกหลังหนึ่งเปนอาคารไมจั่ว 2 ชั้น เพื่อทํา
การกอสรางโรงอาหารและหอประชุม ตามที่ไดรับงบประมาณดังกลาว
ปการศึกษา 2534
- ไดรับงบประมาณสรางอาคารอัญมณี 2,460,000 บาท - ไดรับงบประมาณครุภัณฑ 2,807,000 บาท
ปการศึกษา 2535
- มีอัตรากําลัง 80 อัตรา
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- ไดรับงบประมาณสรางอาคารปฏิบัติการแผนกชางไฟฟา จํานวน 6,912,000 บาท
- ไดรับงบประมาณคาครุภัณฑ ดังนี้
แผนกชางอิเล็กทรอนิกส
1,316,000 บาท
แผนกชางไฟฟากําลัง
300,000 บาท
แผนกชางกลโรงงาน
930,000 บาท

ปการศึกษา 2536 ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนในระดับ ปวส. 4 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง, สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ระดับ ปวท. 1 สาขาวิชา - สาขาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร
ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาเขตการ ศึ กษา 10
วิทยาลัยไดรับรางวัลดังนี้
1. รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
2. รางวัลสถานศึกษาดีเดน ของกรมอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2537
ได รั บ รางวั ล การจั ด กิ จ กรรมองค ก าร (อชท.) ดี เด น ได ม าตรฐานอั น ดั บ 1 ของกลุ ม อาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับโลเกียรติยศ และไดเปดสอนหลักสูตร และระดับการศึกษาเหมือนปการศึกษา 2536
ปการศึกษา 2538
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ร อ ยเอ็ ด เป ด ทํ า การสอน หลั ก สู ต รช า งอุ ต สาหกรรม ระดั บ ปวช. 6 สาขาวิ ช า
(ชางกอสราง, ชางเชื่อมโลหะ, ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ชางไฟฟากําลัง, ชางอิเล็กทรอนิกส) และเปดสอนระดับ ปวส.
9 สาขา (เทคนิคยานยนต, แมพิมพโลหะ, เครื่องมือกล, เทคนิควิศวกรรมการเชื่อม, เครื่องกลไฟฟ าติดตั้งและ
ควบคุ มไฟฟ า, เทคนิ คระบบสื่ อสาร, เทคนิ คคอมพิ ว เตอร, กอสราง) ในระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พ เทคนิ ค
(ปวท.) ไดเปดสอน 1 สาขา คือ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปการศึกษา 2539
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด เปดทําการสอนในหลักสูตร และระดับการศึกษาเหมือนปการศึกษา 2538 และ
เนื่องจากในปการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดนํานโยบายปฏิรูปการศึกษาและบัญญัติ 10 ประการมาใช
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด จึงมีแผนงานและโครงการที่สนองแนวนโยบาย ดังกลาวใหเกิดประโยชนตอผูเรียนโดยมี
คุณภาพงานทุก ๆ ดาน
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ดําเนินการสอนระดับ ปวช. หลักสูตรทวิภาคี (รวมกับภาคเอกชนจัดการศึกษา)
ใหกวางขวางขึ้นจากที่เคยจัดเฉพาะสาขาวิชาชีพชางยนต(ปการศึกษา2538)ใหแพรหลายออกไปปการศึกษา2540
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรับนักศึกษาที่จบ
จาก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) เพื่อศึกษาตอในสาขาดังนี้
1. สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
2. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดรับงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
ไดรับงบประมาณในการกอสรางระบบระบายน้ํา รองระบายน้ํา เปนเงิน 800,000 บาท
และไดรับงบประมาณหมวดครุภัณฑ เปนเงิน 16,971,840 บาท
ปการศึกษา 2541
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดรับงบประมาณหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ดังนี้
- ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัย เปนเงิน 1,900,000 บาท
- ไดรับงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,030,000 บาท
35
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ปการศึกษา 2542
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรับนักศึกษาที่จบ
จากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) เพื่อเขาศึกษาตอในสาขางาน ดังนี้
1. สาขางานเครื่องกลไฟฟา
2. สาขางานเครื่องมือกล
ไดรับงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ เปนเงิน 2,590,000 บาท
ปการศึกษา 2543
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ดไมรับนักศึกษาระดับ ปวช. แผนกวิชาชางไฟฟา และไดเปดทําการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรับนักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) เพื่อเขาศึกษาตอในสาขางาน
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ดังนี้
สาขางานติดตั้งและควบคุมไฟฟา, สาขางานเทคนิคยานยนต และสาขางานเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม
ปการศึกษา 2544
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด เปดทําการสอนในระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาชางเทคนิค
