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สวนท่ี ๑  ขอมูลสถานศึกษา 
 

ประวัติสถานศึกษา 

  วิทยาลัยประมงปตตานี เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความตองการ

ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต (ปตตานี นราธิวาส และยะลา) โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวา

ราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอม

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสู

ลานนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก 

งานฟารม 

   วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  25  แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.

2534 จึงใหจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ที่หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และหมูที่ 7 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี   เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

นายสังขทอง  ศรีธเนศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

   วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต  เฟองเรื่อง  

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอ

สนับสนุนงบประมาณ งบกลาง ประจําป  2540 โ ด ย จ า ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า จ ัง ห ว ัด  และ

กรุงเทพมหานคร  คือ การสรางอาคารเรียนช่ัวคราว  1,500,000  บาท โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ 

อาจารย 2 ระดับ 5 และนายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย 2 ระดับ 7 มาชวยปฏิบัติราชการ 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค ขวัญชัยรัตน  

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมี วาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ,  นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ ,  นางสาวสมสมัย  พลอินตา         

และนายพิเสก    สองสง   เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่ เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน             

นายไกรสีห  ชัยพรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  อีกหนาที่ห น่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร            

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมง
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ปตตานี  โดยม ีนายพิเสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

และดูแลความเปนวิทยาลัยอยู 

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังใหนายสุชาติ  พรหมหิตาทร  

มาเปนผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี  อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม           

โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1

ระดับ5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน  ครูพิเศษจางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

รวมดวย 

  วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังให  นายปรีชา  เวชศาสตร         

ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยมนีายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  (ทําหนาที่ตาม

คําสั่งภายในของวิทยาลัย)  ทั้ง  3 คน ก็ไดยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ทําเปนสํานักงาน  ทําเปนหองเรียน  

หองครัว  หองละหมาด  หองสมุด และพักกินนอนอยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)  ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิต

ไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยางจริงจัง 

 วันที่  5  สิงหาคม 2546  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย

ประมงปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต เพื่อของบประมาณ 

งบกลาง ป  2546          (แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ) 

   วันที่ 4 ธันวาคม  2546 วิทยาลัยประมงปตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็น     ยุทธศาสตร การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ

ใหไดมาตามของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

   วันที่  11 กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี       

จํานวน 17 คน  ไดเขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี                   

นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ                 

รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

   วันที่  22 เมษายน พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยประมงปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับ

อําเภอของอําเภอหนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต  (จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยไดเสนอ
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โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี และ วันที่  22  มิถุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ัง

วิทยาลัยประมงปตตานี  และไดรับงบประมาณ  งบกลางป 2547 (วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2547)      

จํานวน 22,545,200  บาท  ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือสนับสนุน

เปนหนวยเบิกจายเงินให  โดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  ปรับปรุง

ถนนทางเขา  และครุภัณฑ สํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑหองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า และครุภัณฑยานพาหนะ    (รถยนตขับเคลื่อน  4  ลอ  จํานวน 1 คัน)     

งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5  ทําหนาท่ีผูชวย

ผูอํานวยการ เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5  

ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย)  และวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

   วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพบางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี    

ไปเสนอตอกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต)  เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการ

ปรับเปลี่ยน วิธีการทางงบประมาณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมง

ปตตานี ไดถูกพับไป    เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  ทางกองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)  ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให  

25,000,000  บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน      

2  ช้ัน 8 หองเรียน  2 หลัง  อาคารฝกอาชีพ 1  ช้ัน มีใตถุนโลง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา     

จํานวน 2 หลัง  หอพักนักศึกษาจํานวน  1 หลัง  โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอีก  1  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  

ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ (รถตู 1 คัน , รถกระบะ  1  คัน) โดยมวีาท่ีรอยตรีนิพนธ ภูพลับ    

รองผู อํานวยการสถานศึกษา    เปนผูประสานดําเ นินการ  โดยมี นายประวิทย  อองสุวรรณ               

และนายวรยุทธ  ชีวรัตน  ทําหนา ท่ีรองผูอํานวยการ  ( คําสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน            

นายประพัฒน  กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 

  วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัย

ประมงปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง      

ไดอนุมัติ ใหมีรหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 

   วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการ

อาชีพบางแกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอน ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

แบบบูรณาการตอจังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772,900  บาท  โดยไดเปน

งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธง

ชาติ  ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวมและหองประชุม   หอง นํ้า  4 หลัง และครุ ภัณฑยานพาหนะ    

(รถบรรทุก  6 ลอ  1  คัน) 
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   ปงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน (งบลงทุน) สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง  สรางอาคารบานพักครู 6 หนวย      

2 ช้ัน 1 หลัง  สรางบานพักผูบริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 

10,553,000 บาท และชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจั งหวัดชายแดนภาคใต        

จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 900,000 บาท 

    นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง, ขยายเขตไห

หาแรงตํ่า, สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย     

รวมงบประมาณ เปนเงิน 14,200,000 บาท 

   ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาเฉพาะทางเช่ือมโยงการมีงาน

ทําเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการพัฒนา

วิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)      

ไดสรางบานพักนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2 หลัง หลังละ 2,300,000 บาท เปนเงิน 4,600,000 บาท และได

ขอความอนุเคราะหสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานี ขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน 16 ไร 

เปนเงิน 2,617,000 บาท และไดรับการจัดสรรทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา       

จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 1,228,500 บาท 

 ปงบประมาณ 2552 ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เปนรายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน 5,000,000 บาท ครุ ภัณฑชุดมัลติมี เ ดีย              

เปนเงิน 1,850,000 บาท 

  ปงบประมาณ 2553 ไดรับงบเงินกู (SP:2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 

2 สรางอาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่  1,920 ตารางเซนติเมตร  งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอ

สนับสนุนระบบนํ้าเพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทาน 

งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 ปงบประมาณ 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ (งบ

ลงทุน) คาที่ดิน สิ่งกอสราง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000 บาท และคาขยาย

ขอบเขตไฟฟาแรงตํ่าภายในแปลงเกษตรผสมผสาน งบประมาณ 1,800,000 บาท คาคันกั้นนํ้าทะเลหนุน 

งบประมาณ 3,420.000 บาท และถนนภายในฟารมเกษตร งบประมาณ 4,115,000 บาท 

ทําเนียบผูบริหาร 

 1 นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ ผูประสานงาน  พ.ศ.  2536 

 2 นายชลิต  เฟองเรือง  ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ. 2539-2541 

 3 นายประภาค  ขวัญชัยรัตน ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ.  2541-2545 

  4 ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหนาที่ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2545 – 2546 

1.1 นายไกรสีชัย  พรหม (ป2545) 
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1.2 นายสุชาติ   พรมหิตาทร (ป2546) 

 5 นายปรีชา  เวชศาสตร  ทําหนาที่ผูอํานวยการ พ.ศ.  2546- 2549 

     ผูอํานวยการ  พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน 

สถานท่ีต้ังและพ้ืนท่ี      

   วิทยาลัยประมงปตตานีต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบลบางตาวา และ หมู 8 ตําบลตุยง อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี มีเน้ือที่ทั้งหมด  จํานวน 327 ไร 92.3 ตารางวา  โดยแบงออกเปน  2  แปลง ดังน้ี 

   - แปลงท่ี 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

152  ไร 3  งาน  40.2 ตารางวา  

   - แปลงท่ี 2  ติดเขต ม. 8 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  จํานวน  174  ไร     

1 งาน  52.6  ตารางวา  

ภารกิจหลักของวิทยาลัย 

 1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติใหสอดคลองกับความตองการทองถ่ินในดาน

