บทที่ ๒
ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
๒.๑.๑ สภาพภูมิศาสตร์ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ทำงใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่ำงจำกตัวจังหวัด ๔๐ กิโลเมตร ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๕ กิโลเมตร
อำเภอสองพี่น้อง ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดมีพื้นที่ ๗๕๐.๔ ตร.กม. ประชำกร ๑๒8,036 คน
(๒๕58) มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอข้ำงเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภออู่ทองและอำเภอบำงปลำม้ำ
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบำงซ้ำยและอำเภอลำดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ)
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบำงเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ำมะกำ
(จังหวัดกำญจนบุรี)
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอพนมทวน (จังหวัดกำญจนบุรี)
อำเภอสองพี่น้องมีพื้นที่แบ่งตำมลักษณะภูมิประเทศออกเป็น ๒ ส่วน คือ
- ส่วนที่ ๑ เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำเหมำะแก่กำรทำนำ เลี้ยงปลำ และเลี้ยงกุ้ง
- ส่วนที่ ๒ เป็นที่รำบลุ่ มเหมำะแก่กำรทำไร่และสวนผลไม้ โดยเฉพำะบริเวณที่รำบลุ่มแม่น้ำ
มีแม่น้ำท่ำจีนไหลผ่ำน เป็นระยะทำงประมำณ ๒๕ กิโลเมตร มีสภำพคล้ำยท้องกระทะมีสภำวะน้ำท่วม
ขังทุกปี
อำเภอสองพี่น้องแบ่งเขตกำรปกครองย่อยออกเป็น ๑๕ ตำบล ๑๔๐ หมู่บ้ำน
พื้นที่ให้บริกำรของวิทยำลัย ได้แก่ อำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอใกล้เคียง คือ
๑. อำเภอเมือง
๒. อำเภอสองพี่น้อง
๓. อำเภออู่ทอง
๔. อำเภอบำงปลำม้ำ
๕. และจั งหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอบำงเลน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม
อำเภอลำดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ)
๒.๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ
อำชีพหลักกำรของประชำกร ได้แก่
๑. กำรเกษตร
๒. กำรปศุสัตว์
๓. กำรประมง
-

พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว อ้อย และพืชผัก
สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โค สุกร เป็ด ไก่ ปลำ กุ้ง