สถาปตยกรรม รวมเปน 7 แผนก แผนกวิชาละ 2 หองเรียน และเปดรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ในแผนกวิชาชาง
กลโรงงานอีก 1 หองเรียน วิทยาลัย ฯ ไดเปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ในสาขา
งานที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ดังนี้
1. สาขางานอิเล็กทรอนิกสทั่วไป (ปวช.)
2. สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม (ม.6)
3. สาขาเทคนิคกอสราง (ม.6)
4. สาขาวิชาชางโยธา (ม.6)
ปการศึกษา 2545
กรมอาชีวศึกษา เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 สวนในระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังคงใชหลักสูตร 2540 วิทยาลัยฯ ไดเปดทําการสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากปที่แลวดังนี้
- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล ระดับชั้น ปวช. (ระบบทวิภาคี)
- แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชางานอิเล็กทรอนิกสทั่วไป
ปการศึกษา 2546
กรมอาชีวศึกษา อนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาคอมพิ ว เตอรธุ รกิ จ ตามประกาศกรมอาชีวศึกษา ลงวัน ที่ 18 มี น าคม 2546 และวิทยาลัย ฯ ไดเปดสอน
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต ทวิภาคี เพิ่มอีก 1 สาขา
ปการศึกษา 2547
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ดไดเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมนั สําปะหลัง
ปการศึกษา 2549
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดเปดรับนักเรียนในสาขาคอมพิวเตอร ระดับ ปวช. เพิ่มอีก 1 สาขา
ปการศึกษา 2550
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายการปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยเปดโอกาสใหกับ
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
มีความประสงคจะเขาศึกษาตอดานวิชาชีพอยางทั่วถึง
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด ไดเปดสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้ง
และบํารุงรักษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2551
- ไดรับรางวัลสุดยอดคนพันธ อา ป 3 (นายณัฐพล รองพล) นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
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- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอลเอ็มสปอรต-เทคนิคไทยแลนดคัพ 2008 ระหวางวันที่ 8-12
กุมภาพันธ 2551 ณ วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
- ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป 2551 (Thailand Prime
Minister Cup 2008) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด รุน อายุ 18 ป
- ไดรับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเภทกระทงสวยงาม ชนะเลิศอันดับที่
1 ในงานวันลอยกระทง เส็งประทีป ประจําป 2551 จังหวัดรอยเอ็ด
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา มี โครงการ Fix It Center ให สถานศึ กษาในสั งกั ดทั่ วประเทศ
ออกบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ดไดรับผิดชอบ 1 ศูนย ณ องคการบริหารสวนตําบลขามเปย อ.โพธิ์ชัย จ.รอยเอ็ด
ปการศึกษา 2552
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด เปดรับนักเรียนในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับปวช. เพิ่มอีก 1 สาขา
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวมสาธารณะเครือขายโรงพยาบาลรอยเอ็ด ป 2552
- ไดเปนตัวแทนหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด ปการศึกษา 2552
- โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
- โครงการอาชีวศึกษาสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิต (R’ จิตใส กายแกรง)
- โครงการรวมดวยชวยประชาชนชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลวันสงกรานต
- โครงการมหกรรมอาชีพ 108 อาชีพ รวมกับจังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานจัดหางานจังหวัดรอยเอ็ด
- โครงการศู น ย ซ อ มสร า งเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix It Center) จํ า นวน 6 ศู น ย ประกอบด ว ย อบต.บึ ง งาม
อ.จังหาร / อบต.ดงสิงห อ.จังหาร / เทศบาล ต.เชียงใหม อ.โพธิ์ชัย / อบต.เมืองทอง อ.เมือง และ อบต.นาโพธิ์
อ.เมือง และ อบต.สะอาดสมบูรณ อ.เมือง จ.รอยเอ็ด
- ชนะเลิศระดับภาค สาขาเทคโนโลยียานยนต ประเภทเยาวชน การแขงขันฝมือแรงงาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
- โครงการตน กลาอาชีพ รุนที่ 1 จํานวน 37 คน 3 อาชีพ, รุน ที่ 2 จํานวน 55 คน 4 อาชีพ, รุนที่ 3
จํานวน 18 คน 3 อาชีพ, รุนที่ 6 จํานวน 135 คน 7 อาชีพ , รุน ที่ 7 จํานวน 175 คน 7 อาชีพ, รุนที่ 8 สมัคร
ไว จํานวน 163 คน 17 อาชีพ (ยังอยูระหวางรองบประมาณ)
- ไดรับรางวัล The Winner สมรภูมิไอเดียร สิ่งประดิษฐคนรุนใหม เครื่องจับเสนกลางถนน โซเซ
