
สวนที่ 1  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู 

ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในแตละระดับ

การศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท้ังในดานการมีความรู การมีทักษะ และการ

ประยุกตใช ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีความสามารถดำรงชีวิตอยูใน

สังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 

โดยมีตัวชี้วัดไดดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

 มีนักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน

กวาเดิม และนักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มากข้ึนกวาป

การศึกษา 2560 ถึง 20% 

 1.2 จุดเดน 

 นักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติงานจริงท้ังภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติ ทำใหนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถเรียนอยางมีจุดมุงหมายในการทำงาน สามารถนำความรูตางๆ 

ตลอดจนผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาตนเองในการทำงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนไดจริง 

จึงทำใหมีการเพ่ิมปริมาณผูเรียนเพ่ิมข้ึน 

 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

 การเพ่ิมปริมาณของผูเรียนและการลดลงของปริมาณบุคลากรครูผูสอน เปนปญหาท่ีสำคัญอยางยิ่ง

ในสภาพปจจุบัน ที่มีขาราชการเกษียณอายุในป 2560-2565 มาก ซึ่งเปนสิ่งที่วิทยาลัยจำเปนตองหาวิธีการ

ตางๆ ทั้งการจางครูเพิ่มเติม การขอปริมาณพนักงานราชการ และการขอจางครูเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งงานบุคลากร

ตองจัดทำบัญชีขอเพิ่มอัตราบุคลากรตอตนสังกัด และจำเปนตองเพิ่มภาระงานแกบุคลากรที่มีอยูในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการลดปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษา 

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอน      

และการเพ่ิมภาระงานแกบุคลากรเพ่ิมข้ึน เพ่ือแกไขปญหาบุคลากรท่ีลดลงอันเนื่องจากเหตุของการเกษียณอายุ

ของราชการ ซ่ึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 

 1.4.1 การเพิ ่มอัตราบุคลากรเพื ่อทดแทนผู เกษียณอายุจากหนวยงานตนสังกัด ทั ้งในระดับ

ขาราชการ และลูกจางประจำ 

 1.4.2 การจางบุคลากรเพ่ิมเติมในบางสาขางาน เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุ 



 1.4.3 การเพิ ่มคาตอบแทนครูผู สอนในระบบ อศ.กช. เพื ่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจตอ

ผูปฏิบัติงาน โดยเปนระเบียบการบริหารท่ีชัดเจน 

2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาท้ัง

ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนชุมชน และเปนแหลงในการพัฒนาและใหความรูแก

ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการใหความรู อาทิเชน หลักการระยะสั้น โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา

ชนบท และการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประกวดแขงขันในโครงการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

ซึ่งไดรับผลสำเร็จดวยดี การทำความรวมมือ (MOU กับสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนการจัดสงนักเรียน 

นักศึกษาเขารับความรูในการฝกงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการตางๆ 

ท้ังสวนกลางและในจังหวัด การดำเนินการในงานศูนยบมเพาะผูประกอบการรายใหม ซ่ึงมีการดำเนินการอยาง

จริงจังจนไดรับรางวัลระดับ 3 ดาว เพื่อเขาแขงขันตอในระดับภาคตอไป ซึ่งเปนการสรางความเชื ่อม่ัน            

กับทุกฝาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ มีการเชิญหนวยงานและองคกรภายนอกของสถานศึกษามารวมเปน

วิทยากร แขกผู มีเกียรติ และผู เขารวมงานเสนอความคิดเห็นตางๆ การจัดสงครูเตรียมการฝกงานใน           

สถานประกอบการ การเปนศูนยกลางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณภาพของหนวยงานองคกรตางๆ ซ่ึงถือ

วาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดำเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวมในการสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของ และสถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช         

ซ่ึงดำเนินการสอนท้ังภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ

ความรูในดานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบตางๆ เชน 

หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพท่ีกำหนด โดยจำแนกไดดังนี้ 

 3.1 การจดัการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส. 

