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สวนที่ 2 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

 

1.ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  อัตลักษณ  เอกลักษณ  ภารกิจหลัก 

 

ปรัชญา 

 อดทน  แกรงกลา  ฝาอุปสรรค  รักคุณธรรม 

 

วิสัยทัศน 

 

 “  สรางแหลงเรียนรู มุงสูสากล 

พัฒนาคนอยางตอเน่ือง ลือเลื่องแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ” 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาความพรอมดานแหลงเรียนรูและหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน 

2. ดําเนินงานฟารมธุรกิจศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

4. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ในโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

5. การเทียบโอนความรูและประสบการณ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสูการปฏิบัติ 

6. ศูนยการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอยางย่ังยืน 

7. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผูเรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับช้ัน 

8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

9. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ 

10. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

11. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมความรวมมือ 

12. จัดอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

13. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 

14. พัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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เปาประสงค 

1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาแปร

รูปสัตวนํ้า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส.สาขาวิชา

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาแปรรูปสัตวนํ้า สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชา

สัตวศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดการเรียนการสอนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนา

ชนบท (อศ.กช.) ตลอดทั้งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการตามหลักสูตร

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้นใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และประชาชนทั่วไป 

3. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

4. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูเรียนและผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ 

5. ดําเนินการธุรกิจฟารมธุรกิจศึกษาใหเปนตัวอยางแกประชาชน 

6. บริการวิชาการวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวย ชวย

ประชาชน” 

7. พัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

8. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

9. จัดทําโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

อัตลักษณ 

 นักเรียน นักศึกษา มีความขยัน ประหยัด ซื้อสัตย มีวินัย อยูในกฎระเบียบ รับผิดชอบ สะอาด มีนํ้าใจ 

สามัคคี กตัญูรูคุณ และสุภาพออนโยน 

 

เอกลักษณ 

 เปนสถานศึกษาที่เปดสอน และฝกอาชีพ ใหมีความเปนเลิศดานการเกษตรและประมงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
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ภารกิจหลัก 

1. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ

ระดับฝมือและระดับเทคนิค ใหมีสมรรถนะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตาม

หลักสูตรมาตรฐานการอาชีศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2. ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ชุมชน สังคม สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และกลุม

วิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาแบะฝกอบรมวิชาชีพใหผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ

ในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ

อิสระได 

3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และผูเรียนใหมีการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

เปนศูนยการเรียนรูดวนตนเอง รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการ วิชาชีพแกชุมชนและทองถ่ิน 

4. ดําเนินการระดมทรัพยากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

5. ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาเชิงธุรกิจที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 

6. ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 

 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การพัฒนา

ผูเรียนสูงานฟารม โดยหลักการใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning: PBL) ระดับประเทศ สาขา

ประมง สาขาสัตวศาสตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2557  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 

การจัดการบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรม อกท. ปการศึกษา 2556 

  

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาไดรับการคัดเลือกใหเปนแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 

2. สถานศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคใต ในการแขงขันดิเกรฮูลู ในการประกวดดนตรีและ

การละเลนพื้นบาน 4 ภาค เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย แบบมีสวนรวม “พื้นบานสานไทย สานใจ

เยาวชน” จากประธานรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ป 2553 

3. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก จาก

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2554 

4. สถานศึกษาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. การตอบปญหาทางวิชาการ ในงาน

ครบรอบ 7 ป วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

จังหวัดนราธิวาส ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ 2555 

5. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐ 

“กังหันสูบนํ้าพลังงานนํ้าไหล” ในป 2554 ในการจัดงานประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคต

แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 สามารถนํามาแสดงอยางตอเน่ือง

ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต ณ โรงแรมซีเอสปตตานี จังหวัดปตตานี วันที่ 15 มีนาคม 2555 

6. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยผลงานอุปกรณเลี้ยงปลาไหลชนิดเคลื่อนที่ โดย

ไดรับรางวัลการออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑลดโลกรอน ในการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของไทย ประจําป 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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7. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับประกาศเกียรติคุณ เปนผูรวมสงเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาสู

ชุมชนและทองถ่ิน ประจําปการศึกษา 2554 ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 จากผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

8. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับเกียรติบัตร แสดงวาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดสนับสนุนดานวิชาการ

และปจจัยการผลิตดานการเกษตรและประมง เพื่อดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน 

ภาคใต ต้ังแตปการศึกษา 2546-2554 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ

กระทรวงศึกษาธิการ ทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. วิทยาลัยประมงปตตานี ไดเขารวมโครงการบูรณาการกิจกรรมชวยภาครัฐ เพื่อพัฒนาสถาบันศึกษา

ปอเนาะตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 จากนายเฉลียว  อยู

เสมารักษ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10. นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการสถานศึกษา, นายประวิทย  อองสุวรรณ, นายประพนธ  สกูลหรัง, 