เซนเซอร ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3
- เครื่องตัดแกสอัตโนมัติ ที่พระเจาวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ทอดพระเนตร ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมอาชีวศึกษาระดับชาติ
- ชนะเลิศระดับภาค การประกวดมารยาทไทย การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2552
ปการศึกษา 2553
- วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ประจําป 2553
- รางวัลชมเชยระดับชาติ รถฮอนดาโมบาย SME s (รถพวง)ขางมอเตอรไซต ประเภทอาชีวศึกษา ป 2553
- ชนะเลิศระดับชาติ สุดยอดคนพันธอา ในกิจกรรมโครงการสรางสรรคคนพันธอาป 3
- ชนะเลิศระดับชาติ มวยไทยสมัครเลน อาชีวศึกษาดาวรุงมุงสูทีมชาติ
- ชนะเลิศระดับภาค ฟุตบอลชาย ชนะเลิศระดับภาค มวยสากลสมัครเลนและชนะเลิศระดับภาค
มวยไทยสมัครเลน ในกีฬาอาชีวะเกมส ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดสกลนคร ป 2553
- ชนะเลิศระดับภาค การประกวดมารยาทไทย การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพสถานศึกษาสังกัด
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อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2553
- ชนะเลิศระดับภาค การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภททักษะซอฟแวร สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ระดับสถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ปการศึกษา 2554
- ไดรับโลรางวัลหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพ (สถานศึกษาขนาดใหญ) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
- รองชนะเลิศระดับจังหวัด Dia Sil presentation Mio 125 Campus Tour 2011 ประจําป 2554
- รางวัลเหรียญทองผลงานกระดานอินเตอรเน็ต แอคทีฟไวทบอรด ราคาประหยัด ระดับ ปวส. ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร อาชีวศึกษา – เอสโซ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
- รางวัลชมเชย ลําดับที่ 1 เรือบังคับวิทยุ ทีมขาวหอมมะลิ ในการแขงขันมหกรรมยานยนต (R – Racing)
ในงานมหกรรม “อาชีวะมหัศจรรยสวนศิลปแผนดินแม” ประจําปการศึกษา 2554 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
- รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได รั บ โล ร างวั ล เกี ย รติ บั ต ร และรางวัล VEC industril arm robot
AWARDS 2012 หุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ทีม RTC 01 การแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ
ณ หางสรรพสินคา แอมโปรมอล จัหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถาน
ศึกษาดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมจากธนาคารออมสิน ประจําป 2554
ปการศึกษา 2555
- รับรางวัลสถานศึกษาดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเดนดานคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 14
มกราคม 2555 จากธนาคารออมสิน
- รับรางวัชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมหุนยนตอาชีวศึกษาระดับชาติ
- รั บ รางวั ล VEC INDUSTRIAL ARM ROBOT AWARD 2012 ในงานมหกรรมหุ น ยนต อ าชี ว ศึ ก ษา
ระดับชาติ 2555 วันที่ 3 เมษายน 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- รับ รางวั ล ชนะเลิ ศการแข งขั น ทั กษะวิช าชีพ สาขางานมาตรวิทยามิติ งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ปการศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา
- นายวิ ช ญะ น อ ยมาลา นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวส. 2 แผนกวิ ช าช า งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ได เป น ตั ว แทน
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมการแขงขันการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- นางสาวรัชนุช ภูชมศรี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม ไดเปน ตัวแทนอาชีวศึกษา
ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อเข าร วมการแข งขั นการประกวดร องเพลงไทยสากล ในการประชุ มวิ ชาการองค การนั กวิ ชาชี พ
ในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
- รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานสิ่งประดิษฐ อุปกรณตอพวงรถวิลแชรไฟฟา จากการ ประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและการแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป
การศึกษา 2555 ระหวางวันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ รถสามลอไฟฟาเพื่อผูพิการ จากการประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหมและการแขงขันหุนยนตยุวชนการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา
2555 ระหวางวันที่ 10-14 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

