ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านการมีความรู้ การมีทักษะ
และการประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีความสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านความรู้ ร้อ ยละ 89.57 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ร้อยละ
92.00 และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 95.79 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
มีผลการประเมินร้อยละ 92.00 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมินร้อยละ 100.00
ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินร้อยละ 93.85 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลการประเมิน
ร้อยละ 100.00 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 100.00 และ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลการประเมินร้อยละ 80.00
1.1.2 ผู้สาเร็จการศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 92.34 การ
จัดการอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.07 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมิน
คิดเป็นร้อยละ 95.00 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.60 อยู่ในระดับยอด
เยีย่ ม
1.1.3 สถานประกอบการ หน่ ว ยงานภายนอก ให้ ก ารยอมรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา การจั ด การ
อาชีวศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.2 จุดเด่น
1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชา การกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.5 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

1.2.6 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
1.2.7 การจัดการเรียนการสอน
1.2.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.2.9 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพของครูและบุคลากร
1.2.10 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.2.11 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2.12 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
1.2.13 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2.14 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.15 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.16 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
1.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของผู้เรียน
1.3.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
1.3.3 ผู้สาเร็จการศึกษามีจานวนต่ากว่าร้อยละ 80
1.3.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.3.5 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
1.3.6 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1.3.7 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
จากผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาควรมีโครงการเพื่อ
การพัฒนา ดังนี้
1.4.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเข้ารับการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.3 โครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน
1.4.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.4.5 โครงการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ว สู ง ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ห้ องเรี ย นและ
ห้องปฏิบัติการ
1.4.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง
1.4.7 โครงการจัดทา MOU กับสถานประกอบการ
1.4.8 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.9 โครงการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย นวั ต กรรม โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ โครงการวิ ช าชี พ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั ง งา จั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งในการพัฒนา
และให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการให้ความรู้ อาทิเช่น
2.1 หลักสูตรระยะสั้น
2.2 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
2.2 การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่ง ได้รั บผลสาเร็ จด้ว ยดี การท าความร่ว มมื อ (MOU) กับ สถานประกอบการต่ างๆ เพื่อ เป็ นการจั ดส่ ง
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับความรู้ในการฝึกงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักเรียน นักศึกษา และสถาน
ประกอบการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและในจังหวัด การดาเนินการในงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ซึ่งมีการดาเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับทุกฝ่าย อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการ
เชิญหน่วยงานและองค์กรภายนอกของสถานศึกษามาร่วมเป็นวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน
เสนอความคิดเห็นต่างๆ การจัดส่งครูเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ การเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งถือว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้
ดาเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช. ซึ่ง ดาเนินการสอนทั้ งภายในจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียง
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะความรู้ในด้านวิชาชีพทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบ
ต่างๆ เช่น หลักสูตรระยะสั้น ตามคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนด โดยจาแนกได้ดังนี้
3.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส.
3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช.
3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา
3.5 การจัดหลักสูตรระยะสั้น
จากที่ก ล่า วมาข้ างต้น วิ ทยาลั ยเกษตรและเทคโนโลยีพั ง งาได้ด าเนิน การจั ดการศึก ษาของ
สถานศึกษา บรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด คือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อย่า งมี คุณภาพ โดยได้รั บการประเมิน จากส านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาในการบริ หารจั ด
การศึกษา ในระดับมาตรฐานดี
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี พัง งา มี การจั ด การเรีย นการสอนเป็น ระยะเวลานาน ซึ่ง สร้ า ง
ความส าเร็ จ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนผู้ ส นใจในการประกอบวิ ช าชี พ ต่ า งๆ จนประสบ

