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บทที่ 1
ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
1. ความเป็นมา
1.1 ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้งเนื้อที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2536
เป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นกับกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด
66 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา ของที่ดินกรมประชาสงเคราะห์ด้านทิศเหนือติดกับโรงพยาบาลห้วยผึ้ง ด้านทิศ
ตะวันออกติดกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2101 ถนนห้วยผึ้ง -นาคู ก.ม. 1-2 ด้านทิศใต้ติดกับปศุสัตว์อาเภอห้วยผึ้ง
ด้านทิศตะวันตกติดกับกับคลองส่งน้า ชลประทาน ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 2 ถนนห้วยผึ้ง –นาคู
2. การดาเนินงานในปัจจุบัน
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เปิดทาการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย) และหลักสูตร ปวช.
ในโรงเรียนมัธยม
2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาโลหะการ
- สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม

-22.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์ (ระบบปกติ)
- สาขางานยานยนต์ (ระบบ ม.6)
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ระบบปกติ)
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า (ระบบ ม.6)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระบบปกติ)
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระบบ ม.6)
สาขาวิชาโยธา
- สาขางานโยธา (ระบบปกติ)
- สาขางานโยธา (ระบบ ม.6)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานดารบัญชี (ระบบปกติ)
- สาขางานการบัญชี (ระบบ ม.6)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (ระบบปกติ)
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน (ระบบ ม.6)
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
- สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ระบบปกติ)
สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ระบบ ม.6)
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3. ข้อมูลอาคารสถานที่
ทะเบียนรายการสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ

รายการที่ได้รับ

จานวน

หน่วยนับ

รายละเอียด

งบประมาณ

2536
2537
2538

อาคารเรียนและปฏิบัติการ
อาคารสานักงานหอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน
บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8
บ้านพักครู 6 หน่วย
บ้านพักภารโรง 2 หน่วย
ห้องน้า-ห้องส้วม 3 หน่วย
ปรับปรุงพื้นที่ระบบน้าประปาพร้อมหอถังสูง

1
1
2
1
2
3
2
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย 960 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร

9,984,000
4,992,000
5,184,000
607,000
4,980,800
1,014,000
208,000
1,000,000

2539

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รั้วพร้อมป้ายชื่อ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ถนนคอนกรีต
สนามบาสเกตบอล
โรงอาหาร

6,000
1,360
1
500
1
1

ตารางเมตร
เมตร
หลัง
ตารางเมตร
สนาม
หลัง

2540 - 2542
2542
2549
2552

4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย 1200 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอย

2,600,000
1,650,000
19,574,000
645,000
280,000
3,000,000

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ทิศเหนือ

15

16
10

14

12
9

7

6
13
11

8
5

4

1

2

ปศุสัตว์อ.ห้ วยผึง้

ถนนสาย ห้ วยผึง้ - นาคู

3

รายละเอียดสิ่ งก่อสร้ างของสถานศึกษา
1. อาคารอานวยการ / โรงอาหาร
2. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
3. สระน้ า
4. ที่จอดรถจักรยายนต์นกั ศึกษา
5. พระประธาน
6. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ (พาณิ ชยกรรม)
7. สนามหน้าเสาธง
8. บ้านพักผูอ้ านวยการ
9. บ้านพักครู
10. บ้านพักภารโรง
11. อาคารโรงฝึ กงาน (ช่างก่อสร้าง,เทคนิ คพื้นฐาน)
12. อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการ (ช่างอุตสาหกรรม)
13. แท้งค์ส่งน้ า
14. อาคารชัว่ คราว (งานพัสดุ ,งานอาคารสถานที่)
15. สนามบาสเกตบอล
16. สนามฟุตบอล
โรงพยาบาลห้ วยผึง้

โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ผูอ้ านวยการวิทยาลัย
นายอุดม ประชานันท์

คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
ฝ่ ายบริ หารทรัพย์
นายเฉลิมศักดิ์ กงอินทร์

งานบริ หารงานทัว่ ไป
นางเข็มพร ประชานันท์
งานบุคลากร
นางธนาภา นาชัยลาน
งานการเงิน
นายวิษณุ ยอดวงษ์
งานการบัญชี
นางมณี รัตน์ สรรพเลิศ
งานพัสดุ
นายรักชาติ สวัสดิ์นที
อาคารสถานที่
นายสิ ทธิศกั ดิ์ วรรณสวัสดิ์
งานทะเบียน
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
งานประชาสัมพันธ์
นายอิทธิพล โพธิพิฑูรย์

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
นางเพ็ญแข พิมพิไสย

ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
นายวสิ ทธิ์ตพงศ์ แสงงาม

ฝ่ ายวิชาการ
นางเพ็ญแข พิมพิไสย

งานแผนงานและงบประมาณ
นายดุสิต อัฐนาค

งานกิจการนักเรี ยนนักศึกษา
นายกริ ช ผลาเหิ ม

แผนกวิชา

งานปกครอง
นายสัญญา บุญสิ ริ

งานหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
นางศริ นรัตน์ ศิริภกั ดิ์