การประมง และอื่น ๆ ตามความพรอมและเต็มศักยภาพของวิทยาลัย 

2. จัดการศึกษาฝกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ 

3. วิจัยและสงเสริมการพัฒนาวิชาประมงและเผยแพร 

4. ฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูวิชาชีพประมง 

5. ใหบริการวิชาการแกชาวประมง ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ 

6. รับงานการคาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

   7. ดําเนินการรวมกับภาครัฐ และเอกชนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบอาชีพของ

นักเรียน นักศึกษา หรือผูเขารับการฝกอบรมตามระบบทวิภาคี   

  8. จัดการสถานศึกษาและงานฟารมในเชิงธุรกิจ  เพื่อเปนแบบอยางแกชาวประมง ประชาชน  

และเยาวชนที่สนใจ   

 

ปญหาและอุปสรรค 

1.  วิทยาลัยขาดอัตรากําลังโดยเฉาะยามรักษาความปลอดภัย คณะครูอาจารยจางสอน 

ลูกจางประจํางานฟารม เพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดฝกอบรมอาชีพทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต 

สถานท่ีติดตอ  

  วิทยาลัยประมงปตตานี   หมูที่ 2     ตําบลบางตาวา    อําเภอหนองจิก    จังหวัดปตตานี   94170  

  เบอรโทรศัพท /โทรสาร            0-7333-5364 และ 0-7333-5365 

 Website   www.pfcollege.com   

 E-mail     pattanifish_college@hotmail.com 

การคมนาคม 

 หางจาก ที่วาอําเภอหนองจิกประมาณ  5   กิโลเมตร   
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หางจาก ที่อําเภอเมือง ประมาณ  6  กิโลเมตร  

หางจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ   1,054  กิโลเมตร 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

  

“  สรางแหลงเรียนรู มุงสูสากล 

พัฒนาคนอยางตอเน่ือง ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

  

พันธกิจ (Mission) 

 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการปฏิบัติ 

5. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

8. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

11. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

13. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

เปาหมาย (Goal) 

  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขา

เกษตรศาสตร สาขาชางกลเกษตร สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีรวมกับ

สถาบันอุดมศึกษา 

  2. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา  
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  3. ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ใหนักเรียนศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

4. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน 

5. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

6. จัดการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

  7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวย

ชวยประชาชน” 

 

วัตถุประสงค (Objective) 

 เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อความเปนอยูท่ีดี สรางความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค

และศักยภาพของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy) 

1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพประมง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชนและ

ประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

5. จัดการอาชีวศึกษา เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของรัฐ 

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
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คณะกรรมการวิทยาลัย 
นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประวิทย อองสุวรรณ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายเสถียร เพ็ชรรัตน 

ฝายวิชาการ 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประพนธ  สกูลหรัง 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญช ี

งานอาคารสถานที ่

ชื่อ....นายนิอับดุลเลาะ ปานาวา.... 

งานพัสด ุ

งานประชาสัมพันธ 

งานทะเบียน 

งานวางแผนและความรวมมือ 

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

งานความรวมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อ...นายจรัญ ราชนุย..... 
งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ 

 

งานฟารมเกษตร 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ชื่อ...นายประพนธ สกูลหรัง.... 
งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ชื่อ....น.ส.สําเนียง เที่ยงธรรม.... 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนกวิชา 

- หัวหนาแผนกวิชาประมง(น.ส.นุสราสินี ณ พัทลุง) 

-หัวหนาแผนกวิชาเกษตรศาสตร(นายซาฮาบูดิน ยูโซะ 

-หัวหนาแผนกวิชาแปรรูปฯ(น.ส.จริญญา หนูนุรักษ) 

งานวิทยบริการและหองสมุด 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานสื่อการเรียนการสอน 

ชื่อ...นายอดุลย เมาะอะ.. 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

งานฟารมประมง 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประวิทย อองสุวรรณ 
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สวนท่ี ๒   

การดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยประมงปตตานี 

ระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 

บุคลากร 

 

ตําแหนง ๒๕๕๕ 

จํานวน/คน 

๒๕๕๖

จํานวน/คน 

๒๕๕๗

จํานวน/คน 

๒๕๕๘

จํานวน/คน 

๒๕๕๙

จํานวน/คน 

๑. ผูบริหาร ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒. ขาราชการคร ู ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๓๕ ๓๕ 

๓. ขาราชการพลเรือน - - - - - 

๔. ลูกจางประจํา - - - - - 

๕. พนักงานราชการ ๓๗ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๖. ลูกจางช่ัวคราว ๑๗ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๗. ครูจางสอน ๘ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๘. พนักงานจางเหมาบริการ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมท้ังสิ้น ๙๖ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๑๕ 
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพประมงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาหลักสูตร 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. หลักสูตรมีความทันสมัย 

เหมาะสมตามสภาพทองถ่ิน

และความตองการของ

ชุมชน 

โครงการเกษตรระยะ

สั้น 

- เพื่อฝกอาชีพทางดาน

การประมงใหนักเรียน 

นักศึกษาและชุมชน 

- เพื่อฝกอาชีพทางดาน

การเกษตรใหนักเรียน 

นักศึกษา และชุมชน 

- เพื่อฝกอาชีพทางดาน

อุตสาหกรรมเกษตรให

นักเรียน นักศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา และ

ชุมชนไดมีความรูดานการ

ประกอบอาชีพทางดาน

ประมง เกษตร และ

อุตสาหกรรม 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑,๐๕๐ 

คน 

๗๐๐,๐๐๐ 

๑,๑๐๐ 

คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑,๑๕๐ 

คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

คน 

๒. การพัฒนาหลักสูตร ๓ 

แนวทาง (ใช ซอม สราง) 

ใหเกิดสมรรถนะที่ตรงกับ

ผูเรียนแตละระดับช้ัน 

 

 

โครงการรวมดวยชวย

ประชาชน 

- เพื่อฝกทักษะวิชาชีพ

ใหกับนักเรียน นักศึกษา

ในสถานการณเปนจริง 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีจิตอาสาใน

การใหบริการประชาชน 

สามารถบริการสรางความ

เช่ือมั่นและประทับใจใน

การใหบริการ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕๐๐ คน 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. หลักสูตรสอดคลองกับ

ชุมชนและทองถ่ิน โดยการ

วิเคราะหสภาพพื้นที่ อาชีพ 

หลักของชุมชนและคานิยม

ในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

โครงการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร

วิชาชีพแบบคูขนาน 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

ที่กําลังเรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนา

อิสลามมีอาชีพหลังสําเร็จ

การศึกษา 

สถานศึกษารวมกับ

โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพแบบคูขนานระดับ

ปวช.และปวส.ใหกับ

เยาวชนที่กําลังเรียน

ศาสนาระดับกลางและ

ระดับสูง 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐ คน 

๗๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

๔. ผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมีมาตรฐานวิชาชีพ

ตามสาขาวิชาที่เรียน 

สามารถประเมินผาน

มาตรฐานวิชาชีพจาก

สถาบันที่ สมศ.รับรอง 

โครงการเพิ่ม

ศักยภาพมาตรฐาน

วิชาชีพใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 

ระดับปวช.๓และ

นักศึกษา ระดับ ปวส.๒ 

ไดมีความรูในการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

นักเรียน ปวช.๓และ

นักศึกษา ปวส.๒ มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

อยูในระดับดี 

๖๐,๐๐๐ 

๑๔๐ คน 

๖๕,๐๐๐ 

๑๕๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๖๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๘๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๑๘๕ คน 
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพประมงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนากําลังคน 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. จัดการศึกษาและเรียนรู

อาชีวศึกษา โดยเนนการ

ปฏิบัติในสัดสวนมากกวา

ทฤษฎีและการเรียนรูงาน

อาชีพ 

โครงการเพิ่มศักยภาพ

ในการจัดการเรียน

การสอนแผนกประมง 

เกษตรศาสตร 

อุตสาหกรรม ชางกล

เกษตรและ

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพ

วิชาชีพใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

- ผูเรียนที่จบระดับปวช.

