ผลการพัฒนาที่ผ่านมาที่เป็นความสาเร็จ
ผลการพัฒนาที่เป็นความสาเร็จ
1. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับ
เหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
จังหวัด และ ระดับภาค ประจาปีการศึกษา 2556
2. ได้รับรางวัลผู้บริหารปฏิบตั ิงานดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2556
จากอาชีวศึกษาจังหวัสุพรรณบุรี
3. รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
- ปีการศึกษา 2556 ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 และ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
- ปีการศึกษา 2556 ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 2 และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
- ปีการศึกษา 2556 ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 5 และ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
- ปีการศึกษา 2556 ระดับภาค ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง ประเภทที่ 5 และ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
4. - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สถานศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557
- ได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ประเภท 9 ผลงาน
ไม้กระถินสร้างชาติระดับภาคกลาง
ปีการศึกษา2557
5. - ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ระดับชาติ
- ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว
- ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การประกวดเพลงลูกทุ่ง ระดับภาคกลาง
6. ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ได้รับโล่รางวัล เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สาเหตุ
1. ความร่วมมือของบุคลากร ครูผู้สอน และ
นักเรียน นักศึกษา
2. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
1. ความร่วมมือของบุคลากร และนักเรียน
นักศึกษา
2. ความร่วมมือของชุมชน
1. ความร่วมมือของครูผู้สอน
2. ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม

1. ความร่วมมือของครูผู้สอน
2. ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม

1. ความร่วมมือของครูผู้สอน
2. ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน

1. ความร่วมมือของครูผู้สอน
2. ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
3. ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสม

ผลการพัฒนาที่เป็นความสาเร็จ
7. มีจานวนนักเรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีความจาเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มขึ้น
8. มีการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชน
9. มีการบริหารจัดการงบประมาณสาหรับใช้ใน
การสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ อย่างพอเพียง
10. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน
ครบทุกด้าน
11. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้านไอทีใน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
12. สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน

สาเหตุ
1. สถานศึกษามีการสนับสนุน และจัด
สภาพแวดล้อมแหล่งค้นคว้าโดยใช้ไอที
2. มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
1. ความร่วมมือของบุคลากร
2. ความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา
3. ความร่วมมือของชุมชน
1. ความร่วมมือของบุคลากร
2. ความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา
1. ความร่วมมือของบุคลากร ครูผู้สอน และ
นักเรียน นักศึกษา
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและให้
ความร่วมมือ
2. มีการจัดอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รองรับด้านไอทีอย่าง
เพียงพอ และทันสมัย
1. ความร่วมมือของบุคลากร
2. ความร่วมมือของนักเรียน นักศึกษา
3. ความร่วมมือของชุมชน

ผลการพัฒนาที่ผ่านมาที่ไม่ประสบความสาเร็จ
ผลงานที่เป็นความสาเร็จ
สาเหตุ
1. จานวนผู้สาเร็จทางการศึกษาตามหลักสูตรตาม 1. จานวนนักเรียนออกกลางคันสูง
เกณฑ์ที่กาหนดต่า
2. ขาดระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ
2. ลดจานวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน

1. รับผู้เรียนโดยไม่มีการคัดเลือก/คัดกรอง
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
3. ขาดระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ

3. การส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้ได้รับการ 1. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบและมีความรู้
จัดสิทธิบัตรและการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
4. สถานศึกษาปลอดสารเสพติด

1. ขาดมาตรการในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
3. ปัญหาครอบครัว

5. ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ 1. จานวนนักเรียนออกกลางคันสูง
กาหนดตามชั้นปี
2. สภาพแวดล้อมภายนอกและปัญหาครอบครัว
3. ไม่มีการสอบคัดเลือก
6. ครูขาดผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และเป็น 1. ครูมีภาระงานมาก
ที่ยอมรับ
2. ขาดความรู้ด้านการวิจัย
3. การเข้าถึงทุนวิจัยภายนอก
4. ขาดเครือข่ายนักวิจัย
7. การระดมทรัพยากรผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ 1. ขาดงบประมาณสนับสนุน
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของสาขางาน
2. ครูผู้สอนมีภาระงานมาก

ตารางวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัย
จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknsses : W)

1. ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นา มีความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นา
สถานศึกษาในทุกๆด้าน เป็ นที่ย อมรับของชุมชน
และท้องถิ่น
2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานและ
มีความก้าวหน้า
3. เป็นสถานศึกษาที่อนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม
ได้ดีในระดับหนึ่ง
4. ครูและบุคลากรมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
5. ครูและบุคลากรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการทางาน
6. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง
7. เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
8. จานวนนักเรียน นักศึกษามีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
สูงขึ้น
9. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเป็ น ที่ ต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ
10. ครูและบุคลากรเป็น คนรุ่น ใหม่พร้อมทางาน
และรับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้ปกครองและชุมชน
12. สถานที่ตั้งเหมาะสมและการคมนาคมสะดวก
13. มีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
14. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะและได้รับรางวัลใน
ระดับ ภาค ระดับ ชาติ และได้รั บ การยอมรับจาก
ชุมชน
15. การมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
16. มีโครงสร้างการบริหารจั ดการสถานศึกษาที่
ชัดเจน
17. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการสถานศึกษา

1. ยังขาดอาคารให้ บริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิทย
บริการ
2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีอยู่มีอายุการใช้งาน
นานต้องการจัดหาใหม่
3. บุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนบ่อย) ทาให้
การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง
4. ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาต่ อ ใน
สถานศึ ก ษาบางส่ ว นขาดความตระหนั ก ในด้ า น
วิชาการ และมีความรู้ ทักษะทางด้านภาษาน้อย
6. พื้ น ที่ ข องวิ ท ยาลั ย ยั ง ต้ อ งการพั ฒ นาให้ ใ ช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากกว่าที่เป็นอยู่
7. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาบางส่ ว นควรได้ รั บ การ
ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยให้เป็นผู้มีจิตอาสามีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีมารยาท รู้จักอดออมและใช้
สิ่งของอย่างคุ้มค่า
8. การรับนักศึกษาไม่มีการสอบคัดเลือก/คัดกรอง
9. การนิเทศกากับติดตามผลการปฏิบัติงานยังไม่
เป็นระบบ
10. บุคลากรขาดประสบการณ์และความคิดเชิง
ระบบ