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
นายศุภชัย วิเศษศรี
งานความร่ วมมือ
นายดุสิต อัฐนาค
งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์
นายวชิ ระศักดิ์ คุม้ ไข่น้ า
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเกศราวรรณ ศรี บานแจ่ม

งานการตลาด การค้า และประกอบธุรกิจ
นางฐิตาพร สวัสดิ์นที

งานครู ที่ปรึ กษา
นายบุญรัตน์ โพธิ์ศรี ขาม
งานแนะแนวและจัดหางาน
นางวรรัตน์ ไกรสู นย์
งานสวัสดิการนักเรี ยนนักศึกษา
นายวชิระศักดิ์ คุม้ ไข่น้ า
งานโครงการพิเศษและบริ การชุมชน
นายเกรี ยงศักดิ์ นรภาร

งานวัดผลและประเมินผล
นายบุญเพ็ง สุธาธรรม
งานวิทยบริ การและห้องสมุด
นายสิ ริพงษ์ ฤทธิ์พลู
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอดิศร พันธะไชย
งานสื่ อการเรี ยนการสอน
นายศุภชัย วิเศษศรี

-64. วัตถุประสงค์สถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยคือ
1. การจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาล และ
เอกชน
2. การจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ระยะที่ 7-8
(พ.ศ. 2546-2550) และ (พ.ศ. 2551-2555)
3. การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
4. การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในจังหวัดกาฬสินธุ์
5. พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้สามารถเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพ
6. พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้
7. พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอแก่การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
8. พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตในสังคม
9. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีบรรลุความสาเร็จใน
การวัดการศึกษา
10. เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับ ปวช.
1. เพื่อให้มีความรู้ มีฝีมือ มีความชานาญ และประสบการณ์สามารถนามาใช้ในการประกอบ
อาชีพได้
2. เพื่อให้รู้จักค้นหา แก้ปัญหา และติดตามความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนอยู่เสมอ มีนิสัย
รักงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพ
3. เพื่อให้ความรู้ ความสามารถในเรื่องของภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาที่จาเป็นแก่
การศึกษา
4. เพื่อให้บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม มีระเบียบวินัยและน้าใจเป็นนักกีฬา มีความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัด สุขภาพและอนามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ดารงชีวิตบนพื้นฐานแห่ง
คุณธรรมและกฎหมาย
5. เพื่อให้ความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศและโลกปัจจุบันมีความ
สานึกในความเป็นไทย ดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระดับ ปวส.
1. เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในวิชาสามัญหรับเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

-72. เพื่อให้มีทักษะในงานอาชีพระดับผู้ชานาญการเฉพาะทาง สามารถนาไปประกอบอาชีพและ
พัฒนางานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน สามารถทางาน
เป็นหมู่คณะได้ดี
4. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย มี
สุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรง
6. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตระหนักในปัญหาและความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐาน
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
วิสัยทัศน์ ( Vision)
“สถานศึกษามุ่งมั่นผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพและศูนย์เทคโนโลยีทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ
สากล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
พัทธกิจที่ 1 ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มีคุณภาพ มาตรฐานตลาดแรงงาน และมีคุณธรรม
พัทธกิจที่ 2 บริการและพัฒนาชุมชน สังคม สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการการจัด การศึกษา
การวิจัย สร้างนวัตกรรมด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
พัทธกิจที่ 3 พัฒนาศูนย์บริการเทคโนโลยีทางวิชาการและทางวิชาชีพเพื่อจัดการอาชีวศึกษา และพัฒนา
วิชาอาชีพ
พัทธกิจที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

-8ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ปรัชญา
*ชานาญฝีมอื ถือคุณธรรม ล้าเลิศวิชา รักษาความดี*
ชานาญฝีมือ หมายความว่าวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอนการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน ให้เป็นผู้ชานาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง งานช่างให้มีความชานาญ
สามารถนาไปพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
ถือคุณธรรม หมายความว่า วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอน
การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียนควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้สอดแทรกคุณธรรม ๕ประการ คือ เป็น
ผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้มีวินัย เป็นผู้มีความผูกพัน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นผู้มีคุณธรรมนาวิชาชีพโดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ล้าเลิศวิชา หมายความว่า ว่า วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอน
การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียนแล้ว ยังเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ ศาสตร์สากลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
รักษาความดี หมายความว่า วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนการสอน
การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียนแล้วยังเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียน นักศึก การยึดมั่นในความสัตย์จริง
และในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
และสามารถนาไปพัฒนางานอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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อัตรากาลังในปีงบประมาณ 2556
อัตรากาลังของสถานศึกษา
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตาแหน่ง

จานวน (คน)

รวม

4
11
4
11
24
21
75

ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ข้าราชการผลเรือน
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ครูจ้างสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