๒.๒ ข้อมูลสถานศึกษา
๒.๒.๑ ประวัติวิทยาลัย
วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตั้งอยู่ทำง
หลวงหมำยเลข ๓๒๖๐ สองพี่น้องสุพรรณบุรี บ้ำนท่ำทรำยทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบำงพลับ อำเภอสองพี่น้อง
จั ง หวั ดสุ พ รรณบุ รี มี เนื้ อ ที่ ๖๖ ไร่ ๒ งำน ๖๐ ตำรำงวำ เปิ ดสอนครั้ง แรกเมื่ อปี ก ำรศึก ษำ ๒๕๔๑
โดยเปิดสอน ๒ สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำช่ำงยนต์ ฝำกเรียนชั่วครำวที่วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและ
สำขำวิ ช ำกำรบั ญ ชี ฝ ำกเรี ย นชั่ ว ครำวที่ วิ ท ยำลั ย อำชี ว ศึ ก ษำสุ พ รรณบุ รี จำกนั้ น ได้ ย้ ำ ยมำท ำ
กำรเรียนกำรสอน ณ ที่ตั้งปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๔๒
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ นำยสำยัณห์ สะอำดดี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๒
นำยประภำส คงสบำย
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
นำยบุญเลิศ สัสสี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒
นำยนพดล
สุวรรณสุนทร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๓ เพิ่มหลักสูตร ปวช.๒ สำขำงำน คือ สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง และสำขำงำน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๔ เพิ่มหลักสูตร ปวช ๑. คือ สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ปวส. ระบบ
ปกติ ๑ สำขำงำน คือสำขำงำนกำรบัญชี และ หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นหลำกหลำย
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๕ เพิ่มหลักสูตร ปวส. ระบบปกติ ๑ สำขำงำน คือสำขำงำนเทคนิคยำนยนต์
ปี กำรศึกษำ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ ท ำกำรสอนหลั ก สู ตร ปวช. ๕ สำขำงำน คื อ สำขำยำนยนต์
สำขำงำนกำรบั ญ ชี สำขำงำนไฟฟ้ ำ ก ำลั ง สำขำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และสำขำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หลั ก สู ต ร ปวส. ระบบปกติ 2 สำขำงำน คื อ สำขำงำนกำรบั ญ ชี และสำขำงำนเทคนิ ค ยำนยนต์
หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นหลำกหลำย
ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๔๘ เพิ่ ม หลั ก สู ต ร ปวส. ระบบเที ย บโอนประสบกำรณ์ ๔ สำขำงำน คื อ
สำขำงำนกำรบัญชี สำขำงำนเทคโนโลยีสำนักงำน สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ และสำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ ทำกำรสอนหลักสู ตร ปวช. ๕ สำขำวิชำ หลักสูตร ปวส. ระบบเทียบโอน
ประสบกำรณ์ ๔ สำขำวิชำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นหลำกหลำย
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ เปิดสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ระบบทวิภำคี
ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง ได้ดำเนินกำรตำมพันธกิจ ดังนี้
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนมี ๒ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พ.ศ. ๒๕56
เปิดสอน ๓ สำขำวิชำ 6 สำขำงำน คือ
1.1 สำขำวิชำเครื่องกล 2 สำขำงำน
- สำขำงำนยำนยนต์
- สำขำงำนช่ำงกลโรงงำน
1.2 สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 2 สำขำงำน
- สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง
- สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์

1.3 สำขำวิชำพณิชยกำร 2 สำขำงำน
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2557 เปิดสอน 3 สำขำวิชำ 4 สำขำงำน คือ
2.1 สำขำวิชำเครื่องกล 1 สำขำงำน
- สำขำงำนเทคนิคยำนยนต์
2.2 สำขำวิชำกำรบัญชี 2 สำขำงำน
- สำขำงำนกำรบัญชี
- สำขำงำนกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
2.3 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 สำขำงำน
- สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำวิชำชีพให้ประชำชนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ
ที่มีคุณภำพมำตรฐำนอย่ ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย โดยให้คลอบคลุมประชำชนทุกเพศทุกวัยและกลุ่มเป้ำหมำยทั้งเด็ก เยำวชน วัยแรงงำนสตรี
ผู้ สู ง อำยุ โ ดยเฉพำะผู้ ย ำกไร้ ล ะด้ อยโอกำส วิท ยำลั ย กำรอำชี พสองพี่น้ องจึง ได้ จัด กำรเรีย นกำรสอน
๓ ระบบ คือ
๑. ระบบปกติ เปิดสอนทั้ง ระดับ ปวช. และ ปวส.
๒. ระบบทวิภำคี เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส.
๓. ระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เปิดสอนระดับ ปวส.
ส่วนกำรศึกษำตำมอัธยำศัยได้มีกำรจัดในรูปของกำรฝึกอบรบวิชำชีพระยะสั้น และวิชำชีพหลำกหลำย
2.3 ด้ำนอำคำรสถำนที่
2.3.1 อำคำรโรงฝึกงำน อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรชั่วครำว ๑ ชั้น และอำคำรประกอบอื่น รวม
๑๒ รำยกำร สร้ำง พ.ศ.๒๕๔๐ งบประมำณรวม ๘,๙๘๐,๐๐๐ บำท ประกอบด้วย
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรชั่วครำว
๑
หลัง
อำคำรโรงฝึกงำน
๑
หลัง
อำคำรอเนกประสงค์
๑
หลัง
อำคำรอำนวยกำร
๑
หลัง
บ้ำนพักครู
๒
หลัง
ห้องน้ำห้องส้วม
๑
หลัง
เสำธง
๑
เสำ
รำยกำรสำธำรณูปโภค รวม
๕
รำยกำร
2.๓.๒ อำคำรฝึกงำน อำคำรเรียนและปฏิบัติงำน ๓ ชั้น ๒ หลัง สร้ำงพ.ศ.๒๕๔๑ งบประมำณ
๘,๔๓๐,๐๐๐บำท ประกอบด้วย
2.๓.๒.๑ อำคำรโรงฝึกงำน (สำขำงำนยำนยนต์ สำขำงำนไฟฟ้ำกำลัง สำขำงำนอิเล็กทรอนิกส์)

