
 
 
 

1. ประวัติความเป�นมา 
  วิทยาลัยประมงป�ตตานี เป�นสถานศึกษา ท่ีได�รับการจัดต้ังโดยความประสงค# ความต�องการ
ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต� (ป�ตตานี นราธิวาส และยะลา) โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ ผู�ว4า
ราชการจังหวัดป�ตตานี เป�นผู�ขอใช�ท่ีดิน เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานีและมีประวัติความเป�นมาดังนี้ 
  วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2536 กรมอาชีวศึกษาได�แต4งต้ัง นายวีระศักด์ิ วงษ#สมบัติ  
ผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท# เป�นผู�ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี พร�อมศึกษา
ความเป�นไปได�ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพป�ตตานีเป�นสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงป�ตตานี 
โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู�อํานวยการบุญชุม เป>ยแดง ได�มอบให�วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท#
ร4วมกับศูนย#ฝ@กอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป�นผู�สํารวจพ้ืนท่ีวางแผนการใช�ท่ีดินและจัดทําแผนหลัก งาน
ฟาร#ม 
  วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ป�ตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 25 แห4ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.
2534 จึงให�จัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ท่ีหมู4ท่ี 2 ตําบลบางตาวา และหมู4ท่ี 7 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดป�ตตานี เป�นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
นายสังข#ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช4วยว4าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว4าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  วันท่ี 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาได�แต4งต้ัง นายชลิต เฟIJองเรือง  ผู�ช4วย
ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานีและได�ขอสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจําป> 2540 โดยจ4ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตามคําขอ
งบประมาณของนายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร จังหวัดป�ตตานี เพ่ือก4อสร�างอาคารเรียนชั่วคราว 
1,500,000 บาท โดยมีว4าท่ีร�อยตรีนิพนธ# ภู4พลับ อาจารย# 2 ระดับ 5 และนายอุดม จันทรพาหา อาจารย# 2 
ระดับ 7 มาช4วยปฏิบัติราชการและดูแลการก4อสร�าง 
  วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได�แต4งต้ังให�นายประภาค ขวัญชัยรัตน#  
ผู�ช4วยผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี  โดย
มี ว4าท่ีร�อยตรีนิพนธ#  ภู4พลับ นายสุรัตน#ชัย อมรจันทราภรณ#  นางสาวสมสมัย พลอินตา และนายพิเสก ส�องสง 
เป�นคณะทีมงานช4วยเหลือ 
  วันท่ี 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545 กรมอาชีวศึกษา ได�แต4งต้ัง ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาสทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานีอีกหน�าท่ีหนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห# ชัย
พรหม ดํารงตําแหน4งผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยการ
วิทยาลัยประมงป�ตตานี อีกหน�าท่ีหนึ่ง และได�มอบหมายให�นายปรีชา เวชศาสตร# ผู�ช4วยผู�อํานวยการวิทยาลัย