-10ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

จานวน
ตาแหน่ง

ชาย

หญิง

ระดับตาแหน่ง
คศ. 1

รวม
ชาย

1. ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รวมผู้บริหาร
2. ข้าราชการครูผู้สอน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพืน้ ฐาน
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คศ. 2

หญิง

ชาย

คศ. 3

หญิง

ชาย

เอก

โท

0

1

1

3
3

1

3
4

2
2

1
2

1
2

0
1
1
2
4

2
1
1
2
0
1
1
3
11

2
1
1
2

1
7

1
1
1
1
4
4
4

7
7

0

2
1
2

1

0
1
1
1

3

2
2
2
1
1

1

1
4

ต่ากว่า
ป. ตรี

1

0

ตรี

หญิง

1

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แผนกวิชาสามัญ
รวมข้าราชการครูผู้สอน
3. ข้าราชการพลเรือน
เจ้าหน้าที่พนักงาน.............ระดับ
เจ้าหน้าที่พนักงาน.............ระดับ
รวมข้าราชการพลเรือน
4. ลูกจ้างประจา
คนงาน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
ช่างไม้
รวมลูกจ้างประจา
5. พนักงานราชการ
พนักงานราชการครู
รวมพนักงานราชการ

ระดับการศึกษา

2
3

0

0

0

1
0
1
1
3
1 10

1
1
1
1
4

1
1
1
1
1

11
11

11
11

3
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6. ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่พนักงาน.....
รวมลูกจ้างชั่วคราว
7. ครูจ้างสอน
ครูพิเศษ
รวมครูจ้างสอน
รวมทั้งสิ้น

11
11

10
10

21
21

8
8

13
13

15
15
43

9
9
31

24
24
75

1 22
1 22
5 53

16

-12ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
ประเภท/สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ปวส.

ปวช.
ปี 1

ปี 2

ปี3

รวม

40

48

25

113

ปี1

ปี2

รวม

ปริญญาตรี/ปทส.
ปี1

ปี2

รวมทั้งสิ้น

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

113

16

30

46

46

สาขาวิชาโลหะการ

- สาขางานเครื่องกล
- สาขางานเชื่อมโลหะ

16
10

18
0

4
0

38
10

38

30

33

15

78

78

10

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

29
25

15

16

20

49

56

49
56

9

24

33

33

สาขาวิชาก่อสร้าง

- สาขางานการก่อสร้าง
- สาขางานโยธา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวม

13

10

5

28

28

10
12
146

17 0
141 65

29
352

63
14

44
38

149
62

20

30

30
29

64

94

158

510

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

42
10

149
78

สาขาวิชาการบัญชี

- สาขางานการบัญชี

21

24

45

45

21
42

15
39

36

36

81

292

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
รวม

77

82

52

211

-13หลักสูตรพิเศษ
แกนมัธยม

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทียบโอนประสบการณ์

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
- สาขางานโยธา
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

6
5
8
6
4

0

ระยะสั้น

6
5
8
6
4

1,000
รวม
รวมทั้งสิ้น

0
223

223

1,000

1,000
117

1,563

6
5
8
6
4

106

29

29

1,029

162

268

1,831

-14ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
ประเภท/สาขาวิชา

ปวช.

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ปวส.

ปี 1

ปี 2

ปี 3

รวม

30

13

24

67

ปี 1

ปี 2

รวม

ปริญญาตรี/ปทส.
ปี1

ปี2

รวม
ทั้งสิ้น

รวม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

20

17

0

0

67

37

0

37

สาขาวิชาเครื่องมือกลและช่างบารุง
- สาขาเครื่องกล

34

15

0

9

13

62

62

สาขาวิชาโลหะการ

- สาขางานเชื่อมโลหะ

9

0

0

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

9
0

19

22

24

65
21

18

19

11

30

48
11

9

0

0

65

51

0

51

0

0

48

20

0

20

สาขาวิชาก่อสร้าง

0

- สาขางานการก่อสร้าง
- สาขางานโยธา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สาขางานการโรงแรม
รวม

7

12

6

25

0

9
6
114

7
97

10
88

23
299

33
11

49
13

28
27

110
51

9

18

25
18
23

61

65 126

0

0

0

425

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

110
51

สาขาวิชาการบัญชี

- สาขางานการบัญชี

28

19

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

47

0

- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
รวม

47

44

62

55

161

0
28

18
37

18

65

18

0

0

0

226

-15แกนมัธยม

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ช่างอุตสาหกรรม

40
40
40

40
40
40

40
40
40

เทียบโอนประสบการณ์

- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขางานโยธา
-สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ระยะสั้น
รวม
รวมทั้งสิ้น

10
5
9
3
5

10
5
9
3
5

32

32

0

0

0

1,152

278 159 143 1,580 121 102 223

0

0

0

1,803

120

0

0

1,000
1,120

10
5
9
3
5
1,000

บทที่ 2
ผลการดาเนินงาน
การบริหารงบประมาณ
งบประมาณจัดสรร
ปีงบประมาณ 2556 (ภาคเรียนที่ 2/2555 และภาคเรียนที่ 1/2556 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามผลผลิต

ที่
1

2

3

4

งบรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าครองชีพ ข้าราชการครู / ลูกจ้างประจา
- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
รวม

ผลผลิต
ปวช.

