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  วทิยาลยัประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษา ที�ไดรั้บการจดัตั�งโดยความประสงค ์ความตอ้งการ
ของประชาชนใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้(ปัตตานี นราธิวาส และยะลา)  
  โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูว้่าราชการจังหวดัปัตตานี เป็นผูข้อใช้ที�ดิน เพื�อจัดตั� ง
วทิยาลยัประมงปัตตานีและมีประวติัความเป็นมาดงันี�  
    วนัที� 21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาไดแ้ต่งตั�ง นายวรีะศักดิ% วงษ์สมบัติ  ผูอ้าํนวยการ
วิทยาลยัประมง สงขลาติณสูลานนท์ เป็นผูป้ระสานงานจดัตั�ง วิทยาลยัประมงปัตตานี พร้อมศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการ โดยมีวิทยาลยัการอาชีพปัตตานีเป็นสํานกังานชั�วคราวของวิทยาลยัประมงปัตตานี  
โดยกองวิทยาลยัเกษตรกรรม ผูอ้าํนวยการ บุญชุม เปียแดง  ไดม้อบให้วิทยาลยัประมงสงขลาติณสูลานนท์
ร่วมกบัศูนยฝึ์กอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผูส้ํารวจพื�นที�วางแผนการใช้ที�ดินและจดัทาํแผนหลกั 
งานฟาร์ม 
    วนัที� 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจดัตั�งวิทยาลยัประมง
ปัตตานี  โดยอาศยัอาํนาจตามความ ในมาตรา 25 แห่ง พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.
2534 จึงให้จดัตั�งวิทยาลยัประมงปัตตานี ที�หมู่ที� 2 ตาํบลบางตาวา และหมู่ที� 7 ตาํบลตุยง อาํเภอหนองจิก 
จงัหวดัปัตตานี เป็นสถานศึกษา สังกดักองวิทยาลยัเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
นายสังข์ทอง ศรีธเนศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    วนัที� 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั�ง นายชลิต เฟื	 องเรือง  ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรกรรมราชบุรี ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมงปัตตานีและไดข้อสนบัสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจาํปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพฒันาจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร  ของนายมุข 
สุไลมาน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัปัตตานี เพื�อก่อสร้างอาคารเรียนชั�วคราว 1,500,000 บาท โดยมีว่า
ที	ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ อาจารย ์2 ระดบั 5 และนายอุดม  จนัทรพาหา อาจารย ์2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบติั
ราชการและดูแลการก่อสร้าง 