และปวส.สามารถ

ประกอบอาชีพได 

นักเรียน นักศึกษามีทักษะ

วิชาชีพตามแผนกสาขาวิชา

ที่ไดเรียน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๗๐๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๘๐๐ คน 

๑ ลาน 

๙๐๐ คน 

๑.๒ ลาน 

๑,๐๐๐ คน 

 

๑.๕ ลาน 

๑,๒๐๐ คน 

๒. พัฒนาระบบเตรียมความ

พรอมการแนะแนวการศึกษา

- โครงการแนะแนว

สัญจร 

เพื่ออเสนอแนะทางเลือก

ศึกษาตอที่ตรงตาม

นักเรียน นักศึกษาเขาใหม

ในการเรียนสายอาชีพมี

๔๐๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๒๓๐ คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๒๕๕ คน 

๑ ลาน 

๒๘๐ คน 
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และอาชีพใหผูเรียนรูจักตนเอง

และสาขาอาชีพตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการเย่ียมบาน

นักเรียน นักศึกษา 

คุณสมบัติของผูที่จบ

การศึกษาเขาศึกษาตอใน

วิทยาลัยประมงปตตานี

ในแตละระดับการศึกษา 

ปริมาณเพิ่มข้ึนทุกป 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. กําหนดทิศทางตามตองการ

กําลังคน และสรางระบบ

เครือขายความรวมมือในการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนจาก

สวนตางๆ ทั้งสมาคมวิชาชีพ

และสถานประกอบการ 

โครงการฝกงานตาง

ภาคตางจังหวัด 

- เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูสภาพการทํางาน

จริงในสถาน

ประกอบการและพัฒนา

ทักษะวิชาชีพใหมีความ

ชํานาญ สามารถนําไปใช

ปฏิบัติงานไดจริงเมื่อจบ

การศึกษาแลว 

- เพื่อสรางโอกาสให

นักเรียน นักศึกษา ได

นักเรียน ระดับ ปวช.๒ 

และนักศึกษา ระดับปวส.๑ 

ไดฝกงานในสถาน

ประกอบการตางพื้นที ่

๗๐๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๘๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๑๒๐ คน 

๙๕๐,๐๐๐ 

๑๕๐ คน 
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เรียนรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรูสังคมพหุ

วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่

หลากหลาย 

๔. สรางโอกาสใหกับนักเรียน

ไดเรียนรูทุกสถานการณให

โอกาสผูเรียนไดรวมหรือเปน

แกนนําในกิจกรรมที่วิทยาลัย

ดําเนินการ เชน การเปนผูชวย

วิทยากรผูเรียนสามารถใชเปน

เวทีในการแสดง 

โครงการสงเสริมภาวะ

ผูนําใหกับนักเรียน 

นักศึกษา 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษา แตละระดับช้ัน

มีแกกนนําหองเรียน 

- เพื่อฝกใหนักเรียน 

นักศึกษามีลักษณะเปน

ภาวะผูนํา 

สถานศึกษามีนักเรียน 

นักศึกษาที่เปนภาวะผูนํา

ในหองเรียนอยางนอยหอง

ละ ๓ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

 

๘๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๑ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพประมงใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาบุคลากร 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. จัดครูผูสอนที่มีวุฒิ

การศึกษาตรงตามสาขาวิชา

เปดสอน 

โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- เพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางครูและบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางนอย

สถานศึกษาละ ๕ คน ใน

๕๐,๐๐๐ 

๕ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๖ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๗ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๘ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 



 18 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

- จัดอบรมครูผูสอนที่

สอนไมตรงวิชาเอก

ตามที่กําหนด โดย

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทางการศึกษาของ

สถานศึกษา สังกัดสอศ. 

- เพื่อนําความรูและ

ประสบการณใหมๆที่มี

ความทันสมัยเขากับ

เทคโนโลยีสมัยใหม

พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู 

แผนกวิชาที่สถานศึกษา

ตองการพัฒนาใหเกิดความ

เปนเลิศไปฝกกับสถาน

ประกอบการ 

๒. เสริมคุณภาพครูผูสอนโดย

การสงเสริมการศึกษาตออบรม 

ศึกษาดูงาน 

- โครงการพัฒนาวิทย

ฐานะคร ู

- โครงการศึกษาตอ

ของบุคลากร 

- เพื่อสงเสริมครูใหมีวิทย

ฐานะสูงข้ึนในระดับ อศ.

๓ 

- เพื่อสงเสริมใหครูมี

คุณวุฒิในระดับปริญญา

โท,เอก 

- จํานวนครูที่ปรับวิทย

ฐานะ/ตําแหนงทาง

วิชาการ 

- จํานวนบุคลากรที่เพิ่ม

วุฒ/ิปรับวุฒ ิ

- ครูเรียนเพิ่มเติมวิชาชีพ

ครู 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๓๕,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๔๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. สนับสนุนใหครูผูสอนได

สรางนวัตกรรม งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐอยางตอเน่ือง 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากร งานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

- เพื่อใหครูและบุคลการ

ไดรับการพัฒนาทางดาน

นวัตกรรม งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ 

- ครู บุคลากร มีความรู

ความเขาใจในการจัดทํา

วิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๑๒๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 



 19 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

- เพื่อเปนแหลงการ

เรียนรูและถายทอด

ทักษะวิชาชีพใหกับ

นักเรียน นักศึกษา 

- นักเรียน นักศึกษา ไดรับ

การพัฒนาและแกไขปญหา

จากการทําวิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ 

๔. บุคลากรมีทักษะ ความรู 

ความสามารถ เหมาะสมกับ

งานที่ปฏิบัติมีข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานที่เปนระบบ และมี

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานได

มาตรฐานตามเกณฑ การปรับ

คุณภาพสถานศึกษา 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ทํางานตามหนาที่

ความรับผิดชอบของ

บุคลากร 

- เพื่อใหบุคลากรทุกคน

ไดรับความรูทางดาน

ระเบียบวินัยกฎเกณฑ

ตางๆ ในการปฏิบัติ

หนาที ่

- เพื่อใหบุคลากรทุกคน

ปฏิบัติงาน โดยยึดตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- บุคลากรทุกคนมีความ

ขยัน ซื่อสัตย สุจริตตอการ

ปฏิบัติงาน 

- ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน

ไดมาตรฐานตามเกณฑ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๕๕ คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑ ลาน 

๘๐ คน 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 



 20 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

พันธกิจที่ ๒  พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาชุมชน และประชาคมอาเซียน                                       

ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. มีแผนพัฒนาแหลงเรียนรู โครงการพัฒนา

หองปฏิบัติการ

มาตรฐาน 

- พัฒนาหองปฏิบัติการ

ใหมีศักยภาพมีความ

พรอมเพื่อใหผูเรียนได

เห็นการจําลองการ

ทํางานและปฏิบัติใน

สถานการณจริงของ

สถานประกอบการ 

- มีการปรับปรุง

หองปฏิบัติการมาตรฐาน 

- มีความเปนเลิศทาง

วิชาการใหกับสถานศึกษา 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑ แผนก 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑ แผนก 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑ แผนก 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑ แผนก 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑ แผนก 

๒. มีแหลงเรียนรูทั้งในและ

นอกวิทยาลัยที่สอดคลองกับ

กระบวนการจัดการเรียนรูของ

ผูเรียน 

โครงการจัดต้ังศูนย

เรียนรูวิชาชีพ 

- เพื่อสรางโอกาสทาง

การศึกษาอาชีพใหกับ

เยาวชนนักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ที่ไปในพื้นที่หนาดาน