ผลผลิต
ปวส.

ผลผลิต
ระยะสั้น

4,189,784.62
511,068.00
657,242.40
2,195,160.00
27,150.00
168,180.00
7,748,585.02

รวม

4,189,785
511,068
657,242
2,195,160
27,150
168,180
7,748,585.02

งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- สมทบประกันสังคม
รวม

2,052,500 1,096,200 1,876,500
300,000
50,000
109,758
2,462,258 1,146,200 1,876,500

5,025,200
350,000
109,758
5,484,958

งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงถนน)
รวม

5,050,000
500,000
- 1,983,900
5,550,000 1,983,900

5,050,000
500,000
1,983,900
7,533,900

งบอุดหนุน
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่าเครื่องแบบ
- สิ่งประดิษฐ์

5,453,300
1,434,000
329,820
681,150
579,600
169,200

5,453,300
1,434,000
329,820
681,150
579,600
169,200
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- หารายได้ระหว่างเรียน
- กิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
- โครงการคุณธรรมนาความรู้
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
รวม
5

รายจ่ายอื่น
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน
- โครงการส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันฯ
- โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ
- โครงการการส่งเสริมการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

20,000
45,000
7,500
8,719,570.00
1,148,000
38,000
210,000
160,000

78,000

15,000
93,000

350,000

10,000
1,556,000
360,000
25,202,665 3,583,100 1,876,500

78,000
20,000
45,000
22,500
8,812,570.00
1,148,000
38,000
350,000
210,000
160,000
10,000
1,906,000
31,558,523
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วัสดุฝึกการศึกษา
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ใช้งบประมาณด้านวัสดุการศึกษาเพื่อจัดหาวัสดุฝึก
ให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละแผนกสาขาวิชาฝึกปฏิบัติ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาเครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนการใช้
30,140
48,300
41,000
96,300
118,100
26,550
31,680
88,242
10,800
9,800
54,300
555,212

ผลการใช้
30,140
48,300
41,000
96,300
118,100
26,550
31,680
88,242
10,800
9,800
54,300
555,212

หมายเหตุ
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รายการครุภัณฑ์ประจาประงบประมาณ 2556
ลาดับ

รายการ

งปม.

บกศ.

ผู้รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์
1

เครื่องเจียระไนเหลากลมแบบยูนเิ วอร์แซลพร้อมอุปกรณ์

2
3

550,000

แผนกวิชาเครื่องมือกล

ครุภณ
ั ฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย

1,500,000

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ

3,000,000

แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1

ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

2

โครงการปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัยฯ
รวม

500,000

งานอาคารสถานที่

1,983,900

งานอาคารสถานที่

7,533,900

-20จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิน้ ...คน แยก
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน คน ดังนี้
ที่

รายละเอียดแสดงจานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2555
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ที่

รายละเอียดแสดงจานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2555
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
รวม

จานวน(คน)
17
1
10
15
4
38
7
93
จานวน(คน)
24
17
11
24
13
18
107

ที่

-21รายละเอียดแสดงจานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2556
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม
ที่

รายละเอียดแสดงจานวนนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2556
ประเภทวิชา
สาขาวิชา
สาขางาน
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชางานโยธา
สาขาวิชางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
รวม

จานวน(คน)
24
10
18
7
11
1
17
7
25
120
จานวน(คน)
13
24
19
9
14
13
92

บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง มีแผนการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จานวน 61 โครงการ ได้
ดาเนินการตามแผน จานวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนโครงการทั้งหมด ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00
ของจานวนโครงการทั้งหมด มีผลการดาเนินงานซึ่งกล่าวโดยสรุปได้
สรุปแผนผลการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลาดับที่

แผนงบประมาณ/ผลผลิต

งบประมาณ
งปม.

อุดหนุน

บกศ.

1

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นกั เรียน

-

-

2

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

-

3

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

90,000

4

โครงการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก

5

โครงการหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

6

โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเพียงพอ

2,000

7

โครงการติดตามนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและการอาชีวศึกษา

5,000

8

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

9

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center

10

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

5,000

11

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สาเร็จการศึกษาและแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ

7,000

12

โครงการจัดหาทุนการศึกษา

2,000

13

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

2,000

14

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา

15

โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข

226,125

16

โครงการพัฒนาคนเก่งและมีความสุข

26,125

17

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

2,000

18

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา

1,000

19
20

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
โครงการ Open House

21

โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต

22

โครงการปรับปรุงห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

38,000

23

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมพิธีไหว้ครู
โครงการ TO be number one

16,900

24

5,000
50,000
27,000

2,025,000

38,000
1,148,000

30,000

1,000
74,290
131,000

-

-

-
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ลาดับที่

แผนงบประมาณ/ผลผลิต

งบประมาณ

25

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

งปม.
20,670

อุดหนุน

บกศ.