ข�อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 



เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีเป�นหัวหน�าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยมีนายพิเสก ส�องสง 
เป�นอาจารย#ผู�สอนอยู4เพียงคนเดียว เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป�นวิทยาลัยอยู4 
  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2546 กรมอาชีวศึกษาได�แต4งต้ังให�นายสุชาติ พรหมหิตาทร มาเป�น
ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงต�องทําหน�าท่ีเป�นผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี 
อีกหน�าท่ีหนึ่งตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตร
เทคโนโลยีนราธิวาส ก็ได�มอบหมายให� นายปรีชา เวชศาสตร# ผู�ช4วยผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส ทําหน�าท่ีเป�นหัวหน�าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงป�ตตานี เช4นเดิม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส ได�มอบหมายให�นายพงษ#ศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหน4งอาจารย# 1 ระดับ 5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน# 
ครูพิเศษจ�างสอน มาช4วยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนร4วมด�วย 
  วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได�แต4งต้ังให� นายปรีชา เวชศาสตร#  ผู�ช4วย
ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี  โดยมีนาย
พงษ#ศักด์ิ ราชสุวรรณและนายอนุชาติ บุรีรัตน#  ทําหน�าท่ีผู�ช4วยผู�อํานวยการ(ทําหน�าท่ีตามคําสั่งภายในของ
วิทยาลัย) ท้ัง 3 คน ก็ได�ยึดอาคารเรียนชั่วคราว ทําเป�นสํานักงาน ทําเป�นห�องเรียน ห�องครัว ห�องละหมาด 
ห�องสมุด และพักกินนอนประจํา อยู4ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได�ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได�เต็มรูปแบบและเริ่ม
แก�ไขป�ญหาเรื่องท่ีดิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอย4างแท�จริง 
  วันท่ี 5 สิงหาคม 2546 นายปรีชา เวชศาสตร# ได�ผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ป�ตตานี เข�าสู4นโยบายเฉพาะกิจการแก�ไขป�ญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต� ในระยะท่ี 2 เพ่ือขอ
งบประมาณงบกลาง ป> 2546 (แต4ยังไม4ได�รับการจัดสรรงบประมาณ) 
  วันท่ี4 ธันวาคม 2546 วิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยนายปรีชา เวชศาสตร# ทําหน�าท่ี
ผู�อํานวยการสถานศึกษา ได�ผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี เข�าสู4ประเด็นยุทธศาสตร# การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย#และธํารงเอกลักษณ#ของท�องถ่ิน การส4งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ
ให�ได�มาตามของยุทธศาสตร#จังหวัดป�ตตานี 
  วันท่ี 11 กุมภาพันธ# 2547 นายปรีชา เวชศาสตร#  ได�จัดประชุมคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา
วิทยาลัยประมงป�ตตานี จํานวน 17 คน และได�เข�าชื่อยื่นเสนอขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ต4อผู�ว4า
ราชการจังหวัดป�ตตานี นายวันมูหะมัดนอร# มะทา รัฐมนตรีว4าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว4าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง รัฐมนตรี
ช4วยว4าการกระทรวงคมนาคม เพ่ือผลักดันเข�าสู4การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร# ได�ผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงป�ตตานี โดยผ4านการทําประชาคม ระดับหมู4บ�าน ระดับตําบลบางตาวา ตําบลตุยง ระดับอําเภอของ
อําเภอหนองจิกเข�าสู4แผนยุทธศาสตร#การพัฒนาของจังหวัดป�ตตานี และแผนยุทธศาสตร#การพัฒนาจังหวัด 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต� (จังหวัดป�ตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา) โดยได�เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงป�ตตานี ในระยะท่ี 2 ได�สําเร็จ และ วันท่ี 22 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรี ได�อนุมัติโครงการจัดต้ัง



วิทยาลัยประมงป�ตตานี และได�รับงบประมาณ งบกลาง ป> 2547 (วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2547) จํานวน 
22,545,200 บาท ซ่ึงได�จัดสรรผ4านหน4วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพป�ตตานี ได�ช4วยเหลือสนับสนุนเป�น
หน4วยเบิกจ4ายเงินให�โดยได�สร�างอาคารศูนย#วิทยบริการ ระบบน้ําบาดาล ขยายของเขตไฟฟQา ปรับปรุงถนน
ทางเข�า และครุภัณฑ# สํานักงาน ครุภัณฑ#การศึกษา ครุภัณฑ#ห�องสมุด ครุภัณฑ#เพาะเลี้ยงสัตว#น้ําครุภัณฑ#แปร
รูปผลิตภัณฑ#สัตว#น้ํา และครุภัณฑ#ยานพาหนะ (รถยนต#ขับเคลื่อน 4 ล�อ  จํานวน 1 คัน) งบบุคลากร 
งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย#  อSองสุวรรณ ตําแหน4งอาจารย# 1 ระดับ 5 ทําหน�าท่ีผู�ช4วยผู�อํานวยการ เป�นผู�
ประสานดําเนินการ และมี นายพงษ#ศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหน4งอาจารย# 1 ระดับ 5 ทําหน�าท่ีผู�ช4วย
ผู�อํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย) และว4าท่ีร�อยตรีนิพนธ#  ภู4พลับ เป�นผู�ร4วมดําเนินการ 
  วันท่ี 19 กุมภาพันธ# พ.ศ.2548  นายปรีชา เวชศาสตร# ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แก�วทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี ได�ทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี  ไปเสนอต4อ
กองอํานวยการเสริมสร�างสันติสุขชายแดนภาคใต� (กอ.สสส.จชต) เนื่องจากรัฐบาลได�มีการปรับเปลี่ยน วิธีการ
ทางงบประมาณ โครงการส4งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะท่ี  2 ของวิทยาลัยประมงป�ตตานี ได�ถูกพับไป 
เม่ือนายปรีชา  เวชศาสตร# ชี้แจ�งถึงความจําเป�น  ความสําคัญของวิทยาลัยประมงป�ตตานี ทางกองอํานวยการ
เสริมสร�างสันติสุขชายแดนภาคใต� (กอ.สสส.จชต.) ก็ได�อนุมัติงบประมาณมาให� 25,000,000 บาท โดยมีงบ
บุคลากร งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยได�สร�างอาคารเรียน  2  ชั้น 8 ห�องเรียน  2 หลัง 
อาคารฝ@กอาชีพ 1 ชั้น มีใต�ถุนโล4ง 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจํานวน  
1 หลัง โรงเพาะฟ�กสัตว#น้ํากร4อยอีก 1หลัง ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# ครุภัณฑ#สํานักงาน และครุภัณฑ#ยานพาหนะ 
(รถตู� 1 คัน , รถกระบะ 1 คัน) โดยมีว4าท่ีร�อยตรีนิพนธ# ภู4พลับ รองผู�อํานวยการสถานศึกษา เป�นผู�ประสาน
ดําเนินการ โดยมี นายประวิทย#  อSองสุวรรณ และ นายวรยุทธ#  ชีวรัตน#  ทําหน�าท่ีรองผู�อํานวยการ (คําสั่ง
ภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน#  นายประพัฒน# กองแก�ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดป�ตตานีมาร4วม
ดําเนินการ 
  วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร# ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมง
ป�ตตานี ขอเสนอหน4วยเบิกใหม4ให�วิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได�อนุมัติ ให�มี
รหัสหน4วยงาน รหัสหน4วยเบิกย4อย และรหัสบัญชีย4อย ในวันท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  วันท่ี 12  มกราคม  พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร# ผู�อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แก�วทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี ได�เสนอโครงการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยประมงป�ตตานีเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร#การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ต4อจังหวัดป�ตตานีก็ได�รับการสนับสนุนงบประมาณมาเป�นเงิน  7,772,900 บาท โดยได�เป�นงบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน และงบลงทุน โดยสร�างโรงอาหารอเนกประสงค#  ปQายวิทยาลัย  ปQอมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงห�อง
เป�นห�องเรียนรวมและห�องประชุม ห�องน้ํา 4 หลัง และครุภัณฑ#ยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ล�อ 1  คัน) 
  ป>งบประมาณ 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน (งบลงทุน) สร�างโรงฝ@กอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ#สัตว#น้ํา 1 หลัง สร�างอาคารบ�านพักครู 6 หน4วย 2 
ชั้น 1 หลัง สร�างบ�านพักผู�บริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑ#ชุดการเรียนรู�ด�วยตนเอง เป�นเงิน 