ชายแดนและพื้นที่

หางไกล 

 

 

เยาวชน นักเรยีน นักศึกษา 

ประชาชนที่อยูหางไกล ได

มีโอกาสศึกษาตอ 

๑ ลาน 

๑๐๐ คน 

๑ ลาน 

๒๐๐ คน 

๑ ลาน 

๓๐๐ คน 

๑ ลาน 

๔๐๐ คน 

๑ ลาน 

๕๐๐ คน 



 21 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. มีการบูรณาการวิชาสามัญ 

ศาสนาวิชาชีพในสัดสวนที่

เหมาะสม 

โครงการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตร

วิชาชีพแบบคูขนาน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่

กําลังเรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนา

อิสลามมีอาชีพหลังจาก

จบการศึกษา 

วิทยาลัยรวมกับ

สถานศึกษาเอกชนจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตร

วิชาชีพแบบคูขนาน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๓๒๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๓๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๔๐๐ คน 

๔. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

และสอนเสริมพิเศษในการ

เตรียมความพรอมทางดาน

สายอาชีพ 

โครงการปรับ

พฤติกรรมนักเรียน 

นักศึกษาเขาใหมใน

การเรียนสายอาชีพ 

เพื่อปรับพื้นฐานความรู

ดานอาชีพใหกับนักเรียน 

นักศึกษา เพื่อพรอมจะ

รับการศึกษาสายอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาใหมทุก

คนมีทักษะพื้นฐานที่ดีพอ

พรอมจะรับการเขารับ

การศึกษาเพิ่มเติมในช้ันสูง

ตอไป 

๖๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๒๓๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

 

๖๐,๐๐๐ 

๒๕๕ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๒๘๐ คน 

๕. พัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศเพื่อการ

สื่อสาร ศึกษาตอและประกอบ

อาชีพในตางแดน 

โครงการเพิ่มคุณวุฒิ

หรือเกียรติบัตรใหผูที่

ไปประกอบการ

ตางประเทศ 

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและ

ทักษะดานการประกอบ

อาชีพใหตรงตาม

มาตรฐานฝมือแรงงาน

และความตองการของ

ตลาดแรงงาน

ตางประเทศ 

กลุมประชาชนที่เปน

กลุมเปาหมายรอยละ ๘๐ 

ผานการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานเพื่อยกระดับ

มาตรฐานฝมือแรงงาน 

๘๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๖๐ คน 

 



 22 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๒  พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาชุมชน และประชาคมอาเซียน                                       

ประเด็นยุทธศาสตร  การสราง / พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

 

กลยุทธ แผนงาน/

โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

การจัดทําแผนดําเนินโครงการตามกลยุทธในแผนงานโครงการและปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 

จัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป 

เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไป

ตามแผนและ

เปาหมายที่วางไว 

- ครูและบุคลากรได

ปฏิบัติตามแผนที่

วางไว 

- การเบิกจาย

งบประมาณเปนไป

ตามแผนและ

เปาหมายที่วางไว 

๕,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๖,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๗,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๘,๐๐๐ 

๓๕ คน 

๑๐,๐๐๐

๓๕ 

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหเหมาะสมกับสภาวการณ ปรับพื้น

ฐานความรูเพื่อ

ปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

นักเรียน ปวช.๒และ

นักศึกษา ปวส.๑ มี

๖๐๐,๐๐๐ 

๘๕ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๘๘ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๖๐๐,

๑๐๕ 



 23 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

การเรียนวิชาชีพ

ใหนักเรียน 

นักศึกษา ระดับ

ปวช.๒ และปวส.

๑ กอนออกไป

ฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

ใหนักเรียน 

นักศึกษา มีความ

พรอมกอนไป

ฝกงาน ณ สถาน

ประกอบการ 

ทักษะวิชาชีพที่ดีมี

พฤติกรรมอันพึง

ประสงคสําหรับการ

ไปฝกงานในสถาน

ประกอบการ 

พัฒนาความรวมมือกับเครือขายอาชีวศึกษา โครงการพัฒนา

ความรวมมือกับ 

อปท.และพัฒนา

เครือขายอาชีวะ

ตําบล 

สรางเครือขาย

ตัวแทนอาชีวศึกษา 

ซึ่งเปนศิษยเกา

อาชีวศึกษาทํา

หนาที่ประสานงาน

กันชุมชน 

วิทยาลัยมีเครือขาย

อาชีวศึกษาระดับ

ตําบล อําเภอ และ

จังหวัด 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๘๕๐,๐๐๐ 

๑๒ คน 

๙๐๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๙๐๐,

๑๕ 

กลยุทธ แผนงาน/

โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู โครงการพัฒนา

ความรวมมือดาน

วิชาชีพรวมกับ 

กศน.และ วชช. 

เพื่อใหประชาชน

นอกระบบ

การศึกษา สนใจ

เรียนสายวิชาชีพ 

สามารถเพิ่ม

วิทยาลัยมี

แผนปฏิบัติงาน 

ฝกอบรมวิชาชีพ

รวมมือกับ กศน.

และ วชช. โดย

๒๐๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๘๘ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๒๐ คน 

๓๕๐,

๑๕๐ 



 24 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

คุณวุฒิและฝก

อาชีพไปสูการ

ประกอบอาชีพได

ตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถระบุ

กลุมเปาหมาย วัน 

เวลา สถานที่ได

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 



 25 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๒  พัฒนาแหลงเรียนรูและใหบริการวิชาการโดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาชุมชน และประชาคมอาเซียน                                       

ประเด็นยุทธศาสตร  การใหบริการวิชาการ 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. ทบทวนทักษะพื้นฐานใน

การเรียนวิชาชีพ 

โครงการเสริมสราง

ทักษะสรางแรงจูงใจ

เรียนสายอาชีพ 

- เพื่อสรางความเขาใจใน

การเรียนสายอาชีพและ

เปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการ

เรียนสายอาชีพ 

- เพื่อมีการจัดการดาน

เพิ่มปริมาณผูเรียนสาย

อาชีพอยางเปนระบบ 

- จํานวนนักเรียนระดับ

ปวช.๑ เพิ่มข้ึน 

- จํานวนนักศึกษาระดับ 

ปวส.เพิ่มข้ึน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๘๐ คน 

๑๘๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐ คน 

๒. อบรมดานบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมอันเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

โครงการเครือขาย

เยาวชนเสริมสราง

สันติสุขโดยสันติวิธีใน

สถานศึกษา 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

อาชีวศึกษามีความเขาใจ

และรับทราบแนวทาง

สันติวิธี 

สถานศึกษามีสมาชิกชมรม

ระดับแกนนําไมนอยกวา 

๑๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 



 26 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. จัดฝกอบรม

ภาษาตางประเทศตามความ

สนใจของนักเรียน 

โครงการความรวมมือ

กับประเทศอาเซียน 

- เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณเกี่ยวกับ

การเรียนวิชาชีพสาขา

ตางๆ 

- เพื่อยกระดับ

อาชีวศึกษาไปสู

มาตรฐานการศึกษา

อาเซียน 

มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน 

นักศึกษา ครูผูสอนกับ

สถานศึกษาตางประเทศ

อยางนอย ๑ สาขาวิชา 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๓๕ คน 

๔. ผลิตสื่อการเรียนรู         

e-learning ตลอดจนให

ความรูนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาครู

ดานกาผลิตสื่อการ

เรียนการสอน        

e-learning 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษาไดเรียนรูการ

ผลิตสื่อ e-learning  

- ครูที่ผานการอบรม

สามารถผลิตสื่อการเรียน

การสอนที่พัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตรและสื่อการเรียน

การสอนมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

- ครูมีแรงจูงใจและทักษะ

ในผลิตสื่อการเรียนการ

สอน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๔๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 



 27 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๕. สรางหลักสูตรเกี่ยวกับ

ภาษาที่ ๒ ใหเปนวิชาเลือก

ของนักเรียน นักศึกษา  

โครงการพัฒนาภาษา

เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 

- เพื่อพัฒนาทักษะดาน

การสื่อสารภาษาที่ ๒ ให

เขากับนักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษา ไดศึกษาเรียนรู

ภาษาที่ ๒ จากสื่อและ

ครูผูสอนที่เปนเจาของ

ภาษา 

นักเรียน นักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ สามารถใช

ภาษาตางประเทศในการ

ติดตอสื่อสารจริงในระดับ

เทากับสถาบันสอนภา 

AUA ระดับ ๑-๔ 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๖๐๐,๐๐๐ 

๓๕ คน 

 

 

 

 

 



 28 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๓  บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. มีการกระจายอํานาจการ

บริหารใหกับแผนกวิชาทั้งดาน

การบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

- โครงการพัฒนา

แผนกวิชาประมง 

- โครงการพัฒนา

แผนกวิชา

เกษตรศาสตร 

- โครงการพัฒนา

แผนกวิชาชางกล

- เพื่อใหมีการพัฒนา

แผนกเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพถูกตองตาม

ระเบียบ 

- เพื่อใหมีการจัดทํา

จัดเก็บเอกสารมีความ

ถูกตองเปนระเบียบตาม

เพื่อพัฒนาแผนกเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ

ถูกตองตามระเบียบทาง

ราชการ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๕ แผนก 

๔๐๐,๐๐๐ 

๕ แผนก 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕ แผนก 

๖๐๐,๐๐๐ 

๕ แผนก 

๗๐๐,๐๐๐ 

๕ แผนก 



 29 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตร 

-โครงการพัฒนาแผนก

อุตสาหกรรมเกษตร 

-โครงการพัฒนาแผนก

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- โครงการพัฒนา

แผนกพื้นฐาน 

ทางราชการ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒. สงเสริมการมีสวนรวม/

ความเสมอภาค 

โครงการสงเสริมฟนฟู

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีเยาวชนสันติ

สุขดวย 

- กิจกรรมเมาลิด

สัมพันธ  

- กิจกรรมรอมฎอน

สัมพันธ  

- เพื่อใหครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

มีความสามัคคี 

- เพื่อใหครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

เสียสละเพื่อสวนรวม 

นักเรียน นักศึกษา มี

จิตสํานึกและมีความ

สามัคคีมากข้ึน ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน มีความเปน

หน่ึงใจเดียวกันภายใน

ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๗๕ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๘๘ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๓๙๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๔๐๐ คน 



 30 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

- กิจกรรมอาซูรอ

สัมพันธ 

๓. ฝกอบรมใหครูและบุคลากร

ของสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจในกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับที่จําเปน 

โครงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- สรางความเขาใจใน

กฎหมายกฎระเบียบ

ขอบังคับตาม พรบ.

พระราชบัญญัติคร ู

- เพื่อใหครูและบุคลากร

มีความรูความเขาใจ

กฎระเบียบอยางแทจริง 

- เพื่อใหครูและบุคลากร

นําความรูที่ไดจากการ

อบรมไปใชในการปฏิบัติ

หนาที่อยางถูกตอง 

- ครูและบุคลากรของ

สถานศึกษามีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบขอบังคับตางๆ 

- ครูและบุคลากรไดพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยาง

สม่ําเสมอและมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๗๕ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๒๕๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๑๕ คน 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๓  บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน จัดทํา - เพื่อใหครูและบุคลากร สถานศึกษาจะได ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 



 31 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ประจําป โดยใหบุคลากรมีสวน

รวมในการจัดทําตามที่ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ โดยยึด

หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และตอบสนอง 

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

โครงการ 

อบรมพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรเขียน

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

มีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 

- เพื่อที่จะไดแผนปฏิบัติ

การประจําปสอดคลอง

กับวิสัยทัศน/พันธกิจของ

สถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจําป 

จากการมีสวนรวมทุกๆฝาย

จากครูและบุคลากรของ

สถานศึกษาทุกคน 

๗๐ คน ๗๕ คน ๘๐ คน ๙๐ คน ๑๑๕ คน 

๒. จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนตามแผน โดยยึด

หลักความโปรงใส เปดเผย

ตรงไปตรงมา ช้ีแจงได 

แผนงาน จัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

โครงการ 

พัฒนาศักยภาพฝาย

แผนงานและความ

รวมมือ 

- เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานการ

ดําเนินงานใหเปนไปตาม

แผนที่วางไว 

- เพื่อจัดสรรงบประมาณ

ตามแผนโดยยึดหลัก  

ธรรมาภิบาล 

- จัดทําโครงการเสนอ

แผนงานตางๆ ไดทันตาม

ปงบประมาณ 

- สามารถติดตาม

งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงานไดสะดวก 

๕๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 



 32 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาบุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตรฮาลาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา

บุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตรฮาลาล 

- วิเคราะหคุณภาพ

ผลิตภัณฑอาหาร 

- พัฒนาบุคลากรเปน

นักตรวจสอบอาหาร

ฮาลาล 

- พัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตอาหารฮาลาล

และบรรจุภัณฑใหกับ

สถานประกอบการ 

- กิจกรรมพัฒนา

กระบวนการผลิตขาว

เกรียบระดับโรงเรียน

ตนแบบเพื่อเปนแหลง

เรียนรู 

- เพื่อถายทอดเทคโนโลยี

ฝกอบรมและบมเพาะ

การดําเนินธุรกิจอาหาร

ฮาลาล 

- เพื่อวิเคราะหคุณภาพ

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

- จํานวนสถาน

ประกอบการผลิตอาหาร

สินคาและบริการที่ไดรับ

การติดต้ังระบบ/รักษา

สภาพ 

- GMP/HACCP/HALAL 

ถูกตองตามหลัก 

- งานวิจัยดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 
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กิจกรรม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒. เพิ่มความรูทางดานภาษาที่ 

๒ (ภาษาอังกฤษ) ใหกับ

บุคลากร 

โครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งดาน

ภาษาอังกฤษแก

บุคลากร 

- จัดสอนเสริมสราง

ความเขาแข็งดาน

ภาษาแกบุคลากร 

- เพื่อพัฒนาทักษะดาน

การสื่อสารภาษาที่ ๒ 

(ภาษาอังกฤษ) ใหแก

บุคลากร 

- เพื่อใหบุคลากรได

ศึกษาเรียนรูภาษาที่ ๒ 

จากสื่อและครูผูสอนที่

เปนเจาของภาษา 

ครู บุคลากรในสถานศึกษา 

จํานวน ๗๐ คน มีความรู

ทางดานภาษาอังกฤษใชใน

การสื่อสารได 

๖๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๙๕,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑๕ คน 

๓. เพิ่มความรูทางดานภาษาที่ 

๓ (ภาษาทองถ่ินของอ

อาเซียน) ใหกับบุคลากรของ

วิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการความ

รวมมือกับประเทศ

อาเซียน 

- โครงการสงเสริมการ

เรียนรูภาษาพาสันติ

สุข 

- เพื่อใหเทคโนโลยีดาน

การศึกษาวิชาชีพเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน

ยกระดับสูมาตรฐาน

การศึกษาอาเซียน 

- เพื่อจัดทําหลักสูตร สื่อ

การสอนและเทคโนโลยี

ทางการศึกษารวมกัน 

- ครูและบุคลากรไดรับการ

พัฒนาเปนบุคลากรระดับ

มาตรฐานอาเซียน 

-มีเครือขายความรวมมือ

ระหวางหนวยงานดาน

การศึกษาวิชาชีพ 

๖๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๗๕ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๘๘ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๑๕ คน 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๔. สนับสนุนใหบุคลากรมี

