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วิทยาลัยการอาชีพหวยผึ้ง ตั้งอยูเลขที่ กม ๑-๒ หมูที่ ๑ ตําบลนิคมหวยผึ้ง อําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย ๔๖๒๔๐ มีขนาดเนื้อที่ ๖๖ ไร ๑ งาน ๕๓ ตารางวาบริเวณหมูบานหวยผึ้ง
ตําบลนิคมหวยผึ้ง นับแตกอนมีสภาพเปนปาดงดิบอยูชายเขตดงแมเผด พื้นที่สวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณ
มีน้ําไหลผานตลอด ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาสันกกนอง ภูผีโหกุสันชัยและภูแฝก ทําใหเกิดความชุมชื้นแกพื้นที่
สวนนี้เปนจํานวนมาก กลาวกันวามีฝูงผึ้งมาทํารังที่ตนไมมากมาย ทําใหชาวบานบริเวณนี้มีอาชีพตีผึ้ง เพื่อนํา
น้ําผึ้งไปขายเปนที่รูจักกันทั่วไป แตในปจจุบันมีจํานวนนอยลง เนื่องจากบริเวณนี้อยูกึ่งกลางอําเภอสมเด็จ
กับอําเภอกุฉินารายณ จึงทําใหเปนที่พักของคนเดินทางไปมา ตอมาบริเวณนี้มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ จาก ๒-๓
ครอบครัว ก็เปนหลายรอยครอบครัวในปจจุบัน ป ๒๕๐๒ ชาวบานเหลานี้ไดชวยกันทํานบหวยผึ้ง และอพยพ
มาอยูเปนหมูบาน และไดตั้งชื่อหมูบานวา " บานหวยผึ้ง " โดยอาศัยลําน้ําที่ไหลผานเปน สัญญลักษณ ป ๒๕๐๕
จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต หัวหนาคณะปฏิวัติ ไดมาตรวจราชการที่ตําบลนาคู อําเภอเขาวง ไดพิจารณาเห็น
ความสําคัญ และความจําเปนของราษฎรตําบลนาคู ตําบลภูเลนชาง และตําบลกุดสิม อําเภอเขาวงวา ที่ไมมี
เสนทางคมนาคมไปสูตัวเมือง จึงไดมีบัญชาใหสรางถนนจากบานหวยผึ้ง ไปสูบานนาคู ขณะเดียวกันก็ไดจัดตั้ง
นิคมสรางตนเองกุฉินารายณขึ้น จึงทําใหมีการสรางทางไปสูหมูบานตางๆ ใกลเคียง นําความเจริญมาสูหมูบาน
หวยผึ้งตามลําดับ จากความพยายามของหมูบานที่จะขอจัดตั้งกิ่งอําเภอขึ้นที่บานหวยผึ้ง จนในที่สุดทางราชการ
ก็ไดประกาศจัดตั้งกิ่งอําเภอหวยผึ้ง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีเขตการปกครองรวม ๔ ตําบล
คือ ตําบลไคนุน ตําบลคําบง ตําบลนิคมหวยผึ้ง และตําบลหนองอีบุตร

สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ สรุปไดดังนี้
มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับดีมาก (เรียงตามลําดับ)
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
๒.๐๐ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระ หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผูรับบริการที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการฝกงาน
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๖ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และ
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
และคอมพิวเตอร
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๐ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๑ ระดับคุณภาพในการบริการการเงินและงบประมาณ

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๑ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๒ ระดับคุณภาพในการใช และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๓ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๔ ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๕ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๖ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา
แลว
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๗ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๘ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผล
คะแนนการฝกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๙ รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๘.๑๐ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมที่มีตอการนํา
ความรูความสามารถไปใชประโยชน
มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับดี
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๗ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑๒ ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขายทั้งในประเทศ และ หรือตางประเทศ
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสํานักดานการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับพอใช
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัยฯ
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียน
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖
มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๖.๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
มาตรฐานและตัวบงชีท้ ี่ดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ รอยละของผูเรียนทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผนการ
จัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
๔.๒.๑ แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
๑) โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒) โครงการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต
๔.๒.๒ แผนพัฒนาผูเรียน
๑) โครงการแนะแนวศึกษาตอเชิงรุก
๒) โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนผูสําเร็จการศึกษา และแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ
๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการเปนผูประกอบการ
๔) โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกนักเรียน
๔.๒.๓ แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
๒) โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาฝกงานและการอาชีวศึกษา
๔.๒.๔ แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานวิจัย
๑) โครงการทํางานวิจัย
๒) โครงการสวมประกอบแยกพกพา
๓) โครงการรากไมนามอง
๔) โครงการไขเค็มเปรี้ยวหวาน
๕) โครงการกรองเอนกประสงคเคลื่อนที่
๖) โครงการสารพัดผลฟกขาว
๗) โครงการรถเข็นถอดมันสําประหลัง แบบกลไก แรงเหยียบ
๘) โครงการหมอนรองคอจากผาพื้นบานกาฬสินธุ
๙) โครงการ VGA ไรสาย
๔.๒.๕ แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
๑) โครงการ Open House
๒) โครงการ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fixit center
๓) โครงการหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย
๔.๒.๖ แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู
๑) โครงการจัดหาทุนการศึกษา
๔.๒.๗ แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๒) โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
๔.๒.๘ แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
๑) สงเสริมการจัดระบบเครือขายในการจัดการอาชีวศึกษา ใหความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ ชุมชน
๔.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๓.๑ ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาจาก สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานอื่นๆ ในทองถิ่น
๔.๓.๒ การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดทํา
หลักสูตรเพื่อสนองตอความตองการของทองถิ่น
๔.๓.๓ ความรวมมือในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขางาน
๔.๓.๔ การชวยเหลือดานงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัย และสิ่งประดิษฐจาก
หนวยงานอื่น