10,553,000 บาท และชุดกล�องวงจรปUด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต� จํานวน 1 
ชุด เป�นเงิน 900,000 บาท 
  นายปรีชา  เวชศาสตร#  ได�ของบกลางป> 2550 ได�งบสร�างฟาร#มตัวอย4าง, ขยายเขตไฟฟQา
แรงตํ่า, สร�างบ�านพักเกษตรกร, สร�างถนนภายใน, ซ้ือรถแทรกเตอร# 1 คัน และสร�างรั้วรอบวิทยาลัย รวม
งบประมาณ เป�นเงิน 14,200,000 บาท   
  ป>งบประมาณ 2551 ได�รับการจัดสรรงบภายใต�โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต� ตามกลยุทธการเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื่อมโยงการ
มีงานทําเพ่ือความม่ันคง (วิทยาลัยประมงป�ตตานี) เป�นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได�เสนอโครงการ
พัฒนาวิทยาลัยประมงป�ตตานีเพ่ือของบประมาณจากศูนย#อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต) 
ได�สร�างบ�านพักนักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป�นเงิน 4,600,000 บาท และได�
ขอความอนุเคราะห#สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดป�ตตานีขุดสระเก็บน้ําจืดไว�ใช�เพ่ือการเกษตร จํานวน16 ไร4 เป�น
เงิน 2,617,000 บาท และได�รับจัดสรรงบลงทุนสร�างอาคารจําหน4ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เป�นเงิน 1,228,500 บาท 
  ป>งบประมาณ 2552 ได�รับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป�นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร#มตัวอย4าง เป�นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ#ชุดมัลติมีเดีย เป�นเงิน 
1,850,000 บาท 
  ป>งบประมาณ 2553 ได�รับงบเงินกู� (SP2) โครงการภายใต�แผนฟIYนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 
สร�างอาคารเรียนปฏิบัติการพ้ืนท่ี 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอ
สนับสนุนระบบน้ําเพ่ือใช�ในฟาร#มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานป�ตตานี กรมชลประทาน ได� 1 
ระบบ งบประมาณเป�นเงิน 10,000,000 บาท 
  ป>งบประมาณ 2554 ได�รับจัดสรรงบประมาณ เป�นงบสิ่งก4อสร�าง จํานวน 2 รายการ คือ 
รายการขยายเขตไฟฟQาภายในวิทยาลัยประมงป�ตตานี งบประมาณ 1,790,272.11 บาท  และรายการ
ปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,860,000 บาท ได�รับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งก4อสร�างจากงบตาม
โครงการไทยเข�มแข็ง 2555(SP2) จํานวน 3 รายการ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ 300,000 บาท และ
รายการปรับปรุงอาคารฝ@กอบรมและฝ@กอาชีพ 390,000 บาท และรายการก4อสร�างคันปQองกันน้ําทะเลหนุน 
งบประมาณ 4,115,000 บาท  ได�รับจัดสรรงบแก�ไขป�ญหาน้ําท4วมจํานวน 4 รายการ รายการงานทาสีน้ํา
อะคีลิกอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น งบประมาณ 855,000 บาท รายการติดต้ังประตูหน�าต4างอาคาร 4 ชั้น 
1,395,000 บาท  รายการปูกระเบ้ืองอาคาร 4 ชั้น 1,300,000 บาท และรายการปรับปรุงถนนภายใน
ฟาร#มงบประมาณ 3,420,000 บาท ส4วนครุภัณฑ# โดยการจัดซ้ือจากส4วนกลาง(สอศ.) จํานวน 2 รายการ คือ 
รายการครุภัณฑ#ชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว# งบประมาณ 1,188,500 บาท  รายการครุภัณฑ#ชุด
ปฏิบัติการวิเคราะห#ทางจุลชีววิทยา งบประมาณ 3,496,000 บาท และรายการครุภัณฑ#จากการจัดสรร
งบประมาณจากศูนย#พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต� (ศพต.) เป�นรายการ