 วนัที� 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั� งให้นายประภาค ขวัญชัยรัตน์  
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาํหน้าที�ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมงปัตตานี  
โดยมี ว่าที	ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลบั, นายสุรัตน์ชัย อมรจันทราภรณ์ ,นางสาวสมสมัย พลอินตา และ นายพิเสก 
ส่องสง เป็นคณะทีมงานช่วยเหลือ 
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   วนัที� 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั�ง ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาสทาํหน้าที�เป็นผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมงปัตตานีอีกหน้าที�หนึ� งขณะนั�น นายไกรสีห์  
ชัยพรหม  ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทาํหนา้ที�เป็นผูอ้าํนวยการ
วทิยาลยัประมงปัตตานี อีกหนา้ที�หนึ�ง และไดม้อบหมายใหน้ายปรีชา เวชศาสตร์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยนีราธิวาส ทาํหนา้ที�เป็นหวัหนา้วทิยาเขตวิทยาลยัประมงปัตตานี โดยมีนายพิเสก ส่อง
สง เป็นอาจารยผ์ูส้อนอยูเ่พียงคนเดียว เพื�อดาํเนินการจดัการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวทิยาลยัอยู ่
   วนัที� 12 มกราคม พ.ศ.2546 กรมอาชีวศึกษาไดแ้ต่งตั�งให้นายสุชาติ พรหมหิตาทร  มาเป็น
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จึงตอ้งทาํหน้าที�เป็นผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมง
ปัตตานี อีกหน้าที�หนึ� ง ตามคาํสั�งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และนายสุชาติ พรหมหิตาทร ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั
เกษตรเทคโนโลยนีราธิวาส ก็ไดม้อบหมายให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยนีราธิวาส ทาํหนา้ที�เป็นหวัหนา้วทิยาเขต วทิยาลยัประมงปัตตานี เช่นเดิม โดยวิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยนีราธิวาส ไดม้อบหมายใหน้ายพงษศ์กัดิH  ราชสุวรรณ ตาํแหน่งอาจารย ์1 ระดบั 5 และนายอนุชาติ 
บุรีรัตน์ ครูพิเศษจา้งสอน มาช่วยบริหารจดัการ ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนร่วมดว้ย 
   วนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ไดแ้ต่งตั�งให้ นายปรีชา เวชศาสตร์  ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมงปัตตานี  โดยมี
นายพงษศ์กัดิH   ราชสุวรรณและนายอนุชาติ  บุรีรัตน์  ทาํหนา้ที�ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ(ทาํหนา้ที�ตามคาํสั�งภายใน
ของวิทยาลยั) ทั�ง 3 คน ก็ได้ยึดอาคารเรียนชั�วคราว ทาํเป็นสํานักงาน ทาํเป็นห้องเรียน  ห้องครัว  ห้อง
ละหมาด หอ้งสมุด และพกักินนอนประจาํ อยูภ่ายในวทิยาลยัตลอดระยะเวลา และไดด้าํเนินการจดัการเรียน
การสอน ในระดบัประกาศนียบตัร วิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื�อชีวิตได้เต็ม
รูปแบบและเริ�มแกไ้ขปัญหาเรื�องที�ดิน เรื�อง การจดัการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง 

  วนัที� 5 สิงหาคม 2546 นายปรีชา  เวชศาสตร์ ไดผ้ลกัดนั โครงการจดัตั�งวิทยาลยัประมง
ปัตตานี เขา้สู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพฒันาจงัหวดัชายแดนใต ้ในระยะที� 2 เพื�อขอ
งบประมาณ งบกลาง ปี  2546 (แต่ยงัไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ) 
    วนัที�4 ธันวาคม 2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี โดย นายปรีชา เวชศาสตร์ ทาํหน้าที� 
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ไดผ้ลกัดนัโครงการจดัตั�งวิทยาลยัประมงปัตตานี เขา้สู่ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละธาํรงเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น การส่งเสริมและพฒันายกระดบัการศึกษาในทุก
ระดบัใหไ้ดม้าตามของยทุธศาสตร์จงัหวดัปัตตานี 
    วนัที�  11 กุมภาพนัธ์  2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้จดัประชุมคณะกรรมการที�ปรึกษา 
วิทยาลยัประมงปัตตานี จาํนวน  17 คน และได้เขา้ชื�อยื�นเสนอ ขอจดัตั�งวิทยาลยัประมงปัตตานี ต่อผูว้่า
ราชการจงัหวดัปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจ



ยุทธ รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม เพื�อผลกัดนัเขา้สู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
    วนัที� 22 เมษายน พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผลกัดนั โครงการจดัตั� งวิทยาลัย
ประมงปัตตานี โดยผา่นการทาํประชาคม ระดบัหมู่บา้น  ระดบัตาํบลบางตาวา  ตาํบลตุยง  ระดบัอาํเภอของ
อาํเภอหนองจิกเขา้สู่  เขา้สู่แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั 3 จงัหวดั ชายแดนภาคใต ้ (จงัหวดัปัตตานี ,จงัหวดันราธิวาส,จงัหวดัยะลา)  โดยไดเ้สนอโครงการ
จดัตั�งวิทยาลยัประมงปัตตานี ในระยะที� 2 ไดส้ําเร็จ และ วนัที� 22 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมติั
โครงการจดัตั�งวทิยาลยัประมงปัตตานี และไดรั้บงบประมาณ งบกลาง ปี 2547 (วนัที� 27 กนัยายน พ.ศ.2547) 
จาํนวน 22,545,200  บาท ซึ� งไดจ้ดัสรรผา่นหน่วยเบิกของวิทยาลยัการอาชีพปัตตานี ไดช่้วยเหลือสนบัสนุน
เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้โดยไดส้ร้างอาคารศูนยว์ิทยบริการ ระบบนํ� าบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า ปรับปรุง
ถนนทางเข้า และครุภณัฑ์ สํานักงาน ครุภณัฑ์การศึกษา ครุภณัฑ์ห้องสมุด ครุภณัฑ์เพาะเลี� ยงสัตว์นํ� า 
ครุภณัฑ์แปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ� า และครุภณัฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ขบัเคลื�อน 4 ลอ้  จาํนวน 1 คนั) งบ
บุคลากร งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ทําหน้าที	ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการ เป็นผูป้ระสานดาํเนินการ และมี นายพงษ์ศักดิ%  ราชสุวรรณ ตาํแหน่งอาจารย ์1 ระดบั 5ทาํ
หนา้ที�ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (คาํสั�งภายในวทิยาลยั) และว่าที	ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลบั เป็นผูร่้วมดาํเนินการ 
                     วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการอาชีพบาง
แกว้ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัประมงปัตตานี  ไดท้าํโครงการจดัตั�งวิทยาลยัประมงปัตตานี  ไปเสนอต่อ
กองอาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต ้(กอ.สสส.จชต) เนื�องจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี�ยน 
วิธีการทางงบประมาณ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณ ระยะที�  2 ของวิทยาลยัประมงปัตตานี ได้
ถูกพบัไป เมื�อนายปรีชา  เวชศาสตร์ ชี� แจง้ถึงความจาํเป็น ความสําคญัของวิทยาลยัประมงปัตตานี  ทางกอง
อาํนวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต ้(กอ.สสส.จชต.) ก็ได้อนุมติังบประมาณมาให้ 25,000,000 
บาท โดยมีงบบุคลากร  งบดาํเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยได้สร้างอาคารเรียน  2  ชั�น 8 
หอ้งเรียน  2 หลงั อาคารฝึกอาชีพ 1 ชั�น มีใตถุ้นโล่ง 2 หลงั อาคารประกอบกิจศาสนา จาํนวน 2 หลงั หอพกั
นกัศึกษาจาํนวน  1 หลงั       โรงเพาะฟักสัตวน์ํ� ากร่อยอีก 1หลงั ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์สํานกังาน 
และครุภณัฑ์ยานพาหนะ (รถตู ้1คนั , รถกระบะ 1 คนั) โดยมีว่าที	ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา เป็นผูป้ระสานดาํเนินการ โดยมี นายประวทิย์  อ๋องสุวรรณ และ นายวรยุทธ์  ชีวรัตน์  ทําหน้าที	
รองผู้อํานวยการ (คาํสั�งภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์  นายประพัฒน์ กองแก้ว และบุคลากรของ
อาชีวศึกษาจงัหวดัปัตตานีมาร่วมดาํเนินการ 
    วนัที� 31  สิงหาคม พ.ศ.2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัประมง
ปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม่ ให้วิทยาลยัประมงปัตตานี โดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ไดอ้นุมติั 
ใหมี้รหสัหน่วยงาน รหสัหน่วยเบิกยอ่ย และรหสับญัชียอ่ย ในวนัที�  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 