ความสาเร็จมากมาย ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best
Practice)
วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พั ง งาได้ ด าเนิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษา: ผักลิ้นห่านตานานผักพื้นบ้าน
อันดามัน และโครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น การปลูกผักลิ้น
ห่านอินทรีย์ ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน และปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกันศึกษาการปลูกผักลิ้นห่านในระบบโรงเรือน โดยใช้วัสดุปลูกเป็นดินอินทรีย์ที่ได้ผ่านการ
หมักมาเรียบร้อยแล้ว และการพัฒนาสูตรดินต่างๆ ซึ่งในระบบการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่านในธรรมชาติ
จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทราย หรือดินชายหาดนั้นเอง แต่ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงากับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มชาวบ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้นามาปลูกในระบบ
ของโรงเรือนแบบเปิดโล่งและใช้ดินที่ผ่านการหมักมาแล้ว รวมถึงพัฒนาสูตรดินต่างๆ เป็นการดาเนินงานใน
เชิงอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ผักพื้นบ้านภาคต่างๆ ของประเทศไทยล้วนมีความแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่
พืชแต่ละชนิดล้วนมีความสาคัญของคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติอื่นๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง
กัน สามารถนามาประยุกต์ใช้หรือนามาวิจัยและปรับใช้กับการดาเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่ อง ผัก
พื้นบ้านบางชนิดที่มีเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และอาจพบได้ยากขึ้นอยู่กับเฉพาะบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
นั้นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักมีเพียงเฉพาะคนในท้องถิ่นที่ได้อาศัยใช้เป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์จากผัก
พื้นบ้านนั้นๆ ซึ่งในอาเภอท้ายเหมือง จัง หวัดพั ง งา มีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ที่มีคนรู้จักน้อยมาก ในชื่อที่
ชาวบ้านเรียกว่า “ผักลิ้นห่าน” แต่ในปัจจุบันมีปริมาณน้อยลงมาก หากหาข้อมูลจากชาวบ้านจะทราบว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังมีผักลิ้นห่านอยู่จะเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาตินั้นเอง ชาวบ้านในท้องถิ่นจะนิยมนาผัก
ลิ้นห่านมาประกอบอาหาร เช่น เมนูผักลิ้นห่านต้มกะทิ ผักลิ้นห่านน้ามันหอย หรืออาจจะนามาเป็นผัก
เครื่องเคียงกินกับน้าพริก นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนั้น ผักชนิดนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางอาหาร
ต่างๆ มีทั้งวิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุ รวมถึงสรรพคุณเป็นยาที่จะช่วยให้ สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์
แข็งแรงได้
แต่ ในปั จจุ บั นปริ มาณผัก ลิ้ นห่ า นมี ป ริม าณที่ ล ดน้ อ ยลงมาก เนื่ องจากนิ ยมบริโ ภคกั น อย่ า ง
แพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหารต่างๆ ทาให้ผักลิ้นห่านมี
มูลค่าสูงขึ้น เป็นที่ต้องการของท้องตลาดจนอาจจะทาให้ผักชนิดนี้สูญพันธ์ได้ หากไม่มีการขายาพันธ์หรือ
เพิ่มจานวนมากขึ้น ดังนั้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัง งา เล็ง เห็นถึง สภาพปัญ หาเหล่านี้จึง มี
แนวคิ ด ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ข องผั ก ลิ้ น ห่ า นเอาไว้ แ ละบู ร ณาการกั บ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ เพื่อศึกษาการขยายพันธ์ผักลิ้นห่านให้สามารถปลูกได้ในระบบของโรงเรือน และ
ในดินชนิดอื่นๆ ต่อไป

4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ของผักลิ้นห่านท้องถิ่นในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
4.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และชนิดของดินที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้น
ห่าน
4.2.3 บูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ผักพื้นเมืองประจาถิ่น
4.2.4 บู รณาการเรี ยนการสอนโดยความร่ วมมือ กับ สถานบัน การศึ กษา หน่ วยงาน ชุม ชนและ
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 กรอบแนวคิด
การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นอกจากได้ศึกษาภายในวิทยาลัยฯ
แล้ว ยังมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ใช้วิชาความรู้ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์
พัฒนา และประกอบอาชีพ สู่ความยังยืน โดยดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.4 วิธีกำรดำเนินงำน
4.4.1 ศึกษาลักษณะทั่วไปของผักลิ้นห่าน
4.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4.4.3 การปลูกผักลิ้นห่านในระบบโรงเรือน 2 แบบ
1) ระบบโรงเรือนแบบเปิดโล่งและหลังคาพลาสติก
2) ระบบโรงเรือนแบบเปิดโล่งและพรางแสง
4.4.4 พัฒนาสูตรดินที่เหมาะสมต่อการปลูกผักลิ้นห่าน
4.4.5 ดูแลและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต
4.4.6 สรุปผลและรายงาน
4.5 ผลกำรดำเนินงำน
มีการสรุปผลการดาเนินงาน ทั้งในเรื่องระบบโรงเรือนสูตรดินที่เหมาะสมต่อการปลูกผักลิ้นห่าน
และนาไปเผยแพร่ในหลายช่องทาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถนาไปต่อยอด เพื่อการพัฒนาและ
ประกอบอาชีพต่อไป
4.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ไปพัฒนา และอนุรักษ์พันธุ์พืชประจาท้องถิ่นในแถบชายฝั่งทะเล
อันดามัน ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และชนิดของดินที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักลิ้นห่าน
บูรณาการเรียนการสอนพัฒนาและอนุรักษ์ผักพื้นเมืองประจาถิ่นโดยความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา
หน่วยงาน ชุมชนและปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ผลการดาเนินการให้สาธารณชนได้รับรู้ ไป
พัฒนาต่อยอด และประกอบอาชีพต่อไป
****************************************

