วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
บทสรุปผูบริหาร ปการศึกษา 2551
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม
ที่ตั้ง
: 249 หมู 11 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท
: 0 5331 1392
โทรสาร
: 0 5331 359
เว็บไซด
: http://www.cmcat.ac.th
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เปนวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายการศึกษาดาน
เกษตรกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อป พ.ศ.2522 ซึ่งเปนปเกษตรกร จัดการศึกษาในระบบในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขา
คอมพิวเตอรธรุ กิจ รวม 7 สาขาวิชา การศึกษานอกระบบไดเปดอบรมวิชาชีพใหแกเกษตรกรตามความสนใจ
ในหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังไดบริการวิชาการดานการเกษตรใหเกษตรกรและบริการประชาชน เพื่อ
ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการบริการชุมชน Fix it center,
โครงการอาชีวรวมดวยชวยประชาชน, โครงการในพระราชดําริ, 108 อาชีพ, ตนกลาอาชีพ ฯลฯ เขตพื้นที่
บริการคือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน มีจํานวนนักศึกษา 1,359 คน จํานวนครูและบุคลากร
สนับสนุนการสอน 119 คน มีการบริหารจัดการโดยการมีสว นรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีงาน
กิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (อกท.) เปนกิจกรรมเดน ไดรับรางวัลชนะเลิศหนวย
อกท.ดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ ติดตอกัน 3 ป ในระดับชาติไดรับรางวัลอันดับที่ 2 ติดตอกัน 3 ป นอกจากนี้ยัง
ไดรับรางวัลชนะการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนระดับภาคและระดับภาคี วิทยาลัยมี
ความมุงมั่นที่จะผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการสรางงาน สรางรายได
มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม และจัดใหวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของชุมชน

ข
ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มีผลการประเมินระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.30
มาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
เฉลี่ย
อยูในระดับ

ดีมาก 5

ผลการประเมิน (คะแนน)
3.22
3.75
5.00
5.00
3.83
5.00
4.30
ดี

พอใช

การแปลผล
พอใช
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง

ตอง ปรับปรุง

ระดับดีมาก 3 มาตรฐาน
ไดแก มาตรฐานที่ 3, 4, 6
ระดับดี
2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2, 5
ระดับพอใช 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1
ไมมีมาตรฐานระดับปรับปรุงและตองปรับปรุง
จุดเดนของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษามีผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป มีความสามารถใน
การประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางเปนระบบ มี
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถใช
เทคโนโลยีที่จําเปนในการคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกักลุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ภาคเหนือจํานวน 11 แหง ในปการศึกษา 2549 มีการใชหลักสูตรและอยูในระหวางการประเมินผลการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีระดับคุณภาพการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมแบบ

ค
บูรณาการทั้งทฤษฏี ปฏิบัติ มีศูนยวิทยบริการเปนแหลงเรียนรู จัดงบประมาณสนับสนุนวัสดุฝกที่เพียงพอและ
เหมาะสม พัฒนาครูและบุคลากรโดยการสงไปอบรมวิชาชีพอยางสม่ําเสมอ สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพโดยเชิญวิทยากร ผูทรงคุณ ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกผูเรียนตามสาขาวิชาที่เปดสอน เพิ่มทักษะ
ประสบการณวิชาชีพดวยการฝกปฏิบัติจริงดวยการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มี
อัตราสวนผูสอนวิชาชีพตอผูเรียนในระดับที่เหมาะสม
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โดดเดน ไดแก กิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ซึ่งเปนกิจกรรมหลักใน
สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมลักษณะความเปนผูนํา การหารายไดระหวางเรียน การบริการชุมชน
ดานการบริการจัดการองคการนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกิจกรรม อกท.ทําใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศหนวย อกท.ดีเดนระดับภาค 3 ปติดตอกัน และไดรับรางวัลที่ 2 ระดับชาติเปนเวลา 3 ปติดตอกัน
เชนกัน
4. การบริการวิชาชีพสูสังคม
สถานศึกษามีการจัดตั้งโครงการชีววิถีเพือ่ เปนแหลงเรียนรูการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก
นักศึกษาและเกษตรกร ตลอดจนผูสนใจทั่ว ๆ ไป นําผลจากการจัดศูนยเรียนรูชีววิถีไปสงเขาประกวดไดรับ
รางวัลทั้งในระดับภาคและระดับชาติในประเภทตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
5. นวัตกรรมและงานวิจัย
สถานศึกษาดําเนินการสนับสนุนใหครู นักเรียนนักศึกษา ไดจัดทําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงการ โครงงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
6. ภาวะผูนําและการจัดการ
สถานศึกษาใชกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีการกระจายอํานาจ มีความโปรงใส
ตรวจสอบได ครูสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดระบบสารสนเทศไดครบถวน
จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียนและสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศมีนอย
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชามีนอย จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรมอี ายุการใชงานนานไมทันสมัย ไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา มีระดับคุณภาพ

การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูนอย

ง
3. นวัตกรรมและงานวิจัย
งบประมาณดานวิจยั และสิ่งประดิษฐไดรบั การสนับสนุนนอย
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1. สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรม เพือ่ เพิ่มทักษะในการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน
การเขียนและสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนจากตนสังกัด องคการปกครองสวน
ทองถิ่น สนับสนุนจัดหาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม ใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา

3. สถานศึกษาควรสนับสนุนการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพความปลอดภัย
4. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณดานงานวิจยั และสิ่งประดิษฐใหมากขึ้น และควร
สนับสนุนงบประมาณใหนกั ศึกษาที่ทําโครงการ โครงงาน