    วนัที�  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัการอาชีพบาง
แกว้ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัประมงปัตตานี ไดเ้สนอโครงการเพิ�มศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน 
ของวทิยาลยัประมงปัตตานี เพื�อขอสนบัสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั แบบบูรณา
การต่อจงัหวดัปัตตานี ก็ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ มาเป็นเงิน  7,772,900  บาท โดยไดเ้ป็นงบบุคลากร 
งบดาํเนินงาน และงบลงทุน โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค ์ ป้ายวทิยาลยั  ป้อมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุง
หอ้งเป็นหอ้งเรียนรวมและหอ้งประชุม หอ้งนํ�า 4 หลงั และครุภณัฑย์านพาหนะ(รถบรรทุก  6 ลอ้ 1  คนั) 
                     ปีงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุน (งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ� า 1 หลงั สร้างอาคารบา้นพกัครู 6 หน่วย 2 
ชั�น 1 หลงั  สร้างบา้นพกัผูบ้ริหาร จาํนวน 1 หลงั และครุภณัฑ์ชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 
บาท และชุดกลอ้งวงจรปิด งบตามโครงการพฒันาการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
900,000 บาท 
     นายปรีชา  เวชศาสตร์  ไดข้องบกลางปี 2550 ไดง้บสร้างฟาร์มตวัอยา่ง, ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ�า, สร้างบา้นพกัเกษตรกร, สร้างถนนภายใน, ซื�อรถแทรกเตอร์ 1 คนั และสร้างรั� วรอบวิทยาลยั รวม
งบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท  
                       ปีงบประมาณ 2551 ไดรั้บการจดัสรรงบภายใตโ้ครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา
พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามกลยุทธการเพิ�มศกัยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื�อมโยง
การมีงานทาํเพื�อความมั�นคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอ
โครงการพฒันาวทิยาลยัประมงปัตตานีเพื�อของบประมาณจากศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(ศอ.บต) ไดส้ร้างบา้นพกันกัเรียนนกัศึกษา จาํนวน 2 หลงัๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และ
ไดข้อความอนุเคราะห์สถานีพฒันาที�ดินจงัหวดัปัตตานีขุดสระเก็บนํ� าจืดไวใ้ชเ้พื�อการเกษตร จาํนวน16 ไร่ 
เป็นเงิน 2,617,000 บาท และไดรั้บจดัสรรงบลงทุนสร้างอาคารจาํหน่ายผลผลิตของนกัเรียนนกัศึกษาจาก
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จาํนวน 1 หลงั เป็นเงิน 1,228,500 บาท 
    ปีงบประมาณ 2552 ไดรั้บจดัสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตวัอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภณัฑ์ชุดมลัติมีเดีย เป็นเงิน 
1,850,000 บาท 
                      ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP2) โครงการภายใตแ้ผนฟื� นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 
สร้างอาคารเรียนปฏิบติัการพื�นที� 1,920 ตารางเซนติเมตร งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนบัสนุน
ระบบนํ� าเพื�อใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน ได ้1 ระบบ 
งบประมาณเป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 
ทาํเนียบผู้บริหาร 
 

ทาํเนียบผู้บริหาร 



  1. นายวรีะศกัดิH   วงษส์มบติั ผูป้ระสานงานจดัสร้าง พ.ศ.  2536 
  2 . นายชลิต  เฟื� องเรือง            ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการ พ.ศ. 2539 - 2541 
  3 . นายประภาค  ขวญัชยัรัตน์      ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการ พ.ศ. 2541 - 2545 
   4 .  ผู ้อ ํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   ทําหน้าที�ผู ้อ ํานวยการ       
วทิยาลยัประมงปัตตานี (อีกหนา้ที�หนึ�ง) ซึ� งประกอบดว้ย 
      4.1 นายไกรสีห์  ชยัพรหม                       พ.ศ. 2545 
      4.2 นายสุชาติ      พรมหิตาทร                    พ.ศ.  2546 
  5. นายปรีชา  เวชศาสตร์       ทาํหนา้ที�ผูอ้าํนวยการ พ.ศ.  2546- 2549 
  6. นายปรีชา  เวชศาสตร์        ผูอ้าํนวยการ                  พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั 
 
สถานที	ตั;งและพื;นที	      
 
   วิทยาลยัประมงปัตตานีตั�งอยูที่� บา้นเลขที� 200 หมู่ที� 2  ตาํบลบางตาวา และ หมู่ 8 ตาํบลตุ
ยง อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี มีเนื�อที�ทั�งหมด จาํนวน 327 ไร่ 92.3 ตารางวา โดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง 
ดงันี�  
   - แปลงที	 1 ติดเขต ม. 2 ตาํบลบางตาวา  อาํเภอหนองจิก  จงัหวดัปัตตานี  
                  จาํนวน 152 ไร่ 3 งาน 40.2 ตารางวา  
   - แปลงที	 2 ติดเขต ม. 8 ตาํบลตุยง อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี   
     จาํนวน 174  ไร่ 1 งาน 52.6  ตารางวา  
 