24

ปการศึกษา 2556
- ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ ระดับ 5 ดาว
- ผลการประเมินโครงการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับ 4 ดาว
ปการศึกษา 2557
- รางวัลประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557
“ปมน้ําประหยัดพลังงานไฟฟาดวยทอเพิ่มแรงดันระบบอัดอากาศ”
ป พ.ศ. 2558
- รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสมมาน้ํา คืนเพ็ง เส็งประทีป
ของจังหวัดรอยเอ็ด รางวัลชนะเลิศ กระทงประทีปขนาดใหญ ประเภท ก
- โครงการสิง่ ประดิษฐ ที่เขารวมแขงขันในโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
รอยเอ็ด ประจําปการศึกษา 2558 ชนะเลิศ และไดเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค จํานวน 7 ผลงาน
- รางวัลชนะเลิศ ประกวดมารยาทไทย ประจําปการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด และ
ไดเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับภาค
ป พ.ศ. 2559
- รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทที่ 4 ดานการอนุรักษ
พลังงานดานการผลิตไฟฟา ระดับจังหวัด
- รับรางวับชนะเลิศการแขงขันมารยาทไทย ประจําปการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด
- ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “หองสมุดศตวรรษ” การแขงขันสุดยอดฝมืออาชีวะไทย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเกียรติศักดิ์ สารบรรณ, นายเฉลิมชัย เอกมาตร และนายศุภกิจ ตระกูลโต
- นายณัฐพงษ สายรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล ทักษะเทคนิคยานยนต การแข งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน มวยไทยสมัครเลน รุนแบนตั้มเวท 54 กก. ระดับชาติด
- รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน มวยไทยสมัครเลน รุนเฟเธอรเวท 47 กก.ระดับชาติ
- รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ชื่อผลงาน รถประหยัดเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด ระดับชาติ
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน เซปคตะกรอ ทีมหญิง ระดับชาติ
ป พ.ศ. 2560
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายยงยุทธ
นายสมัคร
นายสกุล
นายสําราญ
นายประพงษ
นายสุข
นายวิทูรย
นายขวัญธนะ
นางสาวอังกาบ
นายเอนก

นุกุลการ
จุลนิล
ชื่นเย็น
โนนทวงศ
กลางทาไค
แกวขวัญขา
ชํานิประศาสน
กระตายทอง
วนรมย
จูจันทร

ตําแหนง
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
ครูใหญ
อาจารยใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

ว/ด/ป ที่ดํารงตําแหนง ผอ.วท.รอ.
15 ตุลาคม 2481
25 ตุลาคม 2483
25 กันยายน 2483
5 สิงหาคม 2493
1 กันยายน 2493
10 กันยายน 2495
22 กันยายน 2495
11 กรกฎาคม 2499
12 กันยายน 2499
21 ตุลาคม 2500
22 ตุลาคม 2500
7 มิถุนายน 2502
8 มิถุนายน 2502
1 ตุลาคม 2517
7 ตุลาคม 2517
1 เมษายน 2519
1 เมษายน 2519
2 กรกฎาคม 2523
2 กรกฎาคม 2523
15 กรกฎาคม 2528
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นายศุภร
นายบุญธพ
นายไพบูลย
นายถาวร
นายไพบูลย
นายทรงสวัสดิ์
นายเจริญ
นายประสาท
นายอดุลชัย
นายรังสิต

บุญเนาว
อายุวัฒน
ภูงามทอง
ชุปวา
ภูงามทอง
ทิพยคงคา
หาญพยัคฆ
รังสิกรรพุม
โคตะวีระ
วงษแกว

ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

8 ตุลาคม 2528
15 เมษายน 2529
27 เมษายน 2530
2 ธันวาคม 2535
19 ธันวาคม 2539
2 มกราคม 2541
30 พฤศจิกายน 2541
6 มกราคม 2546
22 ตุลาคม 2550
22 ตุลาคม 2558
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15 เมษายน 2529
27 เมษายน 2530
1 ธันวาคม 2535
19 ธันวาคม 2539
30 กันยายน 2540
30พฤศจิกายน 2541
30 กันยายน 2545
30 กันยายน2550
21 ตุลาคม 2558
ปจจุบัน