ความชํานาญในการใช

เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร 

โครงการฝกอบรม

วิชาชีพ 

- ฝกอบรมเพิ่มทักษะ

ใหบุคลากรแผนก

ประมง เกษตร และ

อุตสาหกรรม มีความ

ชํานาญในการใช

เทคโนโลยีในการเพิ่ม

ผลผลิตการเกษตร 

- เพื่อใหบุคลากรไดรูจัก

เครื่องมืออุปกรณ

เทคโนโลยีสมัยใหมใน

การปฏิบัติหนาที ่

-เพื่อใหบุคลากรมีความ

ชํานาญในการใช

เทคโนโลยี 

- บุคลากรมรความชํานาญ

ในการใชเทคโนโลยีในการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

 

๗๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

 

๘๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๕. สนับสนุนใหพัฒนา

ผลิตภัณฑฮาลาล 

โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

แผนกอุตสาหกรรม

เกษตร พัฒนา

ผลิตภัณฑฮาลาล 

- เพื่อใหครูและบุคลากร

แผนกอุตสาหกรรมมี

ทักษะประสบการณใน

การพัฒนาผลิตภัณฑฮา

ลาล 

- สามารถสงเสริมใหเกิด

ผูประกอบการใหมในการ

ผลิตอาหารสินคาและ

บริการดานฮาลาล 

- มูลคามวลสารของ

อุตสาหกรรมอาหารสินคา

และบริการตามมาตรฐาน

ฮาลาลในพื้นที่ ๓ จังหวัด

๕๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๑๒ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๑๕  คน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๗ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 
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ชายแดนภาคใต 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการประมง และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ  ประเด็นยุทธศาสตร  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. วิจัยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีแกนักเรียน 

นักศึกษาดานการประมง 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการกังหันนํ้า

ผลิตไฟฟาเพื่อการ

ประมง 

- โครงการพลังงาน

แสงอาทิตยรับผลผลิต

ดานประมง 

- โครงการวิจัยการ

เพาะฟกสัตวนํ้าวัย

ออน 

- โครงการวิจัยบําบัด

- เพื่อลดภาระคาใชจาย

ดานไฟฟาในงานฟารม

ประมง 

- เพื่ออบแหงผลผลิต

ทางดานประมง 

 

- เพื่อฟกสัตวนํ้าวัยออน 

 

 

- เพื่อบําบัดนํ้าเสียใน

- ไฟฟาในงานประมง 

 

 

- ผลผลิตการอบแหงดาน

ประมง 

 

- ผลผลิตลูกปลา 

 

 

- ระบบบําบัดที่เหมาะสม

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 
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นํ้าเสียในฟารมประมง 

- โครงการวิจัยพัฒนา

สิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม 

 

ฟารมประมง 

- เพื่อพัฒนาครูและ

บุคลากรในการสรางสิง

ประดิษฐคนรุนใหม 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษาไดปฏิบัติจริงใน

การสรางสิ่งประดิษฐคน

รุนใหม 

ในฟารมประมง 

- สิ่งประดิษฐของคนรุน

ใหม 

๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

 

๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

 

 

๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

 

 

๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

 

 

๑๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

 

 

 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. วิจัยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีแกนักเรียน 

นักศึกษาดานการประมง (ตอ) 

 

- โครงการปรับปรุง

ระบบนํ้ากรอยสําหรับ

ฟารมเกษตร 

- โครงการวิจัย

พลังงานแสงอาทิตย

รับผลผลิตดานเกษตร 

- โครงการวิจัยเพาะ

ฟกอนุบาลสัตวปก 

 

 

 

- เพื่อปรับปรุงระบบนํ้า

งานฟารมเกษตร 

 

- เพื่ออบแหงผลผลิตดาน

เกษตร 

 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษาไดมีความรูใน

เรื่องการฟกไข 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีความรูเรื่อง

- ระบบนํ้างานฟารมเกษตร 

 

 

- ผลผลิตลูกสัตวป 

- ผลผลิตการอบแหงงาน

ดานการเกษตร 

- ผลผลิตลูกสัตวปกในงาน

ฟารมเกษตร 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 
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- โครงการวิจัยการ

ผลิตอาหารสัตวปก 

 

- โครงการวิจัยการ

ปลูกทุงหญาสําหรับ

เลี้ยงสัตว 

 

- โครงการวิจัยบําบัด

นํ้าเสียในงานฟารม

เกษตร 

การอนุบาลสัตวปก 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีความรูในเรื่อง

การผลิตอาหารสัตวปก 

- เพื่อใหนักเรียนไดรูจัก

วิธีการปลูก ดูแล รักษา 

ตลอดจนเก็บเกี่ยว

ผลผลิตของหญา 

- เพื่อใหงานฟารมเกษตร

มีการบําบัดนํ้าเสียในงาน

ฟารม 

 

- สถานศึกษามีวัตถุดิบใน

การผลิตอาหารสัตวปกใน

ราคาที่ถูก 

- สถานศึกษามีแปลงหญา

ไวสําหรับในงานฟารม    

ปศุสัตว 

 

- ระบบบําบัดที่เหมาะสม

ในฟารมเกษตร 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. วิจัยพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยีแกนักเรียน 

นักศึกษาดานการประมง (ตอ) 

- โครงการวิจัย

พลังงานชีวภาพจาก

มูลสัตว 

- เพื่อนํามูลสัตวมาทํา

เปนแกสชีวภาพในการ

ประหยัดพลังงาน 

- งานฟารมเกษตรมีแกส

ชีวภาพไวใชในการหุงตม

ตางๆ 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐๐ คน 

 

๒. วิจัยพัฒนาสื่อการสอน

สําหรับครูดานเกษตร 

- โครงการวิจัยปญหา

การสรางสื่อการสอน

ของคร ู

- โครงการวิจัย

เทคโนโลยีสําหรับการ

- เพื่อทราบปญหาการ

ผลิตสื่อการสอนของคร ู

 

- เพื่อผลิตสื่อการเรียน

การสอนของคร ู

- ปญหาที่เกิดจริงในการ

สรางสื่อการสอน 

 

- สื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 
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สรางสื่อการสอน 

๓. วิจัยพัฒนา สงเสริม

คุณธรรมของนักศึกษาเกษตร

และประมง 

- โครงการวิจัยปญหา

ดานคุณธรรม 

จริยธรรมของนักเรียน 

นักศึกษา 

- เพื่อศึกษาปญหาดาน

คุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน นักศึกษา 

- สถานศึกษาไดขอมูลที่

แทจริงในดานปญหา

คุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียน นักศึกษา 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๖  พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  ประเด็นยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลที่ โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อใหทุกแผนกไดใช พัฒนาบุคลากรดาน ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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เช่ือมโยงกับทุกฝาย/แผนก เครือขายเช่ือมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูล 

ระบบอินเตอรเน็ตแบบ

ออนไลนอยางทั่วถึง 

- เพื่อใหแผนกแตละ

แผนกเช่ือมโยงขอมูลได

อยางสะดวกรวดเร็ว 

เทคโนโลยีสารสนทศทุก

ระดับและทั่วถึง 

๕๐ คน ๖๐ คน ๗๐ คน ๘๐ คน ๑๐๐ คน 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศให

ถูกตออง เปนปจจุบัน 

โครงการพัฒนาระบบ

ศูนยขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาระบบขอมูล 

MIS และ GIS  

- เพื่อจัดเก็บขอมูลทาง

การศึกษาและพัฒนา

เครือขายขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

สถานศึกษาจัดทําขอมูล

ทางการศึกษาใหเปน

ปจจุบัน 

๗๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๓. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน

อยางเหมาะสมและพอเพียง 

 

 

 

โครงการสนับสนุนสื่อ

การเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 

เพื่อสนับสนุนสื่อและ

อุปกรณการสอน

วิทยาศาสตร 

คอมพิวเตอร หองสมุดใน

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีสื่อและ

อุปกรณการสอนที่ทันสมัย

ตามเทคโนโลยีสมัยใหม 

๘๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๑๕ คน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๔. มีระบบ Wi-Fi ทุกพื้นที่ของ

วิทยาลัยและมีความรวดเร็ว

โครงการพัฒนาสื่อ

และเทคโนโลยี 

สถานศึกษามี WI – FI ที่

มีความเร็วสูงทุกพื้นที่ใน

ครู บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา สามารถสืบคน

๘๐,๐๐๐ 

๗๐๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๗๐๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๗๕๐ คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๘๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐๐ คน 
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ของการสงขอมูลรวดเร็ว

เหมาะสมในการใชงานและ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

สถานศึกษา ขอมูลตางๆจาก

อินเตอรเน็ตไดอยาง

รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 



 41 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมง ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๗  การเพิ่มปริมาณผูเรียน  ประเด็นยุทธศาสตร  การเพิ่มปริมาณผูเรียน 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. การประชาสัมพันธมอง

สถาบันอยางตอเน่ืองของสื่อที่

ใชในการประชาสัมพันธมี

ความทันสมัยและนาสนใจ 

โครงการ

ประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ในสถานศึกษา 

- เพื่อจัดทําฐานขอมูล/

ระบบสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

- เพื่อประชาสัมพันธ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของสถานศึกษา 

ฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

๖๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 

๒. การอํานวยความสะดวกใน

การสมัครเรียน โดยจัดสรร

โควตาศึกษาตอ 

โครงการจัดสรรโควตา

ศึกษาตอ 

- เพื่อชวยเหลือดาน

ปจจัยในการศึกษาเลา

เรียน 

- เพื่อใหนักศึกษาไดเรียน

ตอในระดับที่สูงข้ึน 

เปอรเซ็นตการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงมีปริมาณเพิ่มข้ึน

ทุกป 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๔๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๓. การจัดสวัสดิการแกผูเรียน

ตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ๑๕ 

ปเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ 

 

โครงการปฏิรูป

การศึกษาเกษตร 

- เพื่อใหนักเรียนมาเรียน

ในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 

- เพื่อใหผูเรียนที่มีฐานะ

ยากจนไดเขามาศึกษาตอ

ได 

- สถานศึกษาจะมีจํานวน

ผูเรียนเพิ่มข้ึน 

- นักเรียน นักศึกษาที่เขา

รวมโครงการมีความ

รับผิดชอบสูง 

๖๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๖๕,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๗๕,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๔. จัดสรรทุนการศึกษาแก

ผูเรียนอยางทั่วถึง 

- โครงการนักเรียนทุน

อาชีวศึกษาระดับ 

ปวช.และ ปวส. 

- โครงการสนับสนุน

กิจกรรมนักเรียนทุน 

- เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ

การเรียนสายอาชีพและ

เพิ่มจํานวนผูเรียนสาย

อาชีพ 

- สรางเสริมขวัญกําลังใจ

ใหกับประชาชน เยาวชน

ในพื้นที่ 

- สถานศึกษามีผูเรียน

เพิ่มข้ึน 

- เยาวชนไดรับการศึกษา 

มีอาชีพ มีงานทํานําสูสังคม

สันติสุข 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๓๕,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๓๕,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๕. ใหโอกาสในการเพิ่มปรับ

วุฒิการศึกษาการเทียบโอน

ความรูและประสบการณแก

ผูเรียน 

การโอนผลการเรียน

สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาจาก

สถานศึกษา ตาม

หลักสูตรปวช. ปวส. 

- รายวิชาจาก

สถานศึกษาแหงอื่นที่ใช

หรือไมใชหลักสูจรเดียว

แตมีเน้ือหาใกลเคียงกัน 

มีหนวยกิจไมนอยกวา

รายวิชาที่ตองเรียนแม

รหัสหรือวิชาไมตรงกันก็

ได 

- นักศึกษาที่

ประสบการณในงาน

รับโอนรายวิชาที่มีผลการ

เรียนต้ังแต ๒ ข้ึนไป 

๒๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐ คน 
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อาชีพหรือฝกงานใน

สถานฝกงานอาชีพขอ

ประเมินเทียบโอนความรู

และประสบการณเพื่อ

นับจํานวนหนวยกิต 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๖. ชุมชน/ผูปกครองมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา 

โครงการอบรมคณะ

กรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

- เพื่อใหคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษามีสวน

รวมในการคิดวิเคราะห

และแกไขขอมูลปญหา

ตางๆ 

สถานศึกษามีหลักการ

บริหารงานแบบหลกั    

ธรรมาภิบาล 

๕๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๖๕,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๗. จัดการศึกษาคูขนาน

สําหรับพื้นที่ที่มีโรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลาม 

โครงการฝกอาชีพใน

โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

- เพื่อจัดฝกอบรมวิชาชีพ

ใหกับนักเรียนในโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนา 

- สงเสริมใหนําความรูที่

ไดมาประกอบอาชีพ

สรางงาน สรางรายได 

จัดฝกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรเกษตรระยะสั้น 

๖๐,๐๐๐ 

๑๑ 

โรงเรียน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๒ 

โรงเรียน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๓ 

โรงเรียน 

๙๐,๐๐๐ 

๑๔ 

โรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๕ 

โรงเรียน 

๘. ใหโอกาสสําหรับเกษตรกร

ในการศึกษาตอตามโครงการ 

อศ.กช. 

โครงการพัฒนาเกษตร

ในการศึกษาตอตาม

โครงการอาชีวศึกษา

- เพื่อใหนักเรียนที่จบ

จากการศึกษาไดมี

วิชาชีพตางๆ ไป

นักเรียน นักศึกษา ที่เรียน

จบตามหลักสูตรมีวิชาชีพ

ติดตัว สามารถออกไป

๓๐,๐๐๐ 

๑๕๐ คน 

๔๐,๐๐๐ 

๑๗๕ คน 

๕๐,๐๐๐ 

๒๐๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๒๒๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๒๕๐ คน 
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พัฒนาชนบท(อศ.กช.) ประกอบอาชีพได 

- เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษาที่จบหลักสูตร 

สามารถไปศึกษาตอได

ตามสถานศึกษาตางๆได 

ประกอบอาชีพไดใน

อนาคต 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๘  จัดทําอัตลักษณของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร  เปนศูนยพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรฮาลาล 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญทางดาน

วิทยาศาสตรฮาลาล 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ทางดานวิทยาศาสตร

ฮาลาล 

- เพื่อสรางความมั่นใจ

ใหกับผูตองการลงทุน

และผูประกอบการใน

พื้นที ่

- พัฒนาบุคลากรเปนนัก

ตรวจสอบอาหารฮาลาล 

สถานประกอบการผลิต

อาหาร สินคา และบริการ

ไดรับพัฒนาการติดต้ัง

ระบบรักษาสภาพ 

GMP/HACCP/HALAL 

ถูกตองตามหลัก 

๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

๒. ต้ังศูนยวิทยาศาสตรฮา โครงการจัดต้ังศูนย - เพิ่มปริมาณและมูลคา - รอยละที่เพิ่มข้ึนของ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ลาน 
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ลาลออาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑฮาลาลฝกบุคลากร

และใหคําแนะนําทางดาน

วิทยาศาสตรฮาลาล 

อาชีวะฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาลใน

ตลาดผูบริโภคทั้งในและ

ตางประเทศ 

- เพิ่มมูลคาสินคาแปรรูป

จากการเกษตรและ

ผลิตภัณฑชุมชน 

ปริมาณการจําหนาย

ผลิตภัณฑฮาลาล 

- รอยละที่เพิ่มข้ึนของ

ปริมาณสินคาแปรรูปจาก

ผลผลิตการเกษตรและ

ผลิตภัณฑชุมชน 

- รอยละที่เพิ่มข้ึนของ

มูลคาผลิตภัณฑจากแปร

รูปผลิตผลทางการเกษตร 

๑ ศูนย ๒ ศูนย ๓ ศูนย ๔ ศูนย ๕ ศูนย 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๘  จัดทําอัตลักษณของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร  พัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร/ประมง 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี

การเพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตภาคการเกษตร ประมง 

โครงการเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรทางดาน

เทคโนโลยีการเพิ่ม

ปริมาณและคุณภาพ

- เพื่อสรางความมั่นใจ

ใหกับผูตองการลงทุน

ดานการเกษตรและ

ประมง 

ผลผลิตภาคทางการเกษตร

และประมงมีคุณภาพตาม

ความตองกการของตลาด

และผูบริโภค 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐ คน 

๖๐,๐๐๐ 

๑๒ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๑๕ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๑๘ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 
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การเกษตร ประมง - เพื่อนําเทคโนโลยี

สมัยใหมในทาง

การเกษตรและประมงมา

ปฏิบัติใช 

๒. พัฒนาเทคโนโลยีในการ

เพิ่มปริมาณและคุณภาพ

ผลผลิตภาคการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพิ่มปริมาณ

และคุณภาพผลผลิต

ทางการเกษตรที่ตรง

กับความตองการของ

ตลาด 

เพื่อเพิ่มปริมาณและ

คุณภาพผลผลิตภาค

การเกษตร 

จํานวนกิจกรรมที่มี

ประสิทธิผลในการ

ดําเนินการครบวงจรต้ังแต

การผลิต การแปรรูป 

การตลาด 

๓๐๐,๐๐๐ 

๑๐ 

โครงการ 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑๒ 

โครงการ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๑๕ 

โครงการ 

๑.๕ ลาน 

๑๘ 

โครงการ 

๒ ลาน 

๒๐ 

โครงการ 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๓. เปนศูนยถายทอด

เทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณ

และคุณภาพผลผลิตภาค

การเกษตร/ประมง 

- โครงการจัดต้ังศูนย

ถายทอดเทคโนโลยี

งานฟารมเกษตร 

 

- โครงการจัดต้ังศูนย

- เพื่อเปนแหลงถายทอด

ความรูทางดาน

การเกษตรใหแกนักเรียน

นักศึกษาและประชาชน 

- เพื่อเปนแหลงถายทอด

- ศูนยถายทอดงานฟารม

เกษตรแบบครบวงจร 

 

 

- ศูนยถายทอดงานฟารม

๖๐๐,๐๐๐ 

๑ ศูนย 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑ ศูนย 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

๙๐๐,๐๐๐ 

๑ ศูนย 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑ ลาน 

๑ ศูนย 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

๑.๕ ลาน 

๑ ศูนย 

 

 

๖๐๐,๐๐๐ 
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ถายทอดเทคโนโลยี

งานฟารมประมง 

ความรูทางดานประมง

ใหแกนักเรียน นักศึกษา

และประชาชน 

ประมงแบบครบวงจร ๑ ศูนย ๑ ศูนย ๑ ศูนย ๑ ศูนย ๑ ศูนย 

๔. เพิ่มมูลคาสนิคาแปรรูปจาก

การเกษตรและประมง 

โครงการเพิ่มพัฒนา

ศักยภาพผลิตภัณฑ

สินคาการเกษตรและ

ประมง 

- พัฒนาสงเสริมแปรรูป

สินคาเกษตร 

- เพื่อสงเสริมการตลาด

สงออกสินคาเกษตร 

รอยละของรายไดที่เพิ่มข้ึน

ของกลุมเปาหมายที่ไดรับ

การสงเสริม 

๖๐,๐๐๐ 

๒ กลุม 

 

๘๐,๐๐๐ 

๔ กลุม 

 

๙๐,๐๐๐ 

๖ กลุม 

 

๑๐๐,๐๐๐  

๘ กลุม 

 

๑๒๐,๐๐๐  

๑๐ กลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๘  จัดทําอัตลักษณของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร  สถานศึกษาชีววิถี 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางดานเศรษฐกิจ

พอเพียงและชีววิถี 

โครงการพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

ทางดานเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เพื่อสนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เพื่อสถานศึกษามีการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา

อยางเปนระบบ 

ผูบริหาร ครู อาจารย 

นักเรียน นักศึกษาทุกคน

เกิดความรูความเขาใจและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู

หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

๖๐,๐๐๐ 

๒๐ คน 

๗๐,๐๐๐ 

๒๕ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๓๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๓๕ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๔๐ คน 

๒. เปนศูนยเศรษฐกิจพอเพียง

และชีววิถี สําหรับสนับสนุน

การเรียนการสอน ฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการศึกษาดูงาน

แหลงเรียนรูวิชาชีพ

เกษตรพอเพียงตาม

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการอบรม

คุณธรรมนําความรูสู

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงของ

นักเรียน นักศึกษาและ

เยาวชน 

สถานศึกษาแบบอยางการ

จัดกระบวนการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๐๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐ คน 

๓๕๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๓๕๐ คน 

๔๐๐,๐๐๐ 

๘๐ คน 

 

 

 

๖๐,๐๐๐ 

๔๐๐ คน 

 

๔๕๐,๐๐๐ 

๘๕ คน 

 

 

 

๖๕,๐๐๐ 

๔๕๐ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 

๙๐ คน 

 

 

 

๗๐,๐๐๐ 

๕๐๐ คน 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 
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กิจกรรม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

(ตอ) - โครงการเครือขาย

เยาวชนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรางเครือขาย

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

  ๘๐,๐๐๐ 

๓๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๓๘๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๔๐๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๔๘๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๕๐๐ คน 
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แผนยุทธศาสตรสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

วิทยาลัยประมงปตตานี 

พันธกิจที่ ๘  จัดทําอัตลักษณของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร  แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด/เกณฑ งบประมาณ (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางดานการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

โครงการพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากร

ทางดานการทองเที่ยว 

- เพื่อสนับสนุนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ทางดานการทองเที่ยว 

- เพื่อเปนสถานศึกษาที่มี

การพัฒนาพื้นที่เปน

แหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

พัฒนาพื้นที่เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

๖๐,๐๐๐ 

๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ 

๖๐ คน 

๙๐,๐๐๐ 

๗๐ คน 

๙๕,๐๐๐ 

๘๐ คน 

๙๕,๐๐๐ 

๙๐ คน 

๒.พัฒนาวิทยาลัยใหเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษและแหลง

เผยแพรความรูการทองเที่ยว

เชิงออนุรักษปาชายเลน 

โครงการปาจากเฉลิม

พระเกียรติ 

- เพื่อเปนแหลงศึกษา

ระบบนิเวศนของสัตวปา

จากชายเลน 

- เพื่อเปนแหลงที่อยู

อาศัยหรือแหลงผลิต

อาหารของสัตวนํ้าบาง

ปาจากชายเลนที่อุดม

สมบูรณ 

๓ ลาน 

๑ โครงการ 

๓ ลาน 

๑ โครงการ 

๓.๕ ลาน 

๑ โครงการ 

๔ ลาน 

๑ โครงการ 

 

๕ ลาน 
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ชนิด 

 


