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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม เปนวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายการศึกษาดาน
เกษตรกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อป พ.ศ.2522 ซึ่งเปนปเกษตรกร จัดการศึกษาในระบบในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเกษตรศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําทั่วไป และประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ รวม 7 สาขาวิชา ดานการศึกษานอกระบบไดเปดอบรมวิชาชีพใหแก
เกษตรกรในหลักสูตรระยะสั้น นอกจากนี้ยังไดบริการวิชาการดานการเกษตรใหเกษตรกรและบริการ
ประชาชน เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล อาทิ โครงการบริการชุมชน Fix it
center, โครงการรวมดวยชวยประชาชน, โครงการในพระราชดําริ, โครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน โครงการ
ชีววิถีเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการทําปุยหมักจากขยะฯลฯ เขตพื้นที่บริการคือจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
แมฮองสอน มีจํานวนนักศึกษา 1,342 คน จํานวนครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 127 คน มีการบริหาร
จัดการโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ใชการบูรณาการงานกิจกรรมองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อกท.) เปน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงค
ผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบปการศึกษา 2552 ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง, ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ไดรับรางวัลอันดับที่
2 หนวยรวมกิจกรรมดีเดนระดับชาติ ,รางวัลอันดับที่ 1 ระดับภาค, ไดรับรางวัลชนะการประกวดโครงการ
ชีววิถีเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืนระดับภาคและระดับภาคี, ไดรับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ข
วิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการ
สรางงาน สรางรายได มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม และจัดใหวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
ผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ ตามเกณฑคุณภาพ 5 ระดับ ดีมาก มากกวา
4.50 ดี 3.50-4.49 พอใช 2.50-3.49 ปรับปรุง 1.50-2.49 ตองปรับปรุง ต่ํากวา 1.50 สรุปผลการประเมิน
คุณภาพอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.02
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120.00
55.20
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42.50
50.00
35.00
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4.02
ตอง ปรับปรุง

ระดับดีมาก 3 มาตรฐาน
ไดแก มาตรฐานที่ 3, 4, 6
ระดับดี
3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1, 5,7
ระดับพอใช 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2
ไมมีมาตรฐานระดับปรับปรุงและตองปรับปรุง
จุดเดนของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
สถานศึกษามีผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป มีความสามารถใน
การประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพอยางเปนระบบ มี
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถใช

ค
เทคโนโลยีที่จําเปนในการคนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ผูสําเร็จการศึกษาผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะอาชีพ มี
ระดับคุณภาพการเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามสมรรถนะ
ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของผูสอน งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม มีความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่โดดเดน ไดแก กิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ซึ่งเปนกิจกรรมหลักใน
สถานศึกษาพัฒนาผูเรียน ดานการสงเสริมลักษณะความเปนผูนํา การหารายไดระหวางเรียน การบริการชุมชน
ดานการบริการจัดการองคการนักศึกษา การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกิจกรรม อกท.ทําใหไดรับรางวัล
ชนะเลิศหนวย อกท.ดีเดนระดับภาคและระดับชาติ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค
ของผูเรียนไดแก กิจกรรมกีฬา ดนตรี นันทนาการ ลูกเสือ ฯลฯ
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
7. การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ง

จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ผูสําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูใน
สถานศึกษา
2.2 บุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
2.3 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาผูเรียน
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

1. สถานศึกษาควรจัดโครงการสอนซอมเสริม โครงการวิจัยเพื่อแกปญหาผูสําเร็จการศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. สถานศึกษาควรจัดโครงการระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนรู เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพความปลอดภัย
3. สถานศึกษาควรจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
4. สถานศึกษาควรเรงรัดใหสาขาวิชาจัดโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใหมีชั่วโมงผานเกณฑตามกําหนด

