สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
ทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในแตละระดับ
การศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งในดานการมีความรู การมีทักษะ และการ
ประยุกตใช ตลอดจนความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความสามารถดำรงชีวิตอยูใน
สังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข
โดยมีตัวชี้วัดไดดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
มีนักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาตอในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม และนักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 มากขึ้นกวาป
การศึกษา 2560 ถึง 20%
1.2 จุดเดน
นักเรียน นักศึกษา ไดปฏิบัติงานจริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคการปฏิบัติ ทำใหนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถเรียนอยางมีจุดมุงหมายในการทำงาน สามารถนำความรูตางๆ
ตลอดจนผลการศึกษาไปใชในการพัฒนาตนเองในการทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนไดจริง
จึงทำใหมีการเพิ่มปริมาณผูเรียนเพิ่มขึ้น
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
การเพิ่มปริมาณของผูเรียนและการลดลงของปริมาณบุคลากรครูผูสอน เปนปญหาที่สำคัญอยางยิ่ง
ในสภาพปจจุบัน ที่มีขาราชการเกษียณอายุในป 2560-2565 มาก ซึ่งเปนสิ่งที่วิทยาลัยจำเปนตองหาวิธีการ
ตางๆ ทั้งการจางครูเพิ่มเติม การขอปริมาณพนักงานราชการ และการขอจางครูเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งงานบุคลากร
ตองจัดทำบัญชีขอเพิ่มอัตราบุคลากรตอตนสังกัด และจำเปนตองเพิ่มภาระงานแกบุคลากรที่มีอยูในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการลดปญหาตางๆ ภายในสถานศึกษา
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
และการเพิ่มภาระงานแกบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อแกไขปญหาบุคลากรที่ลดลงอันเนื่องจากเหตุของการเกษียณอายุ
ของราชการ ซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
1.4.1 การเพิ ่ ม อั ตราบุ ค ลากรเพื ่ อ ทดแทนผู เ กษีย ณอายุจ ากหนว ยงานตน สั ง กั ด ทั้งในระดั บ
ขาราชการ และลูกจางประจำ
1.4.2 การจางบุคลากรเพิ่มเติมในบางสาขางาน เพื่อทดแทนผูเกษียณอายุ

1.4.3 การเพิ ่ มค า ตอบแทนครู ผ ู  ส อนในระบบ อศ.กช. เพื่อเปน การสรางขวัญ และกำลังใจต อ
ผูปฏิบัติงาน โดยเปนระเบียบการบริหารที่ชัดเจน
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการตางๆ ตลอดจนชุมชน และเปนแหลงในการพัฒนาและใหความรูแก
ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการใหความรู อาทิเชน หลักการระยะสั้น โครงการอาชีวะอาสาพัฒนา
ชนบท และการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประกวดแขงขันในโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งไดรับผลสำเร็จดวยดี การทำความรวมมือ (MOU กับสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปนการจัดสงนักเรียน
นักศึกษาเขารับความรูในการฝกงาน เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการตางๆ
ทั้งสวนกลางและในจังหวัด การดำเนินการในงานศูนยบมเพาะผูประกอบการรายใหม ซึ่งมีการดำเนินการอยาง
จริงจังจนไดร ับ รางวัลระดั บ 3 ดาว เพื่อเขาแขงขั นต อในระดั บภาคต อไป ซึ่งเปนการสร างความเชื ่ อ มั่ น
กับทุกฝาย อีกทั้งการจัดกิจกรรมตางๆ มีการเชิญหนวยงานและองคกรภายนอกของสถานศึกษามารวมเปน
วิ ทยากร แขกผู  มี เ กี ย รติ และผู  เ ข า ร ว มงานเสนอความคิด เห็น ต างๆ การจัดสงครูเตรีย มการฝ ก งานใน
สถานประกอบการ การเปนศูนยกลางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพของหนวยงานองคกรตางๆ ซึ่งถือ
วาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดดำเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีสวนรวมในการสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนรวมเกี่ยวของ และสถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช
ซึ่งดำเนินการสอนทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ
ความรูในดานวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบตางๆ เชน
หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนด โดยจำแนกไดดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส.
3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช
3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น
จากที่กลาวมาขางตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีไดดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ
ตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด คือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยไดรับ
การประเมินจากสำนักงานคุณกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาในระดับมาตรฐาน ดี

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการบริหารจัดการเรียนการสอนมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งสราง
ความสำเร็จใหกับผูเรียน ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจในการประกอบวิชาชีพตางๆ จนไดรับ
ความสำเร็จจำนวนมากมาย ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practice
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุ ตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมี
นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาเปนจำนวนมาก และเปนที่ตองการของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดพังงา
และจังหวัดใกลเคียง มีความตองการนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
เขาทำงานในสถานประกอบการโรงแรม ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของนักเรียน นักศึกษา
ถึงคุณภาพการทำงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งในสวนของครูผูสอนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจนไดรับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการดวยดี ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการพัฒนาคุณภาพการสอน
มีการสรางนวัตกรรมในการสรางอาหารและการแปรรูปใหมๆ ขึ้นมาจนเปนที่ยอมรับแลวไดรับเครื่องหมาย อย.
เชน กุนเชียงหมู ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา คุกกี้ขี้มอด ขาวไรดอกขา และทองพับขาวไรดอกขา
ซึ่งไดรับการยอมรับและผลิตจำหนายมาเปนเวลานานจนปจจุบัน และในปการศึกษา 2560 ไดมีการสร าง
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 ซึ่งถือ
เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอีกวิธีหนึ่ง กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอชุมชน ผูปกครอง
นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนการแปรรูปอาหาร จึงมีการสราง
นวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมาโดยนักเรียน นักศึกษารวมดำเนินการ
4.2 วัตถุประสงค
เปนการนำเอาวัตถุดิบจากทองถิ่นมาใชในการสรางอาหารใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีรายไดจากพืช
พื้นเมือง และเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค ตลอดจนสรางรายไดเพิ่มในการปลูกพืชผักพื้นเมื อง
และจำหนายเปนรายได
4.3 กรอบแนวคิด
ประชาชนไมนิยมบริโภคผักโดยเฉพาะเด็ก และวัยรุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถ
สรางนวัตกรรมในการผลิตสูตรการผสมอาหารประเภทผักจนทำใหมีรสชาติเหมาะสมกับผูบริโภคทั้งเด็ ก
เยาวชน บุคคลทั่วไป และผูสูงวัย มีปริมาณสารอาหารที่มีคุณคาและเกิดประโยชนตอรางกาย ไมมีโทษสาร
ตกคาง

4.4 วิธีการดำเนินงาน
เปนการสรางความรวมมือในการเรียนการสอนของครูผูสอนกับนักเรียน นักศึกษาในการฝกปฏิบัติ
มีสูตรในการผสมอาหารจนไดรับความสำเร็จในการผลิตผักแผนเพื่อสุขภาพขึ้นมา
4.5 ผลการดำเนินงาน
ไดนำเอาความรูไปแสดงในงานตางๆ ทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดตางๆ ไดทำการตรวจสอบ
คุณสมบัติความปลอดภัย ความมีประโยชนทางคุณคาของสารอาหารจนไดรับการยอมรับ และไดรับรางวัลจาก
การนำเสนอจากหนวยงานตางๆ ไดรับการเผยแพรจากสถานีโทรทัศน NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย ไดทำความรวมมือกับ บรีชคลับ จังหวัดพังงา ในการใหความรวมมือในการผลิตจำหนายตอไป
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
ทำใหนักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูในการสรางและแปรรูปอาหารตางๆ เพื่อสามารถ
นำไปพัฒนาการประกอบอาชีพได อีกทั้งยังไดรับการเชื่อมั่นจากประชาชน ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตางๆ ได และยังเปนการสรางรายไดแกประชาชนใน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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