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  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง ทางการเกษตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา การมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ท้ังในด้านการมีความรู้ การมีทักษะ 
และการประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์  
        1.1.1 ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านความรู้ ร้อยละ 89.57 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ร้อยละ 
92.00 และด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95.79 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
มีผลการประเมินร้อยละ 92.00 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีผลการประเมินร้อยละ 100.00 
ด้านการบริหารจัดการ มีผลการประเมินร้อยละ 93.85 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลการประเมิน
ร้อยละ 100.00 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมินร้อยละ 100.00 และ
ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีผลการประเมินร้อยละ 80.00   
        1.1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  คิดเป็นร้อยละ 92.34 การ
จัดการอาชีวศึกษา มีผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 97.07 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 94.60 อยู่ในระดับยอด
เย่ียม   
        1.1.3 สถานประกอบการ หน่วยงานภายนอก ให้การยอมรับผู้ส าเร็จการศึกษา การจัดการ
อาชีวศึกษา และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1.2 จุดเด่น 
        1.2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
        1.2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
        1.2.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
        1.2.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชา การก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
        1.2.5 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 



        1.2.6 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
        1.2.7 การจัดการเรียนการสอน 
        1.2.8 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
        1.2.9 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพของครูและบุคลากร 
        1.2.10 การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
        1.2.11 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        1.2.12 อาคารสถานท่ี 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 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 80 
        1.3.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
        1.3.5 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
        1.3.6 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
        1.3.7 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 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 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
        1.4.6 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่อง 
        1.4.7 โครงการจัดท า MOU กับสถานประกอบการ 
        1.4.8 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
        1.4.9 โครงการสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ หรื อ
ส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน 



2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการเรียนการสอนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนชุมชน รวมท้ังเป็นแหล่งในการพัฒนา
และให้ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาในการให้ความรู้ อาทิเช่น 
    2.1 หลักสูตรระยะส้ัน 
    2.2 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
    2.2 การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งได้รับผลส าเร็จด้วยดี การท าความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเป็นการจัดส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับความรู้ในการฝึกงาน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อนักเรียน นักศึกษา และสถาน
ประกอบการต่างๆ ท้ังส่วนกลางและในจังหวัด การด าเนินการในงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 
ซึ่งมีการด าเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นกับทุกฝ่าย อีกท้ังการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการ
เชิญหน่วยงานและองค์กรภายนอกของสถานศึกษามาร่วมเป็นวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน
เสนอความคิดเห็นต่างๆ การจัดส่งครูเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ การเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ซึ่งถือว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้
ด าเนินการบริหารจัดการโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง และ
สถานประกอบการโดยตรง นอกเหนือจากงานทวิภาคี และ อศ.กช. ซึ่งด าเนินการสอนท้ังภายในจังหวัด 
และจังหวัดใกล้เคียง 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
           จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะความรู้ในด้านวิชาชีพท้ังในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตลอดจนการจัดการศึกษาในระบบ
ต่างๆ เช่น หลักสูตรระยะส้ัน ตามคุณวุฒิวิชาชีพท่ีก าหนด โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
    3.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบ ปวช. ปวส. 
    3.2 การจัดการเรียนการสอนในระบบ อศ.กช. 
    3.3 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
    3.4 การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิศึกษา 
    3.5 การจัดหลักสูตรระยะส้ัน 
    จากท่ีกล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้ด าเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา บรรลุตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด คือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา ในระดับมาตรฐานดี 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสร้าง
ความส าเร็จให้กับผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพต่างๆ จนประสบ