นายเสถียร  เพ็ชรรัตน, นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน และนางนิตยา  ดวงโสน ไดรับเครื่องหมายเชิดชู

เกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ป 2554 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมซีเอสปตตานี 

11. นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดรับรางวัลยอดครูผูมีอุดมการณ และจิตวิญญาณครู 

ประจําปการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 จากคุรุสภา 

12. นายวรยุทธ  ชีวรัตน, นายประพัฒน  กองแกว, นายจรัญ  ราชนุย, นายมุสตากีม  มะแซ, นายปกรูรอ

ซี  บากา, นายนิอับดุลเลาะ  ปานาวา, นายนิกร  จันทรแนม และนางสาวสุมาวดี  พวงจันทร ไดรับ

เครื่องเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หน่ึงแสนครูดี” ป 2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

13. นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน ครูประจําแผนกเกษตรศาสตร ไดเกียรติบัตรการไดรับการยกยอง “ผูทํา

คุณประโยชน” ระดับชาติ ปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2554 จากองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

14. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 2 คน ปการศึกษา 

2551 จํานวน 2 คน ปการศึกษา 2552 จํานวน 1 คน 
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3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 1 

 1. สงเสริม สนับสนุนการเปดสาขาวิชาตามความตองการของสถานประกอบการอยางมีคุณภาพ 

 2. พัฒนาหลักสูตรรวมกับ สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 3. พัฒนาหลักสูตรการสอนการบริการวิชาการและฝกอบรมวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคลอง

ความตองการของผูรับบริการ 

 4. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเทียบโอนความรูและประสบการณ 

 5. พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนใหมีคุณวุฒิวิชาชีพ 

 6. สงเสริมการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษาระหวางประเทศ 

 7. สงเสริมสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีตามความตองการอยางมีคุณภาพ 

 

 กลยุทธท่ี 2 

 1.  สรางและพัฒนาความพรอมอาคารสถานที ่และปจจัยพื้นฐานใหสอดคลอง สูความเปนเลิศ

ของศูนยการเรียนรูวิทยาลัยและสถาบันฯ 

 2. สรางและพัฒนาความพรอมโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

 3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. สรางและพัฒนาความพรอมหอพักนักศึกษา 

 5. การจัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปตตานี วิทยาเขตเทพา  

(คณะเกษตรศาสตร) 

 

 กลยุทธท่ี 3 

 1. สรางและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ทั้งในและตางประเทศ สูการผลิตเชิงพาณิชย 

 2. จัดการองคความรู  (Knowledge Management) 

 3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 

 

 กลยุทธท่ี 4 

 1. ปลูกจิตสํานึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. สงเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

 3. ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 5. การปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ 
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 กลยุทธท่ี 5 

 1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเปนธรรม 

 3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ครู คณาจารยใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 4. พัฒนาบุคลากร ครู คณาจารยใหมีศักยภาพในการจัดการ ศึกษาทุกระดับพรอมรับกับการแขงขัน 

 5. พัฒนาทักษะครู คณาจารย นักศึกษาไปสูความเปนเลิศเฉพาะทางเพื่อรองรับสูสากล 

 6. พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและครูฝกรวมกับสถานประกอบการ 

 7. สงเสริมครูและคณาจารยใหมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี

 

 กลยุทธท่ี 6 

 1. สงเสริมความรวมมือในการ จัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 2. สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษารวมกับตางประเทศ 

 

 กลยุทธท่ี 7 

 1. ประชาสัมพันธเพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษา 

 2. สรางความเขาใจในการเรียนสายอาชีพอยางทั่วถึง 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา 

 4. สรางและขยายโอกาสการเรียนสายอาชีพอยางทั่วถึง 

 5. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแกปญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 
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4. ประวัติ   ความเปนมา   และขอมูลดานอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

 

4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 วิทยาลัยประมงปตตานี เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดต้ังโดยความประสงค ความตองการของ

ประชาชน ใน 3  จังหวัดชายแดนใต (ปตตานี  นราธิวาส  และยะลา)  โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ 

ผูวาราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังน้ี 

  วันที่  21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาไดแตง ต้ัง นายวีระศักด์ิ  วงษสมบัติ  

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอม

ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานช่ัวคราวของวิทยาลัยประมง

ปตตานี  โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสู

ลานนทรวมกับศูนยฝกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก 

งานฟารม 

  วันที่ 30  พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  25  แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2534 จึงให

จัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ที่หมูที่ 2  ตําบลบางตาวา และหมูที่ 7 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี   เปนสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนาย

สังขทอง  ศรีธเนศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  วันที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ัง นายชลิต  เฟองเรื่อง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป 2540 โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  คือ 

การสรางอาคารเรียนช่ัวคราว  1,500,000  บาท โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ อาจารย 2 ระดับ 5 และ

