
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 

ประวัติความเป็นมา 
 
  วิทยาลัยประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดต้ังโดยความประสงค์ ความต้องการ
ของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานีและมีประวัติความเป็นมาดังนี้ 

  
 
  วันที่ 21 เมษายน พ .ศ .2536 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นส านักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี 
โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อ านวยการบุญชุม เปียแดง ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์
ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผู้ส ารวจพื้นที่วางแผนการใช้ที่ดินและจัดท าแผนหลั ก งาน
ฟาร์ม 
  วันที่ 30 พฤษภาคม พ .ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ปัตตานี  โดยอาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ .ศ.
2534 จึงให้จัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี ที่หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา และหมู่ที่ 7 ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี เป็นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ .ศ.2539  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชลิต เฟื่องเรือง  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีและได้ขอสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจ าปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตามค าขอ
งบประมาณของนายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 
1,500,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และนายอุดม จันทรพาหา อาจารย์ 2 
ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการและดูแลการก่อสร้าง 



  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ .ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นาย ประภาค ขวัญชัยรัตน์  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดย
มี ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ, นายสุรัตน์ชัย อมรจันทราภรณ์ ,นางสาวสมสมัย พลอินตา และนายพิเสก ส้อง
สง เป็นคณะทีมงานช่วยเหลือ 
  วันที่ 3 มิถุนายน  พ .ศ.2545 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาสท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีอีกหน้าที่หนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห์  ชัย-
พรหม  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยกา ร
วิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หนึ่ง และได้มอบหมายให้นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี โดยมีนายพิเสก ส่องสง 
เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียงคนเดียว เพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวิทยาลัยอยู่ 
  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2546 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุชาติ พรหม หิตาทร มาเป็น
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงต้องท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี 
อีกหน้าที่หนึ่งตามค าสั่งเดิมของกรมอ าชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตร
เทคโนโลยีนราธิวาส ก็ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปัตตานี เช่นเดิม โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ราช -สุวรรณ ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน์ 
ครูพิเศษจ้างสอน มาช่วยบริหารจัดการ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย 
  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา เวชศาสตร์  ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนาย
พงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณและนายอนุชาติ บุรีรัตน์  ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ท าหน้าที่ตามค าสั่งภายในของ
วิทยาลัย) ทั้ง 3 คน ก็ได้ยึดอาคารเรียนช่ัวคราว ท าเป็นส านักงาน ท าเป็นห้อง เรียน ห้องครัว ห้องละหมาด 
ห้องสมุด และพักกินนอนประจ า อยู่ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตได้เต็มรูปแบบและเริ่ม
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
  วันที่ 5 สิงหาคม 2546 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในระยะที่ 2 เพื่อขอ
งบประมาณงบกลาง ปี 2546 (แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
  วันที่ 4 ธันวาคม 2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยนายปรีชา เวชศาสตร์  ท าหน้าที่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้ผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธ ารงเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับ
ให้ไดม้าตามของยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 นายปรีชา เวชศาสตร์  ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา
วิทยาลัยประมงปัตตานี จ านวน  17 คน และได้เข้าช่ือยื่นเสนอขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่า



ราชการจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จ านง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  วันที่ 22 เมษายน พ .ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผ ลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงปัตตานี โดยผ่านการท าประชาคม ระดับหมู่บ้าน  ระดับต าบลบางตาวา  ต าบลตุยง  ระดับอ าเภอของ
อ าเภอหนองจิก เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 
จังหวัด ชายแดนภาคใต้  (จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงปัตตานี ในระยะที่ 2 ได้ส าเร็จ และ วันที่ 22 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการจัดต้ัง
วิทยาลัยประมงปัตตานี และได้รับงบประมาณ งบกลาง ปี 2547 (วันที่ 27 กันยายน พ .ศ.2547) จ านวน 
22,545,200 บาท ซึ่งได้จัดสรรผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วย
เบิกจ่ายเงินให้โดยได้สร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ระบบน้ าบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า ปรับปรุงถนนทางเข้า 
และครุภัณฑ์ ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าครุภัณฑ์แปรรูป
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน) งบบุคลากร งบอุดหนุน  
โดยมี นาย  ประวิทย์ อ๋องสุวรรณ  ต าแหน่งอาจารย์  1 ระดับ 5 ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เป็นผู้ประสาน
ด าเนินการ และมี นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5ท าหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (ค าสั่ง
ภายในวิทยาลัย) และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ เป็นผู้ร่วมด าเนินการ 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ท าโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี ไปเสนอต่อกอง
อ านวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต) เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยน วิธีการทาง
งบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ถูกพับไป เมื่อ
นายปรีชา  เวชศาสตร์ ช้ีแ จงถึงความจ าเป็น  ความส าคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี  ทางกองอ านวยการ
เสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส .จชต.) ก็ได้อนุมัติงบประมาณมาให้ 25,000,000 บาท โดยมีงบ
บุคลากร งบด าเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยได้สร้างอาคารเรียน  2  ช้ัน 8 ห้องเรียน  2 หลัง อาคาร
ฝึกอาชีพ 1 ช้ัน มีใต้ถุนโล่ง 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จ านวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจ านวน  1 หลัง 
โรงเพาะฟักสัตว์น้ ากร่อยอีก 1หลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 1
คัน , รถกระบะ 1 คัน) โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้ประสานด าเนินการ 
โดยมี นาย      ประวิทย์  อ๋องสุวรรณ และ นายวรยุทธ์  ชีวรัตน์  ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการ (ค าสั่งภายใน ) 
นาง    กิตติวรรณ ชีวรัตน์  นายประพัฒน์ กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีมาร่วม
ด าเนินการ 
  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมง
ปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม่ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติ ให้มี
รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกย่อย และรหัสบัญชีย่อย ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 



  วันที่ 12  มกราคม  พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แก้วท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยประมงปัตตานีเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ต่อจังหวัดปัตตานีก็ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาเป็นเงิน  7,772,900 บาท โดยได้เป็นงบบุคลากร งบ
ด าเนินงาน และงบลงทุน โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์  ป้ายวิทยาลัย  ป้อมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงห้อง
เป็นห้องเรียนรวมและห้องประชุม ห้องน้ า 4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ล้อ 1  คัน) 
  ปีงบประมาณ 2550 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน (งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 1 หลัง สร้างอาคารบ้านพักครู 6 หน่วย 2 ช้ัน 
1 หลัง สร้างบ้านพักผู้บริหาร จ านวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท 
และชุดกล้องวงจรปิด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 
900,000 บาท 
  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง, ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า, สร้างบ้านพักเกษตรกร , สร้างถนนภายใน , ซื้อรถแทรกเตอร์ 1 คัน และสร้างรั้วรอบวิทยาลัย รวม
งบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท   
  ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรรงบภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเช่ือมโยงการมีงาน
ท าเพื่อความมั่นคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอโครงการพัฒนา
วิทยาลัยประมงปัตตานีเพื่อของบประมาณจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้สร้าง
บ้านพักนักเรียนนักศึกษา จ านวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และได้ขอความ
อนุเคราะห์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีขุดสระเก็บน้ าจืดไว้ใช้เพื่อการเกษตร จ านวน 16 ไร่ เป็นเงิน 
2,617,000 บาท และได้รับจัดสรรงบลงทุนสร้างอาคารจ าหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท 

  ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
รายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย เป็นเงิน 
1,850,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP2) โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 สร้าง
อาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบ
น้ าเพื่อใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน ได้ 1 ระบบ งบประมาณ
เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นงบสิ่งก่อสร้าง จ านว น 2 รายการ คือ 
รายการขยายเขตไฟฟ้าภายในวิทยาลัยประมงปัตตานี งบประมาณ 1,790,272.11 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์ ) และรายการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,860,000 
บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) ได้รับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างจากงบตามโครงการไทย