ครุภัณฑ#ศูนย#การเรียนรู�วิชาชีพ งบประมาณ 
จัดสรรมา 25,109,772.11 บาท
  ป>งบประมาณ 2555 
การเกษตรเคลื่อนท่ีพร�อมอุปกรณ# จํานวน 
ติดต้ังอุปกรณ# จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 

ป>งบประมาณ 2556 
เรียนศูนย#การเรียนรู�วิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง 
ปฏิบัติการเกษตร จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 
 
2. ทําเนียบผู�บริหาร 
  1 นายวีระศักด์ิ  วงษ#สมบัติ

  2 นายชลิต  เฟIJองเรือง
  3 นายประภาค  ขวัญชัยรัตน#

   4 ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัย
ประมงป�ตตานี (อีกหน�าท่ีหนึ่ง) 
   4.1 นายไกรสีห#          ชัยพรหม
   4.2 นายสุชาติ
  5 นายปรีชา  เวชศาสตร#
  6 นายปรีชา  เวชศาสตร#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครุภัณฑ#ศูนย#การเรียนรู�วิชาชีพ งบประมาณ 1,000,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้นท่ีวิทยาลัยได�รับการ
บาท 

2555 ได�รับการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุน) ครุภัณฑ#รถบริการส4งเสริม
การเกษตรเคลื่อนท่ีพร�อมอุปกรณ# จํานวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท ค4าสร�างสนามฟุตซอลพร�อม

รายการ งบประมาณ 1,993,000 บาท  
2556 ได�รับการจัดสรรงบประมาณ(งบลงทุนสิ่งก4อสร�าง
อยะหริ่ง จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 499,995.16 
งบประมาณ 1,500,000 บาท  

นายวีระศักด์ิ  วงษ#สมบัติ      ผู�ประสานงาน  พ.ศ.  2536
นายชลิต  เฟIJองเรือง         ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการ พ.ศ. 2539 
นายประภาค  ขวัญชัยรัตน#    ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการ พ.ศ. 2541 
ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัย

นายไกรสีห#          ชัยพรหม                       พ.ศ. 2545
นายสุชาติ         พรมหิตาทร                    พ.ศ.  2546

นายปรีชา  เวชศาสตร#         ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการ        พ.ศ.  2546
ปรีชา  เวชศาสตร#         ผู�อํานวยการ                 พ.ศ. 2549 

 

รวมงบประมาณท้ังสิ้นท่ีวิทยาลัยได�รับการ

ครุภัณฑ#รถบริการส4งเสริม
บาท ค4าสร�างสนามฟุตซอลพร�อม

งบลงทุนสิ่งก4อสร�าง) เพ่ือปรับปรุงอาคาร
16 บาท ปรับปรุงอาคาร

.  2536 

. 2539 - 2541 

. 2541 - 2545 
ผู�อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน�าท่ีผู�อํานวยการวิทยาลัย

2545 
2546 

.  2546- 2549 
2549 – ป�จจุบัน 

 