26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

100,000

27

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

28

โครงการส้วมประกอบแยกชิ้นแบบพกพา

3,000

29

โครงการรากไม้น่ามอง

3,000

30

โครงการไข่เค็มเปรี้ยวหวาน

3,000

31

โครงการกรองเอนกประสงค์เคลื่อนที่

3,000

32

โครงการสารพัดผลฝักข้าว

3,000

33

โครงการรถเข็ญมันสาปะหลังแบบกลไกลแรงเหยียบ

7,500

34

โครงการหมอนรองคอจากผ้าพื้นบ้านกาฬสินธุ์

4,000

35

โครงการ VGA ไร้สาย

36

โครงการทางานวิจยั

37

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

1,500

38

โครงการสวนสนามและทบทวนคาปฏิญาณ

4,000

39

โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา

-

-

-

40

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

-

-

-

41

โครงการออกเยีย่ มบ้านนักเรียน นักศึกษา

42

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา

43

โครงการเครื่องล้างผลไม้

44

โครงการโคมตักยุงลายและแมลงด้วยพลังงานโซล่าเซลล์

6,000

45

โครงการเครื่องกาเนิดโอโซเพื่อบาบัดน้าเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

9,000

46

โครงการเต่าแผ่นแก๊สเอนกประสงค์ประหยัดพลังงาน

6,000

47

โครงการเครื่องย่อยก้อนเห็ดรีไซเคิล

30,000

10,000
10,000

1,000
-

-

10,000

20,000
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การดาเนินงาน
ที่
1.

3.

4.

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก
นักเรียนนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษา ระดับปวช.
และ ปวส. ทุกแผนกวิชา

- นักศึกษา ระดับปวช. และ
ปวส. ทุกแผนกวิชาได้รับความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนาไป
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- บุคลากรพัฒนาตนเองและนา
ความรู้ไปพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

5,000

100%

50,000

100%

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มี
ความสมบูรณ์
- ระบบเครือข่ายสามารถเชื่อมโยง
และใช้งานในสถานศึกษาได้ทุกจุด

90,000

100%

- บุคคลภายนอกรับทราบ
ข้อมูลการจัดการศึกษาต่อ
ของวิทยาลัย
- ผู้ที่จะศึกษาต่อสามารถ
ตัดสินใจเลือกสาขาวิชา
เรียนได้ถูกต้อง

27,000

100%

- เป็นโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชนสามารถฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

2,025,000

100%

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการแนะแนวศึกษาต่
- อเชิงรุก
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้ง
พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในวิทยาลัยการอาชีพ
ห้วยผึ้ง
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานจานวน 20
โรงเรียน

5.

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

นางสาวเกศราวรรณ ศรีบานแจ่ม
2.

งบประมาณ

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- เข้าร่วมกับองค์กรใน
ระดับจังหวัดในการ
ฝึกอบรมด้านฝีมือแรงงาน
ในท้องถิ่น

ใช้จ่ายจริง

-25การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

6.

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
เพียงพอผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

7.

โครงการติดตาม นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงานและการอาชีวศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

8.

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โครงการศูนย์อาชีพเพื่อชุมชน
(Fix it Center)
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

9.

เป้าหมาย
- จัดอบรมศึกษาดูงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงแก่แกนนา
นักเรียนนักศึกษา

งบประมาณ
ผลงาน

- นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งมี
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- ออกติดตามนิเทศ
- เพื่อเป็นการสร้างความ
ความก้าวหน้า นักเรียน
เข้าใจและตกลงเงื่อนไขการ
นักศึกษาฝึกงานงาน
ฝึกงานร่วมกันระหว่างครูฝึก
สถานประกอบการและ
นักศึกษา
- จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปี
-วิทยาลัยได้รับคาชมจากการ
ใหม่
ดาเนินกิจกรรมทั้งในระดับ
- จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาล
จังหวัดและสานักงาน
สงกรานต์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร - ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน 4
ประจา อบต. เทศบาล/สุขอนามัย จุด
พื้นฐาน/สร้างมูลค่าเพิ่มและ
- หมู่บา้ นที่ออกให้บริการไม่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 จุด น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- หมู่บา้ นที่ออกให้บริการไม่น้อย - ช่างชุมชน 28 คน
กว่า 20 หมู่บา้ น
- ประชาชนผู้รับบริการ 500
- เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ คน
ประกอบอาชีพ จานวน 100
รายการ

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

2,000

2,000

80%

5,000

5,000

100%

38,000

38,000

100%

1,148,000

1,148,000

100%

-26สรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ 2556
การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

10.

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 256
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

11.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สาเร็จ
การศึกษาและแนะแนวอาชีพ
การศึกษาต่อ
ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนา
การศึกษา
หัวหน้างานแนะแนว
โครงการจัดหาทุนการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

12 .

13.

