1. ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
Introducing: DTEC
1. ชื่อภาษาไทย
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2. English Name  Detudom Technical College
3. สถานที่ตั้ง
 เลขที่ 377 ถ. โชคชัย – เดชอุดม ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
4. โทรศัพท์
 045 – 429050
5. โทรสาร
 045 – 429050
6. Website
 www.dtec.ac.th
7. E-mail
 dtec@dtec.ac.th
8. ปรัชญา
 ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นาร่วมกับชุมชน
9. อัตลักษณ์
 คุณภาพ (Quality)
10. เอกลักษณ์
 ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity)
11. สีประจาวิทยาลัย  น้าเงิน – ขาว (Silver – Blue)
12. ต้นไม้ประจาวิทยาลัย  ทองกวาว
13. ประวัติการจัดตั้ง 
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม เดิ ม ชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี แห่ ง ที่ 2 ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2540 เพื่ อ สนองนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการขยายการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจาก 9 ปี เป็ น 12 ปี และเพื่อ กระจาย
สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด
ปี พ.ศ. 2541-2542 อาคารอานวยการ อาคารเรียนชั่วคราว อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว อาคารอานวยการ
ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารประกอบอื่น ๆ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จึงเปิดทาการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ
ปี พ.ศ. 2543 วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การประกาศเปลี่ ย นชื่ อ จาก วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี แห่ ง ที่ 2 เป็ น
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลัย จานวน 72 ไร่
และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) การบริหารเชิงระบบ
และการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ก็
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลื อทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการ
สอน และเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจนสาเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงาน
ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2544-2547 วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษา ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีให้มี
ปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุก
สาขาวิชา และได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547) โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ
จนประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง ชนะเลิศ
องค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 1
จาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก (3A) เป็นต้น ทาให้มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นประมาณ 1,800 คน
ปี พ.ศ. 2548-2551 วิทยาลัยได้นาข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
นอกจาก สมศ. รอบที่ 1 และนาข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพมุ่งนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายรูปแบบ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านด้านการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
ปี 2552 - ปั จ จุบั น ถือเป็ น ห้ ว งปี แห่ งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริห ารจัดการสถานศึ กษา
วิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปี
การศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษ ฐ์เทคโนโลยีระดับชาติ รางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชน
ดีเด่นของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจาปีการศึกษา
2556 เป็นต้น ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน
2. ทาเนียบผู้บริหาร
1. นายเฉลิมพงศ์
2. นายวีระพล
3. นายอนันท์
4. นายจิระวัฒน์
5. นายอดุลเดช
6. นายจิระวัฒน์
7. นายนิยม

ภิงคะสาร
วรวิบุล
งามสะอาด
ชวลิต
คาผา
ชวลิต
แสงวงศ์

ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี
ผู้อานวยการปี

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2540 - 2542
2542 - 2543
2543 – 2551
2551 – 2553
2554 – 2556
2556 – 2557
2557 – ปัจจุบัน

3. การบริหารงานปัจจุบัน
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นายนิยม แสงวงศ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2. นายคาปุ่น พลรัตน์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รับผิดชอบการบริหารงานแบบ CEO
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานอานวยการ
3. นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รับผิดชอบบริหารงานแบบ
CEO สาขาวิชาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย/การตลาด
4. นายสนธิต ดาโรจน์
รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยพั ฒ นากิ จ การนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา รั บ ผิ ด ชอบการ
บริหารงานแบบ CEO สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง สาขาวิชาเชื่อมโลหะและแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5. นางสุดใจ ภู่เทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการบริหารงานแบบ CEO สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล

4. แผนที่ ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ถนนสถลมาร์ ค

ตู้ยามตารวจเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม

ห้ างสรรพสินค้ า Lotus
สนง. เกษตรฯ
ทางหลวงหมายเลข 24

อาเภอเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วัดป่ าไทรงาม

5. หลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้เปิดทาการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาในสถานศึกษา
หลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่าระบบทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ อาชีพ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 6 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานยานยนต์ (ม. 3)
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ม. 3)
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ม. 3)
- สาขางานก่อสร้าง (ม. 3)
- สาขางานเชื่อมโลหะ (ม. 3)
- สาขางานเครื่องมือกล (ม. 3)
1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 6 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช./ม.6)
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวช./ม.6)
- สาขางานเทคนิคการผลิต (ปวช./ม.6)
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.)
- สาขางานโยธา (ปวช./ม.6)
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ปวช./ม.6)

1.3 ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี
- สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ปวส.)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม. 3)
- สาขางานการบัญชี (ม. 3)
- สาขางานการขาย (ม. 3)
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (ปวช./ม.6)
- สาขางานการบัญชี (ปวช./ม.6)
- สาขางานการตลาด (ปวช./ม.6)
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 สาขางาน ได้แก่
- สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปวช./ม.6)