ความส าเร็จมากมาย ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best 
Practice) 
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กรณีศึกษา: ผักล้ินห่านต านานผักพื้นบ้าน
อันดามัน และโครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น การปลูกผักล้ิน
ห่านอินทรีย์ ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน และปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกันศึกษาการปลูกผักล้ินห่านในระบบโรงเรือน โดยใช้วัสดุปลูกเป็นดินอินทรีย์ท่ีได้ผ่านการ
หมักมาเรียบร้อยแล้ว และการพัฒนาสูตรดินต่างๆ ซึ่งในระบบการเจริญเติบโตของผักล้ินห่านในธรรมชาติ
จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทราย หรือดินชายหาดนั้นเอง แต่ในครั้งนี้ทางวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงากับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน กลุ่มชาวบ้าน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้น ามาปลูกในระบบ
ของโรงเรือนแบบเปิดโล่งและใช้ดินท่ีผ่านการหมักมาแล้ว รวมถึงพัฒนาสูตรดินต่างๆ เป็นการด าเนินงานใน
เชิงอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
     ผักพื้นบ้านภาคต่างๆ ของประเทศไทยล้วนมีความแตกต่างกันตามภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี 
พืชแต่ละชนิดล้วนมีความส าคัญของคุณสมบัติทางยา และคุณสมบัติอื่นๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่าง
กัน สามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือน ามาวิจัยและปรับใช้กับการด าเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง  ผัก
พื้นบ้านบางชนิดท่ีมีเฉพาะพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง และอาจพบได้ยากขึ้นอยู่กับเฉพาะบางพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
นั้นๆ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักมีเพียงเฉพาะคนในท้องถิ่นท่ีได้อาศัยใช้เป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์จากผัก
พื้นบ้านนั้นๆ ซึ่งในอ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งท่ีมีคนรู้จักน้อยมาก ในช่ือท่ี
ชาวบ้านเรียกว่า “ผักล้ินห่าน” แต่ในปัจจุบันมีปริมาณน้อยลงมาก หากหาข้อมูลจากชาวบ้านจะทราบว่า
พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ียังมีผักล้ินห่านอยู่จะเป็นพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาตินั้นเอง ชาวบ้านในท้องถิ่นจะนิยมน าผัก
ล้ินห่านมาประกอบอาหาร เช่น เมนูผักล้ินห่านต้มกะทิ ผักล้ินห่านน้ ามันหอย หรืออาจจะน ามาเป็นผัก
เครื่องเคียงกินกับน้ าพริก นอกจากรสชาติท่ีอร่อยแล้วนั้น ผักชนิดนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางอาหาร
ต่างๆ มีท้ังวิตามิน เกลือแร่ และแร่ธาตุ รวมถึงสรรพคุณเป็นยาท่ีจะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์
แข็งแรงได้ 
 แต่ในปัจจุบันปริมาณผักล้ินห่านมีปริมาณท่ีลดน้อยลงมาก เนื่องจากนิยมบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายและเป็นท่ีต้องการของตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม หรือร้านอาหารต่างๆ ท าให้ผักล้ินห่านมี
มูลค่าสูงขึ้น เป็นท่ีต้องการของท้องตลาดจนอาจจะท าให้ผักชนิดนี้สูญพันธ์ได้ หากไม่มีการขายาพันธ์หรือ
เพิ่มจ านวนมากขึ้น ดังนั้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาเหล่านี้จึงมี
แนวคิดท่ีจะอนุรักษ์พันธุ์ของผักล้ินห่านเอาไว้และบูรณาการกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อศึกษาการขยายพันธ์ผักล้ินห่านให้สามารถปลูกได้ในระบบของโรงเรือน และ
ในดินชนิดอื่นๆ ต่อไป 
 
 



    4.2 วัตถุประสงค ์
         4.2.1 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ของผักล้ินห่านท้องถิ่นในแถบชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
         4.2.2 เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และชนิดของดินท่ีปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักล้ิน
ห่าน 
         4.2.3 บูรณาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ผักพื้นเมืองประจ าถิ่น 
         4.2.4 บูรณาการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา หน่วยงาน ชุมชนและ
ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.3 กรอบแนวคิด 
            การเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา นอกจากได้ศึกษาภายในวิทยาลัยฯ
แล้ว ยังมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียน นักศึกษา ใช้วิชาความรู้ ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
พัฒนา และประกอบอาชีพ สู่ความยังยืน โดยดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    4.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
          4.4.1 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของผักล้ินห่าน 
          4.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
          4.4.3 การปลูกผักล้ินห่านในระบบโรงเรือน 2 แบบ  
      1) ระบบโรงเรือนแบบเปิดโล่งและหลังคาพลาสติก 
                  2) ระบบโรงเรือนแบบเปิดโล่งและพรางแสง 
          4.4.4 พัฒนาสูตรดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกผักล้ินห่าน 
          4.4.5 ดูแลและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 
          4.4.6 สรุปผลและรายงาน 
    4.5 ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีการสรุปผลการด าเนินงาน ท้ังในเรื่องระบบโรงเรือนสูตรดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกผักล้ินห่าน 
และน าไปเผยแพร่ในหลายช่องทาง เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถน าไปต่อยอด เพื่อการพัฒนาและ
ประกอบอาชีพต่อไป 
    4.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
             นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ไปพัฒนา และอนุรักษ์พันธุ์พืชประจ าท้องถิ่นในแถบชายฝ่ังทะเล
อันดามัน ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์และชนิดของดินท่ีปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ ผักล้ินห่าน 
บูรณาการเรียนการสอนพัฒนาและอนุรักษ์ผักพื้นเมืองประจ าถิ่นโดยความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา 
หน่วยงาน ชุมชนและปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ผลการด าเนินการให้สาธารณชนได้รับรู้ ไป
พัฒนาต่อยอด และประกอบอาชีพต่อไป 
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