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งบประมาณ
จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
ข้อมูลอาคารสถานทีข่ อง
วิทยาลัย
- นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจ
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการ
เป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้ง
- นักเรียน นักศึกษา ที่
- นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจ
สาเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร และมีแนวทางในการดาเนินชีวิต
ทุกระดับ
- นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อได้

5,000

5,000

100%

7,000

7,000

80%

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้ง จานวน 50
คน

2,000

2,000

100%

2,000

2,000

80%

เป้าหมาย

ผลงาน

- จัดปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.
และ ปวส.

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา
- นักเรียน นักศึกษา มีทุนทรัพย์
พัฒนาตนเองในด้านการศึกษา
จนจบหลักสูตร
- นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จ - ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่มี
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา งานทาหรือศึกษาต่อโดยเป็น
ทุกหลักสูตรทุกระดับ จานวน ข้อมูลปัจจุบัน
100 คน
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การดาเนินงาน

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

14.

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา ในแต่ละปี
การศึกษาทุกหลักสูตร ทุก
ระดับเข้ารับใบประกาศนียบัตร
ด้วยความภาคภูมิใจ

35,000

35,000

60%

15.

โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข
ประจาปีงบประมาณ 2556
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ดารงตนอยู่ในสังคมเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม

226,125

226,125

80%

16.

โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข
ประจาปีงบประมาณ 2556
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ดารงตนอยู่ในสังคมเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม

226,125

226,125

80%

17.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน

- นักเรียน นักศึกษา มีความ
มั่นใจและมีแนวทางในการดาเนิน
ชีวิต
- นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจ เลือกประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อได้
- นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่
รวมกับคนอื่นและสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม
- นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่
รวมกับคนอื่นและสังคมได้อย่างมี
ความสุข
- นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น
และผลที่ได้จากการฝึกงานใน
สถานประกอบการพร้อมทั้งอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

2,000

2,000

100%

ที่
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การดาเนินงาน

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

14.

โครงการมอบประกาศนียบัตร
ผู้สาเร็จ การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจและมี
แนวทางในการดาเนินชีวิต
- นักเรียน นักศึกษาสามารถตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้

35,000

35,000

60%

18.

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา

- ครูที่ปรึกษาทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการดูแลแนะนาให้
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพห้วย
ผึ้งมีทักษะการดารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุขเห็นคุณค่าในตนเองและมีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,000

1,000

100%

19.

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา

- นักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา ในแต่ละปี
การศึกษาทุกหลักสูตร ทุก
ระดับเข้ารับใบ
ประกาศนียบัตร ด้วยความ
ภาคภูมิใจ
- จัดอบรมครูที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการ ดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา จานวน 45 คน
- วิทยาลัยมีการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
เป็นระบบและต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ
- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา เกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

- ได้ติดต่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย
- ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาเพือ่ นามา
ศึกษาและวิเคราะห์อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษาทุกด้าน
- นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างใกล้ชิด
- สามารถป้องปรามเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึ้นได้

1,000

1,000

80%

ที่
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การดาเนินงาน

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

20.

โครงการ Open House
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานแนะแนว
- งานประชาสัมพันธ์

- นักเรียนระดับมัธยม ต้นและ
มัธยมปลาย ในเขตอาเภอห้วย
ผึ้ง อาเภอนามน อาเภอ
สมเด็จ และอาเภอ กุฉิ
นารายณ์ จานวน 30 โรงเรียน
โรงเรียนละ 20 คน รวมทั้งสิ้น
600 คน

74,290

74,290

100%

22.

โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- งานวิทยบริการและห้องสมุด

38,000

38,000

100%

23.

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจาปี
การศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา ทุก
ระดับชั้นได้รับการบริการ
สารสนเทศที่รวดเร็วและ
ทันสมัยจานวน 920 คน
- ห้องสมุดเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการรับ-คืน
หนังสือด้วยระบบบาร์โค้ด
- นักเรียน นักศึกษามีการ
พัฒนาตนเองสืบค้นข้อมูลได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้ง จานวน 685
คน
- นักเรียน นักศึกษา ได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อพระคุณครู

- มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
- วิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีกบั
สถานศึกษาต่างๆ
- วิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
มากขึ้น
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทัว่ ไปเข้าร่วมโครงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิทยาลัย
- นักเรียน นักศึกษา ทุก
ระดับชั้นสามารถเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้
- สามารถใช้ความรู้จากการ
บริการสารสนเทศไปใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ
ได้

- นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อครู-อาจารย์
- นักเรียน นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกทางด้านการแสดง

16,900

16,900

100%

ที่
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การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

- นักเรียน นักศึกษา แสดงออก
อย่างถูกวิธีไม่พึ่งพายาเสพติด
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- นักเรียน นักศึกษา แสดงออก
ได้โดยความสามารถของตนเอง
ไม่พึ่งพายาเสพติด
- ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้
สังเกตการณ์ จานวน
14 คน

- นักเรียน นักศึกษา มีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมกล้าแสดงออกและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

74,290

74,290

80%

- นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้ใน
การทากระเป๋าเคดูพาส
- นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้
สวยงาม
- นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
เข้าใจในการพัฒนาตนเองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- นักเรียน นักศึกษามีความรู้ใน
ด้านการเป็นผู้เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจและอาชีพอิสระที่มั่นคง
- นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ผลิตกระเป๋า
เคดูพาสจาหน่าย

26,670

26,670

100%

100,000

100,000

100%

24.