 3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช 

 3.3 การจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 

 3.4 การจดัการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 

 3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น 

 จากท่ีกลาวมาขางตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ

ตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ

การประเมินจากสำนักงานคุณกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐาน ดี 

 

 

 

 



4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการบริหารจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงสราง

ความสำเร็จใหกับผูเรียน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจในการประกอบวิชาชีพตางๆ จนไดรับ

ความสำเร็จจำนวนมากมาย ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี 

(Best Practice  

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมี

นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาเปนจำนวนมาก และเปนท่ีตองการของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา 

และจังหวัดใกลเคียง มีความตองการนักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

เขาทำงานในสถานประกอบการโรงแรม ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา        

ถึงคุณภาพการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในสวนของครูผูสอนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจนไดรับการ

ยอมรับจากสถานประกอบการดวยดี ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการพัฒนาคุณภาพการสอน        

มีการสรางนวัตกรรมในการสรางอาหารและการแปรรูปใหมๆ ข้ึนมาจนเปนท่ียอมรับแลวไดรับเครื่องหมาย อย. 

เชน กุนเชียงหมู ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุกก้ีข้ีมอด  ขาวไรดอกขา และทองพับขาวไรดอกขา

ซึ่งไดรับการยอมรับและผลิตจำหนายมาเปนเวลานานจนปจจุบัน และในปการศึกษา 2560 ไดมีการสราง

นวัตกรรมทางการผสมสูตรการทำ "ผักแผนเพื่อสุขภาพ" จนไดรับรางวัลระดับภาค ภาคใต และไดนำเสนอ     

ตอหนาพระพักตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแขงขันองคการวิชาชีพเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในวันที่ 9-13 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา และไดรับการเผยแพรโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

และสถานโทรทัศน NBT และวิทยาลัยไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการผลิตจำหนาย ซ่ึงถือ

เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอีกวิธีหนึ่ง กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอชุมชน ผูปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนการแปรรูปอาหาร จึงมีการสราง

นวัตกรรมใหมๆ ข้ึนมาโดยนักเรียน นักศึกษารวมดำเนินการ 

 4.2 วัตถุประสงค 

 เปนการนำเอาวัตถุดิบจากทองถิ่นมาใชในการสรางอาหารใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากพืช

พื้นเมือง และเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค ตลอดจนสรางรายไดเพิ่มในการปลูกพืชผักพื้นเมือง       

และจำหนายเปนรายได 

 4.3 กรอบแนวคิด 

 ประชาชนไมนิยมบริโภคผักโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถ

สรางนวัตกรรมในการผลิตสูตรการผสมอาหารประเภทผักจนทำใหมีรสชาติเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งเด็ก 

เยาวชน บุคคลทั่วไป และผูสูงวัย มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณคาและเกิดประโยชนตอรางกาย ไมมีโทษสาร

ตกคาง 



 4.4 วิธีการดำเนินงาน 

 เปนการสรางความรวมมือในการเรียนการสอนของครูผูสอนกับนักเรียน นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ 

มีสูตรในการผสมอาหารจนไดรับความสำเร็จในการผลิตผักแผนเพ่ือสุขภาพข้ึนมา 

 4.5 ผลการดำเนินงาน 

 ไดนำเอาความรูไปแสดงในงานตางๆ ทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดตางๆ ไดทำการตรวจสอบ

คุณสมบัติความปลอดภัย ความมีประโยชนทางคุณคาของสารอาหารจนไดรับการยอมรับ และไดรับรางวัลจาก

การนำเสนอจากหนวยงานตางๆ ไดรับการเผยแพรจากสถานีโทรทัศน NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย ไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการใหความรวมมือในการผลิตจำหนายตอไป 

 4.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

 ทำใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูในการสรางและแปรรูปอาหารตางๆ เพื่อสามารถ

นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดรับการเชื่อม่ันจากประชาชน ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา        

ในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตางๆ ได และยังเปนการสรางรายไดแกประชาชนใน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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