ภารกจิหลกัของวทิยาลยั 
 
  1. จดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และ พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถิ�นในดา้นการประมง ดา้นการเกษตร และอื�น ๆ ตามความพร้อมและเต็ม
ศกัยภาพของวทิยาลยั 

2. จดัการศึกษาฝึกอบรมตามหลกัสูตรระยะสั�น และหลกัสูตรพิเศษ 
3. วจิยัและส่งเสริมการพฒันาวชิาประมงและเผยแพร่ 

            4. ฝึกอบรมนกัเรียนนกัศึกษาใหมี้คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่วชิาชีพประมง 
5. ใหบ้ริการวชิาการแก่ชาวประมง ชุมชน และหน่วยงานอื�น ๆ 
6. รับงานการคา้ที�เหมาะสมกบัการเรียนการสอน 

    7. ดาํเนินการร่วมกบัภาครัฐ และเอกชนเพื�อส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกบัการประกอบ
อาชีพของนกัเรียน นกัศึกษา หรือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  

สถานที	ตั;งและพื;นที	 

ภารกจิหลกัของวิทยาลัย 



   8. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ  เพื�อเป็นแบบอย่างแก่ชาวประมง 
ประชาชนและเยาวชนที�สนใจ   
       9. โครงสร้าง และพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  10. ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจดัการศึกษาทุกระดบั            ทุก
ประเภทตามความตอ้งการของชุมชน และเสริมศกัยภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
เป้าหมายของวทิยาลยั 
 
   1. จดัการเรียนการสอนในระดบั ปวช. ปวส. ทั�งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัตรง
ตามความตอ้งการของชุมชน 
   2. จดัฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั� น ให้เกษตรกรผูส้นใจ ชาวประมง เยาวชน และประชาชน 
ทาํงานวจิยัและพฒันา และโครงงานโครงการ 
   3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ใหน้กัเรียนศึกษาและผูผ้า่นการฝึกอบรม 

4. ดาํเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน 
5. สร้างรายไดใ้หน้กัศึกษาระหวา่งเรียน 
6. จดัการสอนร่วมกบัสถานประกอบการทั�งภาครัฐและเอกชน 

   7. บริการวชิาการวชิาชีพ ตามความตอ้งการของชุมชน 
  8. ประสานกบัหน่วยงานอื�นๆในการจดัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
 
วสัิยทศัน์ของวทิยาลยั 
 

สร้างแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่สากล 
พฒันาคนอยา่งต่อเนื�อง ลือเลื�องแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายของวทิยาลยั 

วสัิยทัศน์ของวทิยาลยั 



 
พนัธกจิวทิยาลยั 
 

1. พฒันาความพร้อมดา้นแหล่งเรียนรู้และหอ้งเรียน ในการจดัการเรียนการสอน 
ทุกระดบัชั�น 

2. พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพมาตรฐานระดบั 
สากล 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุน ดาํเนินการจดัอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตาํรวจ
ตระเวนชายแดน, สถาบนัการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและประชาชนในพื�นที� 

4.  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวฒิุวชิาชีพ และมาตรฐานอาชีพที� 
นาํไปสู่การปฏิบติั 

5. ศูนยก์ารฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรและการประมงอยา่งย ั�งยนื 
6. พฒันาคุณภาพ ศกัยภาพ และมาตรฐานของผูเ้รียนการอาชีวศึกษาในทุกระดบั ทุกแผนก

วชิา 
7. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการจดัการ

เรียนการสอน 
8. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ ทั� งภาครัฐและเอกชนทั� งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
9. พฒันาระบบบริหารการจดัการอาชีวศึกษา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาชีพและส่งเสริมความร่วมมือ 
11. จดัอาชีวศึกษาเพื�อสร้างเสริมความมั�นคงของรัฐ 
12. สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลย ี
13. พฒันาพื�นที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

 

พนัธกจิวทิยาลยั 