โครงการ To Be Number One
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานกิจกรรม

25.

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

26.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
- ครูผู้ควบคุม 1 คน และ
การเป็นประกอบการ
นักเรียน นักศึกษา จานวน 10
ผู้รับผิดชอบ
คน
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
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การดาเนินงาน
ที่
27.

28.

29.

งบประมาณ

ผลสาเร็จตาม
ใช้จ่ายจริง เป้าหมาย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน
โครงการวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจาปีงบประมาณ 2556 (ส้วม
ประกอบแยกชิ้นแบบกระเป๋าพกพา)
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
การอาชีพห้วยผึ้งมีทักษะความรู้
และความชานาญทางด้านทักษะ
วิชาชีพ

- นักเรียน นักศึกษา ทุกชมเข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะทางด้านวิชาชีพอย่าง
เท่าเทียม

30,000

30,000

100%

- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเสริมสร้างนวัตกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
- นักเรียน นักศึกษา ได้จัด
นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์

- นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาเอาความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
- ได้จัดส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมการประกวดในระดับ
ภาคต่อไป

3,000

3,000

100%

โครงการรากไม้น่ามอง
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
- นักเรียน นักศึกษา ได้จัด
นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์

- นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาเอาความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
- ได้จัดส่งโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมการประกวดในระดับ
ภาคต่อไป

3,000

3,000

100%
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การดาเนินงาน
ที่

งบประมาณ

ผลสาเร็จตาม
ใช้จ่ายจริง เป้าหมาย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

30.

โครงการไข่เค็มเปรี้ยวหวาน
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาเอาความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

3,000

3,000

100%

31.

โครงการกรองเอนกประสงค์เคลื่อนที่
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาเอาความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

3,000

3,000

100%

32

โครงการสารพัดผลฝักข้าว
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
- นักเรียน นักศึกษา ได้จัด
นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
- นักเรียน นักศึกษา ได้จัด
นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
- วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์
- นักเรียน นักศึกษา ได้จัด
นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์

- นักเรียน นักศึกษา สามารถ
นาเอาความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป

3,000

3,000

100%
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การดาเนินงาน
ที่
33.

34.

35.

36.

งบประมาณ

ผลสาเร็จตาม
ใช้จ่ายจริง เป้าหมาย

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

จัดสรรไว้

โครงการรถเข็นถอนมันสาปะหลังแบบ
กลไกแรงเหยียบ
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายวิชาการ
- แผนกช่างยนต์
โครงการหมอนรองคอจากผ้าเย็บมือ
ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษ
โครงการ VGA ไร้สาย
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดทางานวิจยั
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

- เกษตรกรที่ทาไร่มันสาปะหลัง
ในอาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์

- ลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและความเหนื่อยยากใน
การทางานในขั้นตอนการถอน
มันสาปะหลัง

7,500

7,500

100%

- ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ได้หมอนรองคอจากผ้าเย็บมือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

4,000

4,000

100%

- ชุด VGA แบบไร้สาย จานวน 1
ชุด
- ชุด VGA แบบไร้สาย ที่ติดตั้ง
และใช้งานได้สะดวก
- คณะครู ผูส้ อนวิทยาลัยการ
อาชีพห้วยผึ้ง จานวน 45 คน
มีความรู้ เข้าใจในการทาวิจัย

- ชุด VGA แบบไร้สาย ที่ติดตั้ง
และใช้งานได้สะดวก
- ประหยัดงบประมาณและความ
สิ้นเปลืองในการซื้อสาย VGA
- มีความรู้และมีความสนใจใน
การจัดทาวิจัย ที่เกีย่ วข้องกับ
สถานศึกษา
- ได้ผลงานการวิจยั ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

10,000

10,000

100%

10,000

10,000

100%
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การดาเนินงาน
ที่
37.

38.

39.

40.

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงานที่ได้รับ

จัดสรรไว้

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จ
ตาม
เป้าหมาย

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ประจาปีการศึกษา 2556
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการสวนสนามและทบทวนคา
ปฏิญาณ
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- งานกิจกรรมลูกเสือ
โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- นางกนกอร หนาดคา
- นางอวยพร เตชสุนทรกุล
โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นักศึกษา

- นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา
จานวน 664 คนมีความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนกระบวนการของ
ประชาธิปไตย

- สมาชิกองค์การวิชาชีพระดับ
หน่วยวิทยาลัยรู้และเข้าใจขั้นตอน
การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยตลอดจนผลดีผลเสีย
ในการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

1,500

1,500

100%

- ลูกเสือได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- นักเรียน นักศึกษาจานวนร้อยละ
ร้อยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
155 คน
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพห้วยผึ้งได้รับการประกัน
อุบัติเหตุ

- ประเมินความสาเร็จ ใน
ภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 90

4,000

4,000

90%

- นักเรียน นักศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตได้รับความ
คุ้มครองการประกันอุบัติเหตุจาก
บริษัทประกันภัยชึ่งช่วยลดภาระ
ของวิทยาลัยและผู้ปกครอง
นักเรียน

100%

- นักเรียนมีปัญหาสุขภาพได้รับ
การส่งต่อข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
- นักเรียนรักการตรวจสุขภาพ
มากกว่า 80 %

- นักเรียนได้ทราบถึงโรคภัยที่อาจ
เกิดขึ้น
- ได้ทราบข้อมูลของสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา

80%

-35สรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ 2556
การดาเนินงาน
ที่

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผลงาน

41.