2.๓.๒.๒ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร
สำขำงำนกำรบัญชี
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชำสำมัญ
2.๓.๓ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำร ๔ ชั้น ๑ หลัง สร้ำง พ.ศ.๒๕๕๔ งบประมำณ ๑๕,๓๕๐,๐๐๐
2.๓.๔ ป้ำยชื่อวิทยำลัย ๑ ป้ำย สร้ำง พ.ศ.๒๕๕๐
งบประมำณ ๒๕๐,๐๐๐
2.๓.๕ สนำมบำสเกตบอล ๑ สนำม สร้ำง พ.ศ. งบประมำณ
2.๓.๖ ปรับพื้นที่ถมดินเป็นสนำมฟุตบอล พ.ศ.๒๕๕๐
งบประมำณ ๖๐๐,๐๐๐
2.๓.๗ ปรับปรุงร่องระบำยน้ำรอบสนำมฟุตบอล พ.ศ.๒๕๕๑
งบประมำณ ๔๘๒,๒๘๒
2.๓.๘ ระบบระบำยน้ำอำคำรชั่วครำว สร้ำง พ.ศ.๒๖๔๓
งบประมำณ ๕๘๓,๐๐๐
2.๓.๙ ระบบประปำบำดำล สร้ำง พ.ศ.๒๕๔๓
งบประมำณ ๒,๙๘๗๐๐๐
2.๓.๑๐ ติดตั้งระบบตรวจสอบควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑
งบประมำณ ๒๔๘,๙๔๔
2.๓.๑๑ ห้องน้ำนักเรียนหญิง – ชำย ๑ หลัง สร้ำง พ.ศ.๒๕๕๑
งบประมำณ ๑๗๒,๘๐๐
2.๓.๑๒ รั้ว สร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๕
งบประมำณ ๕๖๘,๕๐0
2.๓.๑๓ ตึกใหม่ สร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๔
งบประมำณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐.๐๐
2.๓.๑๔ ห้องน้ำ สร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๖
งบประมำณ ๕๐๐,๐๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

กรอบเวลาเรียน
วิทยำลัยจัดเวลำเรียนให้นักเรียนเป็นรอบเช้ำ ไม่มีรอบบ่ำย ทุกระดับมีกรอบเวลำเรียนระหว่ำง
เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โดยทำกิจกรรมหน้ำเสำธงเวลำ ๐๗.๔๕-๐๘.๐๐ น.
จำนวนบุคลำกรปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ มีทั้งหมด 60 คน แยกเป็น ผู้บริหำร ๓ คน ข้ำรำชกำรครู
10 คน พนักงำนรำชกำร ๙ คน ครูพิเศษสอน ๑5 คน เจ้ำหน้ำที่และนักกำร ๒3 คน
จำนวนนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 454 คน
ประเภทวิชำพณิชยกำร
356 คน
รวม 810 คน

แผนผังที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
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1010/110 10

1. ศำลพระภูมิ
2. พระพุทธรูปประจำวิทยำลัย
3. ป้อมยำม
4. สนำมบำสเกตบอล
5. อำคำรคหกรรม
6. อำคำรโรงฝึกงำนเทคนิคพื้นฐำน
7. ห้อง(บ้ำน)พักครู
7/1 ห้องประชุม