เข้มแข็ง 2555(SP2) จ านวน 3 รายการ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน ) 
และรายการปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและฝึกอาชีพ 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) และรายการ
ก่อสร้างคันป้องกันน้ าทะเลหนุน งบประมาณ 4,115,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
ได้รับจัดสรรงบแก้ไขปัญหาน้ าท่วมจ านวน  4 รายการ รายการงานทาสีน้ าอะคีลิกอาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 
งบประมาณ 855,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายการติดตั้งประตูหน้าต่างอาคาร 4 ช้ัน 
1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้า หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) รายการปูกระเบื้องอาคาร 4 ช้ัน 1,300,000 
บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)และรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มงบประมาณ 3,420,000 บาท(สาม
ล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ส่วนครุภัณฑ์ โดยการจัดซื้อจากส่วนกลาง (สอศ .) จ านวน 2 รายการ คือ 
รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว์ งบประมาณ 1,188,500 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา งบประมาณ 3,496,000 
บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )  และรายการครุภัณฑ์จากการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์
พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (ศพต.) เป็นรายการครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้
วิชาชีพ งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้นที่วิทยาลัยได้รับการจัดสรร
มา 25,109,772.11 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
 
  1. นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ ผู้ประสานงานจัดสร้าง พ.ศ.  2536 
  2 . นายชลิต  เฟื่องเรือง            ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2539 - 2541 
  3 . นายประภาค  ขวัญชัยรัตน์      ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2541 - 2545 
   4 . ผู้อ าน วยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ       
วิทยาลัยประมงปัตตานี (อีกหน้าที่หนึ่ง) ซึ่งประกอบด้วย 
      4.1 นายไกรสีห์  ชัยพรหม                      พ.ศ. 2545 
      4.2 นายสุชาติ   พรมหิตาทร                   พ.ศ.  2546 
  5. นายปรีชา  เวชศาสตร์       ท าหน้าที่ผู้อ านวยการ พ.ศ.  2546- 2549 
  6. นายปรีชา  เวชศาสตร์        ผู้อ านวยการ   พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 
 

สถานที่ตั้งและพื้นที่ 
 
  วิทยาลัยประมงปัตตานีตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา และ หมู่ 8 ต าบลตุยง อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด จ านวน 327 ไร่ 92.8 ตารางวา โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง ดังนี้ 
    -  แปลงที่ 1 ติดเขต ม.2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
จ านวน 152  ไร่ 3 งาน 40.2 ตารางวา  



   -  แปลงที่ 2 ติดเขต ม .8 ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  จ านวน 174  
ไร่ 1 งาน 52.6 ตารางวา 
 

ภารกิจหลักของวิทยาลัย 
 
  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถ่ินในด้านการประมง ด้านการเกษตร และอื่นๆ ตามความพร้อมและเต็มศักยภาพของวิทยาลัย 
2. จัดการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ 
  3. วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาวิชาประมงและเผยแพร่ 
            4. ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่วิชาชีพประมง 
  5. ให้บริการวิชาการแก่ชาวประมง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
  6. รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
    7. ด าเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระบบทวิภาคี 
  8. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวประมง ประชาชน
และเยาวชนที่สนใจ   
       9. สร้าง และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
 

เป้าหมายของวิทยาลัย 
 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาแปรรูปสัตว์น้ า และ
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
  2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู้จบ
มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป 
   3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้นักเรียนศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  4. ด าเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
  5. สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน 
  6. จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใต้โครงการ “อาชีว
ร่วมด้วย ช่วยประชาชน” 
  8. ส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 
  9. จัดท ากิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 



วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
 
  “ สร้างแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่สากล 
     พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” 
 

พันธกิจวิทยาลัย 
 
  1. พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน ด าเนินการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4.  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

5. ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
8. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จนถึงปริญญาตรี 
11. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ 
12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
13. พัฒนาพ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 
 
 
 
 
 

 