นายอุดม  จันทรพาหา  อาจารย 2 ระดับ 7 มาชวยปฏิบัติราชการ 

 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาไดแตงต้ังใหนายประภาค ขวัญชัยรัตน  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี

วาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ, นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ , นางสาวสมสมัย  พลอินตา และนายพิเสก 

สองสง   เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

 วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ.2545  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ัง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หน่ึงขณะน้ัน นายไกรสีห  ชัย

พรหม  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่ เปนผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมงปตตานี อีกหนาที่หน่ึง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการ
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนาย  

พิเสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยูเพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปน

วิทยาลัยอยู 

 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2546  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงต้ังใหนายสุชาติ  พรหมหิตาทร  มาเปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  

อีกหนาที่หน่ึง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการวิทยาลัย

เกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีนราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1ระดับ5 และนาย

อนุชาติ บุรีรัตน  ครูพิเศษจางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

 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 โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนา

จังหวัดชายแดนใต เพื่อของบประมาณ งบกลาง ป  2546          (แตยังไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ) 

  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  ได

เขาช่ือย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดัน

เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

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

ปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของอําเภอ

หนองจิกเขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 3 

จังหวัด ชายแดนภาคใต  (จังหวัดปตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา)  โดยไดเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
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ประมงปตตานี และ วันที่  22  มิถุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  

และไดรับงบประมาณ  งบกลาง  ป 2547       (วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2547) จํานวน 22,545,200  บาท  

ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือสนับสนุนเปนหนวยเบิกจายเงินให  

โดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  ปรับปรุงถนนทางเขา  และครุภัณฑ 

สํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑหองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตว

นํ้า และครุภัณฑยานพาหนะ    (รถยนตขับเคลื่อน  4  ลอ  จํานวน 1 คัน)  งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนาย

ประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5  ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ เปนผูประสานดําเนินการ 

และมี นายพงษศักด์ิ  ราชสุวรรณ  ตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 5ทําหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการ (คําสั่งภายใน

วิทยาลัย)  และวาท่ีรอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

  วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกว

ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอตอกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต)  เน่ืองจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน วิธีการทาง

งบประมาณ  โครงการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่  2 ของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูกพับไป    

เมื่อนายปรีชา  เวชศาสตร ช้ีแจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกองอํานวยการ

เสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.)  ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให  25,000,000  บาท  โดยมีงบ

บุคลากร  งบดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  2  ช้ัน 8 หองเรียน  2 หลัง  

อาคารฝกอาชีพ 1  ช้ัน มีใตถุนโลง  2  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง  หอพักนักศึกษา

จํานวน  1 หลัง  โรงเพาะฟกสัตวนํ้ากรอยอีก  1  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑสํานักงาน และ

ครุภัณฑยานพาหนะ (รถตู 1 คัน , รถกระบะ  1  คัน)   โดยมีวาท่ีรอยตรีนิพนธ    ภูพลับ    รอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา   เปนผูประสานดําเนินการ  โดยมี นายประวิทย  อองสุวรรณ และนายวรยุทธ  

ชีวรัตน  ทําหนาท่ีรองผูอํานวยการ (คําสั่งภายใน)  นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน    นายประพัฒน  กองแกว 

และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 

 วันที่ 31  สิงหาคม พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ ให

มีรหัสหนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  21  ตุลาคม พ.ศ. 2547 

  วันที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2548  นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ของวิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณา

การตอจังหวัดปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  7,772,900  บาท  โดยไดเปนงบบุคลากร  

งบดําเนินงาน  และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธงชาติ  

ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวมและหองประชุม   หองนํ้า  4 หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ    (รถบรรทุก  6 

ลอ  1  คัน) 



31 
 

  ปงบประมาณ 2550  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

(งบลงทุน) สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 1 หลัง  สรางอาคารบานพักครู 6 หนวย 2 ช้ัน 1 หลัง  

สรางบานพักผูบริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน 10,553,000 บาท และ

ชุดกลองวงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 900,000 

บาท 

   นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป 2550 ไดงบสรางฟารมตัวอยาง, ขยายเขตไหหาแรงตํ่า, 

สรางบานพักเกษตรกร, สรางถนนภายใน, ซื้อรถแทรกเตอร 1 คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ 

เปนเงิน 14,200,000 บาท 

  ปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาเฉพาะทางเช่ือมโยงการมีงานทํา

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

วิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ได

สรางบานพักนักเรียน นักศึกษา จํานวน 2 หลัง หลังละ 2,300,000 บาท เปนเงิน 4,600,000 บาท และไดขอ

ความอนุเคราะหสถาบันพัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานี ขุดสระเก็บนํ้าจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน 16 ไร เปน

เงิน 2,617,000 บาท และไดรับการจัดสรรทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา จาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เปนเงิน 1,228,500 บาท ปงบประมาณ 2552 

ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรายการปรับปรุงถนนภายในฟารม

ตัวอยาง เปนเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน 1,850,000 บาท  

  ปงบประมาณ 2553 ไดรับงบเงินกู (SP:2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 สราง

อาคารเรียนปฏิบัติการพื้นที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร  งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบ

นํ้าเพื่อใชในฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทาน งบประมาณ 

10,000,000 บาท 

  ปงบประมาณ 2554 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) คา

ที่ดิน สิ่งกอสราง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000 บาท และคาขยายขอบเขตไฟฟาแรง

ตํ่าภายในแปลงเกษตรผสมผสาน  งบประมาณ 1,800,000 บาท  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดวิทยาลัยประมง

ปตตานี วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554   ณ วิทยาลัยประมงปตตานี จังหวัดปตตานี เวลา 11.00 น. สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่น่ังจากโรงพยาบาลปตตานี 

อําเภอเมืองปตตานี ไปยังวิทยาลัยประมงปตตานี อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ นางนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเขาพลับพลา   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคม

ทูลรายงานความเปนมา ของวิทยาลัยประมงปตตานี 
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  ปงบประมาณ 2555 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ครุภัณฑรถบริการสงเสริม

การเกษตรเคลื่อนที่ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท คาสรางสนามฟุตซอล พรอม

ติดต้ังอุปกรณ จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 1,993,000 บาท  

  ปงบประมาณ 2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนสิ่งกอสราง) เพื่อปรับปรุงอาคาร

เรียนศูนยการเรียนรูวิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง งบประมาณ 499,995.16 บาท 

  ปงบประมาณ 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบครุภัณฑ) เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อ

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ 500,000 บาท และงบที่ดิน

และสิ่งกอสรางเพื่อปรับปรุงถนนภายในฟารมเกษตร ตามโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
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4.2 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Pattani  Fishery  College  Of  Agricultural  Technology 

 ท่ีต้ังสถานศึกษา เลขที่    -      หมูที่  2   ถนนเพชรเกษม  ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  รหัส 94170 

 โทรศัพท โทร 0-7332-1072 

 โทรสาร โทร 0-7332-1071 

 เว็บไซต www.pfcollege.com 

 อีเมล  

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 

 326   ไร    4    งาน    92.8    ตารางวา 

 มีอาคาร รวมทั้งสิ้น   14   หลัง   มีหองทั้งสิ้น   16    หอง  ไดแก 

1. อาคารฝกอบรม 1 ช้ัน ใตถุนโลง  จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

2. อาคารเรียน 2 ช้ัน  (อาคารเรียน 2) จํานวน     1  หลัง   8    หอง 

3. อาคารประกอบกิจศาสนา  จํานวน     2  หลัง    -    หอง  

4. อาคารฝกอาชีพ 1 ช้ัน ใตถุนโลง  จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

5. อาคารศูนยวิทยบริการ   จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

6. อาคารเรียน 2 ช้ัน   จํานวน     1 หลัง    8    หอง  

7. อาคารจําหนายผลผลิตนักเรียนนักศึกษา จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

8. อาคารบานพักผูบริหารระดับ 7-8  จํานวน     1 หลัง    -    หอง 

9. อาคารโรงฝกผลิตภัณฑแปรรูปสัตวนํ้า จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

10. อาคารหอนอนนักเรียน นักศึกษา  จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

11. อาคารหอนอนนักเรียน นักศึกษา  จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

12. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน  จํานวน     1  หลัง    -    หอง 

13. อาคารเรียนช่ัวคราว   จํานวน     1  หลัง    -    หอง 
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เพลงของสถานศึกษา 

เพลงมารชวิทยาลัย 

  ณ ฝงมหานทีที่ไพศาล    ประดุจบานหลังใหญในแดนใต 

สมานฉันทรวมกันดวยเกียรติเกรียงไกร   เราวิทยาลัยประมงปตตานี 

กาวทันยุค สนุกกับการเรียนรู    หมายมนู ชูเชิดเกิดสุขขี 

อดทน แกรงกลา สามัคคี     มิตรไมตรีนองพี่สุขสราญ 

  มาเถิดมา.....เอามาลูกประมง   เรงดํารงยุติธรรมมั่นหาวหาญ 

สู สู สู รูชอบกอปรการงาน    ปณิธานยึดถือลงมือทํา 

วิทยาลัยประมงปตตานีน้ี      คือศักด์ิศรี ถ่ินรักประจักษล้ํา 

เขียวเหลืองเรืองสงาดุจฟางาม    คลื่นทะเลยํ้าทําเพื่อปวงชน 

  เบื้องหนามหานทีใหญ    ชาติ ศาสน กษัตริยไทยเทิดไวสูงลน 

เรามุงมั่น ปญญาสูสากล     เพื่อปวงชนเขมแข็งย่ังยืนเจริญ 

 

 


