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ตอนท่ี 1  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ช่ือสถานศึกษา    : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ท่ีตั้ง     : เลขท่ี 43 หมูท่ี 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลถํ้า อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา  

     รหัสไปรษณีย 82130  

โทรศัพท     : 0-7649-6451   

โทรสาร     : 0-7649-6528  

E-mail address  : png_atc@hotmail.com 

เว็บไซต     : www.kaset-phangnga.ac.th 

 

ประวัติและสภาพท่ัวไป 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2520 เริ่มเปดรับนักเรียนใน 

ป พ .ศ .  2522 สภาพพื้น ที่ โดยทั่วไปมีสภาพภูมิประเทศเปน เนินเขา มีความลาดชันระหวาง 

20-45 เปอรเซ็นต ซ่ึงสภาพลาดเทดังกลาวมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีท้ังหมด เนื้อท่ีท้ังหมด  

939 ไร 1 งาน 24 ตารางวา เปนพ้ืนท่ีภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณนี้ยังคงเปนปาท่ีอุดมสมบูรณ 

เนื่องจากสงวนไวเพ่ือใชเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สวนท่ีเหลือประมาณ 483 ไร เปนพ้ืนท่ีเนินซ่ึงปรับตัดเนินดินสําหรับ

กอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือนงานฟารม และพ้ืนท่ีสําหรับฟารมฝกหัด  

 

ปรัชญา วิสัยทัศน เอกลักษณ  อัตลักษณ และพันธกิจของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน : พัฒนาเยาวชนและเกษตรกร ใหมีความรู คูคุณธรรม นําเทคโนโลยีสูอาชีพไดอยางมี

คุณภาพ 

 ปรัชญา : ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําชุมชน สรางคนสูงาน 

 เอกลักษณ : ภูมิทัศนสวย สิ่งแวดลอมดี 

          อัตลักษณ : ทักษะเดน  บริการเยี่ยม 

 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบ นอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

  2. ใหบริการฝกอบรมวิชาชีพแกเยาวชนและเกษตรกรในทองถ่ิน 

  3. มุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

  4. ฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถประกอบอาชีพอิสระได 
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  5. ทํ านุ บํ ารุ ง กิ จกรรมส ง เสริม ศิลป วัฒ นธรรมและประเพ ณี ท่ี ดี งามของไทย    

จัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและสนองโครงการพระราชดําริตางๆ 
             

สีประจําวิทยาลัย : เขียว ขาว เหลือง 

 

                                             หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 โดยเปดสอน

หลักสูตรตางๆ ดังนี้ 

  1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

        1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

        1.2 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

        1.3 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ    

  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

        2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร  

        2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

       3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

        3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

    สาขาวิชาพืชศาสตร 

    สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร   

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

        3.2 ประเภทวิชาประมง  

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

   4.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

    สาขาวิชาพืชศาสตร 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร   

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

        4.2 ประเภทวิชาประมง  

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

        4.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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วิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจํา 

ปการศึกษา 2558 โดยใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

มาตรฐานท่ี 6 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

มาตรฐานท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประจําปการศึกษา 2558 มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอยูในเกณฑระดับ ดีมาก ดี พอใช ตอง

ปรับปรุง และตองปรับปรุงเรงดวน ดังนี้ 

 

มาตรฐาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย

มาตรฐาน 

ดีมาก ดี พอใช ตอง

ปรับปรุง 

ตอง 

ปรับปรุง    

เรงดวน 

มาตรฐานที่ 1  

ดานผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษา 

8 1.1,1.2, 1.3, 

1.4, 1.7, 

1.8, 1.9 

 1.5  - 4.75 

มาตรฐานที่ 2   

ดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

5 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 

- - - - 5.00 

มาตรฐานที่ 3  

ดานการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา 

12 3.1, 3.2, 

3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 

3.8, 3.9, 

3.10, 3.12 

3.3  - 3.11 - 4.67 

มาตรฐานที่ 4  

ดานการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

1 4.1 - - - - 5.00 
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มาตรฐาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย

มาตรฐาน 

ดีมาก ดี พอใช ตอง

ปรับปรุง 

ตอง 

ปรับปรุง    

เรงดวน 

มาตรฐานที่ 5  

ดานนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  

งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

2 5.1, 5.2 - - - - 5.00 

มาตรฐานที่ 6  

ดานการปลูกฝงจติสํานึกและ

เสริมสรางความเปนพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก 

4 6.1, 6.2, 

6.3,6.4 

- - - - 5.00 

มาตรฐานที่ 7   

ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2 7.1 7.2 - - - 4.50 

รวมจํานวนตัวบงชี้ 34 30 2 1 1 - 4.79 

รอยละของตัวบงชี ้ 100 88.24 5.88 2.94 2.94 - 

 

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ท่ี 1.6 ไมตองประเมิน 

 

จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

เม่ือพิจารณาผลจากการประเมินคุณภาพแตละมาตรฐาน พบวา  

จุดเดน สถานศึกษามีจุดเดนท่ีสําคัญ คือ 

 1. ดานการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 

2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

4. ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

จุดท่ีควรพัฒนา  สถานศึกษาควรพัฒนาดาน 

1. ทักษะในการใชและการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ การศึกษาท่ีเพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสมในแตละแผนกวิชา 

3. การบริหารการเงินและงบประมาณ 

4. การนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตางๆ ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2558 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                                            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพัีงงา 

 

5 

 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามแผน 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน

โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได ดังนี้ 

 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   

1. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฝายตางๆ 

  2. สงเสริมการทําวิจัย นวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ และบทความทางวิชาการ 

  3. สงเสริมใหครูผูสอนฝกอาชีพในสถานประกอบการ 

  4. จัดหาวัสดุฝก อุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

แผนพัฒนาผูเรียน 

1. จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเสริมความรู ทักษะ และประสบการณนอกเหนือจากการเรียน

การสอนในหองเรยีน เชน ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ  

  2. จัดกิจกรรมใหผูเรียนมีรายไดระหวางเรียน 

  3. สงเสริมใหผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  4. สงเสริมกิจกรรมรักการอาน 

แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

   1. สงเสริมและพัฒนาการวิเคราะหหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   2. สงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะอาชีพ 

   3. สงเสริมและพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   4. สงเสริมและพัฒนาการจัดทําสื่อ นวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย 

1. สงเสริมและพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัยอ่ืนๆ 

   2. สงเสริมและพัฒนาการจัดทํานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ 

แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

1. จัดอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น 

   2. โครงการ 108 อาชีพ 

   3. โครงการ Fix it center 

   4. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   5. โครงการ อศ.กช.  
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แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหลงการเรียนรู 

  1. จัดหาผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ 

  2. จัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน 

   3. จัดหาสถานประกอบการ 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาความรูทางดานวิชาชีพท่ีทันสมัย 

  2. อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยอ่ืนๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน 

  3. พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. พัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

แผนพัฒนาการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา                                                                                                                                 

  1. เครือขายความรวมมือสถานประกอบการ 

  2. เครือขายความรวมมือจัดสอนหลักสูตรทวิศึกษา 
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