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา

- ออกเยีย่ มบ้านนักเรียน นักศึกษา
เพื่อประสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บ้านกับวิทยาลัย
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด
- ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ

- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งโรงเรียน
และทางบ้าน
- เพื่อประสานสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด

42.

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- หัวหน้างานผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ

43

โครงการเครื่องล้างผลไม้
ผู้รับผิดชอบ
- แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
- คณะครูแผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

- เพื่อให้ ครู นักเรียน นักศึกษาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ครู นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้
และประสบการณ์จากการศึกษาดู
งานนามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตัวเอง
- เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน
- เครื่องล้างผลไม้ที่พร้อมใช้งาน1
เครื่อง
- เครื่องล้างผลไม้ที่สามารถใช้งานได้
ดีและง่ายต่อการใช้งาน

- นักเรียนได้รับความรู้ในการทา
กระเป๋าเคดูพาส
- มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้
สวยงาม
- มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเองพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาถึง
ระบบการทางานของวงจร
ควบคุมมอเตอร์
- สร้างเครื่องล้างผลไม้ใช้งานได้ใน
สถานที่ต่าง ๆ
- เป็นการทาความสะอาดก่อนส่ง
ขายหรือนาไปบริโภค

จัดสรร
ไว้
1,000

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จ
ตาม
เป้าหมาย

1,000

100%

2,750

2,750

100%

10,000

10,000

80%
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การดาเนินงาน
ที่
44.

45

46

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
โครงการโคมดักยุงและแมลงสาบ
ด้วยพลังงานโซลาร์เชล
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- คณะครู แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการเครื่องกาเนิดโอโซนเพื่อ
บาบัดน้าเสียด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
- คณะครู แผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการเตาแผ่นแก๊สเอนกประสงค์
ประหยัดพลังงาน
ผู้รับผิดชอบ
- แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
- ครูประจา แผนกวิชาเทคนิค
พื้นฐาน

เป้าหมาย

งบประมาณ
ผลงาน

จัดสรร
ไว้
6,000

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จ
ตาม
เป้าหมาย

6,000

100%

- โคมดักยุงลายและแมลงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง
- ลดปริมาณผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก

- โคมดักยุงลายและแมลงด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง
- ลดปริมาณผู้ติดเชื้อ
ไข้เลือดออก
- เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2556

- เครื่องกาเนิดโอโซนเพื่อบาบัดน้า
เสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 เครื่อง
- เพิ่มระดับออกซิเจนในน้า(DO) ให้
ได้มาตรฐาน
(4-6mg/l)

- เครื่องกาเนิดโอโซนเพื่อบาบัด
น้าเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1 เครื่อง
- เพิ่มระดับออกซิเจนในน้า(DO)
ให้ได้มาตรฐาน
(4-6mg/l)
- เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2556

9,000

9,000

100%

- เกษตรกรสามารถทาเตาแผ่นแก๊ส
เอนกประสงค์ประหยัดพลังงานใช้เอง
- ได้พลังงานเชื้อเพลิงที่มีระยะเวลา
ยาวนานชึ้น
- เป็นการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์

- เกษตรกรสามารถทาเตาแผ่น
แก๊สเอนกประสงค์ประหยัด
พลังงานใช้เอง
- ได้พลังงานเชื้อเพลิงที่มี
ระยะเวลายาวนานชึ้น
- เป็นการใช้ทรัพยากรจาก
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

6,000

6,000

100%
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การดาเนินงาน
ที่
47.

งบประมาณ

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลงาน

โครงการเครื่องย่อยก้อนเห็ดรีไซเคิล
ผู้รับผิดชอบ
- แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- คณะครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

- เกษตรกรสร้างเครื่องย่อยก้อนเห็ดรี
ไชเคิลที่สามารถย่อยก้อนเห็ดได้
- ใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ
ประกอบอาชีพได้
- เพื่อช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า

- ได้สิ่งประดิษฐ์เครื่องย่อยก้อน
เห็ดรีไชเคิลที่มีคุณภาพดีและ
ประสิทธิภาพสูงเหมาะที่จะใช้
ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาสาหรับครู นักเรียน
และประชาชนผู้ที่สนใจ

จัดสรร
ไว้
6,000

ใช้จ่ายจริง

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

6,000

100%

