สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา คานิยม เอกลักษณ อัตลักษณ
วิสัยทัศน
วิทยาลัย เทคนิคอุทัยธานี เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชน
อยางทั่วถึง มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และจัดการองคความรู ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รูจักแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความพอประมาณ มีภูมิคุมกัน และมี
ความคิดสรางสรรค เปนบุคคลที่มีศักยภาพ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ

1. ผลิตแรงงานระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเทคโนโลยี
คุณภาพตรงตามความตองการ
2. พัฒนาองคความรูและทักษะของผูเรียนใหมีมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรูใหทันสมัย
4. ปลูกฝงคานิยมอันดีงามสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกผูเรียนทุกระดับ
5. สรางระบบเครือขายและใชทรัพยากรรวมกันในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
6. สงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการและ
เทคโนโลยี

ปรัชญา

“เลิศคุณธรรม ล้ําวิชา” คือ ปรัชญาการทํางานของสถานศึกษาที่ใชเปนหลักในการดําเนินงานบริหาร
วิทยาลัยตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อัตลักษณ
สุภาพ รอบคอบ รับผิดชอบ ทํางานเปนทีม
เอกลักษณ
ใสใจการศึกษา รวมพัฒนาชุมชน
2.2 จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา
1. ผูเรียนอยากเรียนสาขาอะไรตองไดเรียนสาขาวิชานั้น
2. ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการรับนักศึกษาใหม
3. ประกันคุณภาพการมีงานทํา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีวศึกษา
5. สรางงาน สรางรายไดฝกเปนเถาแก
6. การเทียบโอนประสบการณใหผูใชแรงงานและผูประกอบอาชีพ

7. มีชองทางพิเศษสําหรับผูเรียนเกง (Fast Track)
8. รวมคิด รวมทํา รวมลงทุน
9. จัดโรงงานใหมีในโรงเรียน จัดโรงเรียนใหมีในโรงงาน
2.3 ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติบัตร/ชื่อเสียง)
 ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2553 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ ประจําป 2554 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดานการอาชีวศึกษา
 ไดรับรางวัลชนะเลิศรางวัล Honor Awards ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐภูมิปญญาสรางสรรคเศรษฐกิจ
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2556 ณ หอง MCC HALL หางสรรพสินคา
เดอะมอลล บางกระป กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน : เครื่องเผาถานจากวัสดุเหลือใชอเนกประสงค วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี
 ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” ระดับภาคเหนือ
ประจําปการศึกษา 2557 ประเภทสิ่งประดิษฐที่ 5 สิ่งประดิษฐดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน :
สัญญาณไฟจราจรแจงเตือนรถในทางแคบ
 ไดรับเหรียญเงิน ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ การแขงขันหุนยนตยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2557 ระหวาง
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ 2558 ณ หองเอ็มซีซีฮอลล หางสรรพสินคาเดอะมอลล สาขาบางกระป ประเภท
สิ่งประดิษฐที่ 5 สิ่งประดิษฐดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน : สัญญาณไฟจราจรแจงเตือนรถ
ในทางแคบ
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอุตรดิตถ
 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานพิมพดีด
ภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอุตรดิตถ
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง สาขางาน
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค
 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขา
งานพิมพดีดภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค
 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน(Fix it center) สรางความเชื่อมั่นในการใหบริการดวยคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน

พัฒนาใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เขมขน รวมถึงชวยเหลือประชาชนในสถานการณภัย
พิบัติตางๆ
 จัดสรางบานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา ใหกับประชาชนที่ขาดแคลนที่อยูอาศัย อําเภอละ 1 หลัง รวม 8 หลัง โดยเงินงบประมาณ
ของจังหวัดอุทัยธานี
 จัดสรางบานพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหกับประชาชนที่
ขาดแคลนที่อยูอาศัย จํานวน 2 หลัง โดยเงินงบประมาณของสํานักพระราชวัง
2.4 ประวัติความเปนมาและขอมูลดานอาคารสถานที่
ประวัติความเปนมา
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ตั้งอยูเลขที่ 58 หมูที่ 2 ถนนวงศาโรจน ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัด
อุทัยธานี มีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร 1 งาน 12 ตารางวา ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่ผานมาดังนี้
พ.ศ. 2481 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนชางไมปากกะบาด
พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนชางไมอุทัยธานี ไดเปดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้น คือ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
พ.ศ. 2501 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางอุทัยธานี
พ.ศ. 2503 เปดขยายหลักสูตรเพิ่มขึ้นถึงอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกชางไมปลูกสราง ตอมาในป
การศึกษา2508 ไดเปลี่ยนเปนแผนกวิชาชางกอสราง
พ.ศ. 2517 เปดสอนแผนกวิชาชางยนต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2520 เปดสอนแผนกวิชาชางเชื่อมและโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2521 เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเทคนิคอุทัยธานี
พ.ศ. 2523 เปดสอนแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2524 ยกฐานะเปนวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
พ.ศ. 2527 เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ (บัญชี) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2528 เปดสอนแผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2534 เปดสอนแผนกวิชาชางยนตและแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.)
พ.ศ. 2538 เปดสอนแผนกวิชาชางยนต แผนกวิชาชางกอสราง ระบบทวิภาคี (DVT) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และแผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) ภาคสมทบ
พ.ศ. 2540 เปดสอนแผนกวิชาชางเทคนิคโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2541 รับนักศึกษาที่จบจาก ม.6 ศึกษาตอในระดับ ปวส. แผนกชางยนต แผนกวิชาการบัญชี
และแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
พ.ศ. 2542 เปดสอนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560

เปดสอนสาขาเครื่องกล ระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง)
เปดสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ ปวช. และ ปวส.

2.5 ขอมูลดานอาคารสถานที่
 ขอมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (Uthai Thani Technical College)
ที่ตั้ง : เลขที่ 58 หมูที่ 2 ถนนวงศาโรจน ตําบลอุทัยใหม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท : 0-5651-1582
โทรสาร : 0-5651-1901
เว็ปไซด : http://www.uthai.ac.th
อีเมลล : utc_9@hotmail.com
เนื้อที่ : 62 ไร 1 งาน 12 ตารางวา
 ขอมูลอาคารสถานที่
ประกอบดวย อาคาร จํานวน 17 หลัง ดังนี้
1) อาคาร 1 อาคารเรียน 2 ชั้น (เรียนรวม)
จํานวน 1 หลัง
2) อาคาร 2 อาคารอํานวยการ(ปฏิบัติงานสํานักงาน)
จํานวน 1 หลัง
3) อาคาร 3 หองสมุด/อินเตอรเน็ต/หอง Smart Class Room
จํานวน 1 หลัง
4) อาคาร 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 หลัง
5) อาคาร 5 อาคารเรียนรวมแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
จํานวน 1 หลัง
6) อาคาร 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการประเภทวิชาพาณิชยกรรม
จํานวน 1 หลัง
7) อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางกอสราง
จํานวน 1 หลัง
8) อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
จํานวน 1 หลัง
9) อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางกลโรงงาน
จํานวน 1 หลัง
10) อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
จํานวน 1 หลัง
11) อาคารเรียนและปฏิบัติการแผนกวิชาชางยนต
จํานวน 1 หลัง
12) อาคารพัสดุกลาง
จํานวน 1 หลัง
13) อาคารสถานที่
จํานวน 1 หลัง
14) รานคาสหกรณวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
จํานวน 1 หลัง
15) อาคารหองปกครอง
จํานวน 1 หลัง
16) ศาลารวมใจพัฒนา
จํานวน 1 หลัง
17) อาคารศูนยวิทยบริการ
จํานวน 1 หลัง
18) สํานักอาชีวศึกษาบัณฑิต
จํานวน 1 หลัง
หมายเหตุ : ปการศึกษา 2559
1) ยายหองสมุด/หองอินเตอรเน็ต ที่อยูอาคาร 3 มาอยูอาคารศูนยวิทยบริการ
2) สํานักอาชีวศึกษาบัณฑิต ประกอบดวย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต (ตอเนื่อง)

15 หอง
12 หอง
7 หอง
20 หอง
17 หอง
20 หอง
5 หอง
3 หอง
3 หอง
4 หอง
7 หอง
2 หอง
2 หอง
2 หอง
1 หอง
1 หอง