3. สถานท่ีตั้งและพ้ืนท่ี  
   วิทยาลัยประมงป�ตตานีต้ังอยู4ท่ี หมู4ท่ี 2 ตําบลบางตาวา และ หมู4ท่ี 8 ตําบลตุยง อําเภอหนอง
จิก จังหวัดป�ตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด จํานวน 327 ไร. 92.8 ตารางวา โดยแบ4งออกเป�น 2 แปลง ดังนี้ 
    - แปลงท่ี 1 ทิศเหนือ ติดเขต หมู4ท่ี 2 ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัด
ป�ตตานี จํานวน 152 ไร4 3 งาน 40.2 ตารางวา 
   - แปลงท่ี 2 ทิศใต� ติดเขต หมู4ท่ี 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี  
จํานวน 174  ไร4 1 งาน 52.6 ตารางวา 
4. ภารกิจหลักของวิทยาลัย 
  1. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของชุมชน ของชาติ 
  2. จัดการศึกษาฝ@กอาชีพระยะสั้น และโครงการพิเศษ 
  3. วิจัยและส4งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรและประมง 
            4. ฝ@กอบรมนักเรียนนักศึกษาให�มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู4วิชาชีพ 
  5. ให�บริการอาชีพแก4ชาวประมง ชุมชน และหน4วยงานอ่ืน ๆ 
  6. รับงานการค�าท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
    7. ดําเนินการร4วมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือส4งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู�เข�ารับการฝ@กอบรมตามระบบทวิภาคี 
  8. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร#มในเชิงธุรกิจ เพ่ือเป�นแบบอย4างแก4ชาวประมง ประชาชน
และเยาวชนท่ีสนใจ   
       9. จัดแหล4งเรียนรู�ให�สอดคล�องกับการเรียนการสอนและฝ@กอาชีพ 
  10. พัฒนานักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู4ประชาคมอาเซียน 
  11. จัดสิ่งแวดล�อมให�เหมาะท่ีจะเป�นแหล4งท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



5. เป4าหมายของวิทยาลัย 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร# สาขาแปรรูปสัตว#น้ํา และ
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว#น้ํา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.) ตลอดท้ังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร4วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
  2. จัดฝ@กอบรมหลักสูตรระยะสั้นให�เกษตรกรผู�สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู�จบ
มัธยมศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
   3. ปลูกฝ�งคุณธรรม  จริยธรรม  ให�นักเรียนศึกษาและผู�ผ4านการฝ@กอบรม 
  4. ดําเนินการธุรกิจฟาร#มศึกษาให�เป�นตัวอย4างแก4นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
  5. สร�างรายได�ให�นักเรียนนักศึกษาระหว4างเรียน 
  6. จัดการสอนร4วมกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
   7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือให�เป�นท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไปภายใต�โครงการ “อาชีว
ร4วมด�วย ช4วยประชาชน” 
  8. ส4งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 
  9. จัดทํากิจกรรม/โครงการภายใต�แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต� 
 
6. วิสัยทัศน6ของวิทยาลัย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559) 
  “ สร�างแหล4งเรียนรู�  มุ4งสู4สากล 
     พัฒนาคนอย4างต4อเนื่อง  ลือเลื่องแหล4งท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ# ” 
 
7. พันธกิจวิทยาลัย 
  1. พัฒนาความพร�อมด�านแหล4งเรียนรู�และห�องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝ@กอบรมวิชาชีพให�มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
  3. ส4งเสริมและสนับสนุน ดําเนินการจัดอาชีวศึกษาและฝ@กอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4.  การเทียบโอนความรู�และประสบการณ# คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพท่ีนําไปสู4การ
ปฏิบัติ 

5. ศูนย#การฝ@กอบรมและถ4ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย4างยั่งยืน 
6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู�เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
8. สร�างเครือข4ายและส4งเสริมความร4วมมือในประเทศและต4างประเทศ 
9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีจนถึงปริญญาตรี 



11. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร�างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ4ายทอดองค#ความรู�และเทคโนโลยี 
13. พัฒนาพ้ืนท่ีเป�นแหล4งท4องเท่ียวเชิงอนุรักษ# 

 
8. ปรัชญาวิทยาลัย 
  อดทน  แกร4งกล�า  ฝ_าอุปสรรค  รักคุณธรรม 
 
9. อัตลักษณ6วิทยาลัย 
  สุภาพ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย# สะอาด มีวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ  สามัคคี  กตัญ`ู  
 
10. เอกลักษณ6วิทยาลัย 
  เป�นสถานศึกษาท่ีเปUดสอนและฝ@กอาชีพ ทักษะให�มีความเป�นเลิศด�านเกษตรกรรมและประมง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต� 
 
 
 

 