8. อำคำรเอนกประสงค์
9. ห้องน้ำนักเรียน
10. บ้ำนพักผู้อำนวยกำร
10/1,10/2 บ้ำนพักรองผู้อำนวยกำร
11. ประปำบำดำล
12. อำคำรช่ำงอุตสำหกรรม
13. ศูนย์บริกำรอินเตอร์เน็ต
14. สหกรณ์ร้ำนค้ำ/บริษัทจำลอง
15. อำคำรพำนิชยกรรม

16. โรงอำหำร
17. โรงจอดรถ
18. ประปำบำดำล
19. โรงกรองน้ำ
20. โรงจอดรถนักเรียน
21. สถำนีวิทยุ R-radio
22. ห้องน้ำนักเรียน
23. องค์พระวิษณุกรรม
24. อำคำรสร้ำงใหม่

สัญลักษณ์ประจาวิทยาลัย

สีฟ้ำ
สีแดง

สัญลักษณ์
ประจำวิทยำลัย
ปรัชญาวิทยาลัย

สีประจำวิทยำลัย
สีฟ้ำ-สีแดง

“ควำมรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม”
อัตลักษณ์
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำจิตอำสำ
วิสัยทัศน์
“ผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนวิชำชีพตอบสนองภูมิสังคม พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน”
พันธกิจ
๑. ผลิตและพัฒนำกำลัง คนให้ได้คุณภำพ มำตำฐำนวิชำชีพสู่ประชำคมอำเซียน และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สร้ำงโอกำสกำรศึกษำวิชำชีพให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึง
๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำทุกภำคส่วน
๔. ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อควำมมั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพสู่ ควำม
เป็นเลิศ
๕. ส่งเสริมงำนวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรพัฒนำ
อำชีพและคุณภำพของประชำชน

จานวนนักเรียน – นักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑ สาขางานยานยนต์
๒ สาขางานไฟฟ้ากาลัง
๓ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
๔ สาขาช่างกลโรงงาน
รวม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
๑ สาขางานการบัญชี
๒ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชา/สาขางาน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑ เทคนิคยานยนต์
๒ ไฟฟ้ากาลัง
๓ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
รวม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑ สาขางานการบัญชี
๒ สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
๔ การจัดการธุรกิจ/ค้าปลีก
รวม
รวมทั้งสิ้น

ภำคปกติ/ชั้นปี
๑
๒
๓

รวม

ทวิภำคี/ชั้นปี
๑
๒

๑๐๐
๗๐
๒๓
๑๙๓

๖๕
๑๙
๑๑
๙๕

๓๙
๔๐
๑๑
๙๐

๒๐๔
๑๒๙
๔๕
๓๗๘

๑๓
๑๓

๕๒
๔๘
๑๐๐
๒๙๓

๔๗
๓๔
๘๑
๑๗๖

๓๖
๓๒
๖๘
๑๕๘

๑๓๕
๑๑๔
๒๔๙
๖๒๗

๑๓

ภำคปกติ/ชั้นปี
๑
๒
๓
๑๓
๑๒
๖
๓๑

๒๑
๙
๒
๓๒

๒๔
๑๒
๑๐
๔๖
๗๗

๑๔
๒๓
๓๗
๖๙

๓

รวม

รวม

-

-

๑๓
๑๓

๒๐๔
๑๒๙
๔๕
๑๓
๓๙๑

-

-

๑๓

๑๓๕
๑๑๔
๒๔๙
๖๔๐

รวม

ภำคสมทบ
๑
๒

๓

รวม

รวม

-

๓๔
๒๑
๘
๖๓

-

-

-

-

๓๔
๒๑
๘
๖๓

-

๓๘
๓๕
๑๐
๘๓
๑๔๖

๒๔
๒๔
๒๔

-

-

24
24
24

๓๘
๓๕
24
๑๐
๑07
๑70

