
๑๓ 

ตอนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

๑.๑.๑ ประวัติความเปนมาและสภาพทั่วไปโดยสังเขป 

  วิทยาลัยประมงปตตานี  เปนสถานศึกษา ที่ไดรับการจัดตั้งโดยความประสงค ความตองการของ

ประชาชน ใน ๓   จังหวัดชายแดนใต   )ปตตานี  นราธิว าส  และยะลา    (โดย นายพลากร  สุวรรณรัฐ ผูวา

ราชการจังหวัดปตตานี เปนผูขอใชที่ดิน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานีและมีประวัติความเปนมาดังนี ้

   วันที่ ๒๑ เมษายน พ .ศ. ๒๕๓๖  กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ  ผูอํานวยการ

วิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท เปนผูประสานงานจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปตตานี พรอมศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปตตานีเปนสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยกองวิทยาลัย

เกษตรกรรม ผูอํานวยการ บุญชุม เปยแดง  ไดมอบใหวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนทรวมกับศูนยฝกอบรม

วิศวกรรมเกษตรบางพูน เปนผูสํารวจพื้นที่วางแผนการใชที่ดินและจัดทําแผนหลัก งานฟารม 

  วันที่ ๓๐  พฤษภาคม พ  .ศ  . ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี  

โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา  ๒๕  แหง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ  .ศ . ๒๕๓๔ จึงใหจัดตั้ง

วิทยาลัยประมงปตตานี  ที่หมูที่ ๒  ตําบลบางตาวา และหมูที่ ๘ ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี   เปน

สถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสังขทอง ศรีธเนศ  

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  พ  .ศ . ๒๕๓๙  กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นายชลิต  เฟองเรือง  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีและไดขอสนับสนุน

งบประมาณ งบกลาง ประจําป ๒๕๔๐ โดยจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  คือ การสราง

อาคารเรียนชั่วคราว  ๑ ,๕๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ   ภูพลับ อาจารย ๒ ระดับ ๕ และนายอุดม  

จันทรพาหา  อาจารย ๒ ระดับ ๗ มาชวยปฏิบัติราชการ 

  วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ  .ศ . ๒๕๔๑ กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งใหนายประภาค  ขวัญชัยรัตน  ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมี   วาที่

รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ   ,นายสุรัตนชัย  อมรจันทราภรณ    ,นางส าวสมสมัย พลอินตา  และนายพิเสก สองสง   

เปนคณะทีมงานชวยเหลือ 

  วันที่ ๓ มิถุนายน  พ  .ศ . ๒๕๔๕  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงตั้ง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีนราธิวาสทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานีอีกหนาที่หนึ่งขณะนั้น นายไกรสีห ชัยพรหม  

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ก็ทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี อีกหนาที่หนึ่ง และไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส  ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนายพิเสก  สองสง  เปนอาจารยผูสอนอยู

เพียงคนเดียว  เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเปนวิทยาลัยอยู 



๑๔ 

  วันที่ ๑๒ มกราคม พ  .ศ  . ๒๕๔๖  กรมอาชีวศึกษา ไดแตงตั้งใหนายสุชาติ  พรหมหิตาทร  มาเปน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงตองทําหนาที่เปนผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  อีก

หนาที่หนึ่ง  ตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตร

เทคโนโลยีนราธิวาส  ก็ไดมอบหมายใหนายปรีชา  เวชศาสตร  ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส     ทําหนาที่เปนหัวหนาวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปตตานี  เชนเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นราธิวาส ไดมอบหมายใหนายพงษศักดิ์ ราชสุวรรณ ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ๕ และนายอนุชาติ บุรีรัตน  ครูพิเศษ

จางสอน  มาชวยบริหารจัดการ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรวมดวย 

  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ  .ศ  . ๒๕๔๖ กรมอาชีวศึกษา ไดแตงตั้งให  นายปรีชา  เวชศาสตร ผูชวย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  โดยมีนายพงษ

ศักดิ์  ราชสุวรรณ  และนายอนุชาติ  บุรีรัตน  ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  )ทําหนาที่ตามคําสั่งภายในของวิทยาลัย (

 ทั้ง  ๓ คน ก็ไดยึดอาคารเรียนชั่วคราว ทําเปนสํานักงาน  ทําเปนหองเรียน  หองครัว  หองละหมาด  หองสมุด และ

พักกินนอนอยูภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ  )ปวช    (.ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพื่อชีวิตไดเต็มรูปแบบและเริ่มแกไขปญหาเรื่องที่ดินอยาง

จริงจัง 

วันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๔๖   นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมง

ปตตานี เขาสูนโยบายเฉพาะกิจการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต เพื่อของบประมาณ งบกลาง ป  

๒๕๔๖    )แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ(  

วันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๖ วิทยาลัยประมงปตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่

ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี เขาสูประเด็น     ยุทธศาสตร การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและธํารงเอกลักษณของทองถิ่น การสงเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับใหไดมาตาม

ของยุทธศาสตรจังหวัดปตตานี 

  วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๔๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงปตตานี จํานวน ๑๗คน  ได

เขาชื่อยื่นเสนอ ขอจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี ตอผูวาราชการจังหวัดปตตานี นายวันมูหะมัดนอร  มะทา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี  นายอดิศัย  โพธารามิก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จํานง  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เพื่อผลักดันเขาสู

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

  วันที่  ๒๒ เมษายน พ .ศ. ๒๕๔๗  นายปรีชา  เวชศาสตร ไดผลักดัน โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมง

ปตตานี โดยผานการทําประชาคม ระดับหมูบาน  ระดับตําบลบางตาวา  ตําบลตุยง  ระดับอําเภอของอําเภอหนองจิก

เขาสู  เขาสูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดปตตานี และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ๓ จังหวัด ชายแดน

ภาคใต   )จังหวัดปตตานี   ,จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดยะลา   (โดยไดเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี และ 

วันที่   ๒๒  มิถุนายน ๒๕๔๗  คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี  และไดรับงบประมาณ  

งบกลางป ๒๕๔๗  )วันที่  ๒๗  กันยายน  พ .ศ. ๒๕๔๗  (จํานวน ๒๒,๕๔๕,๒๐๐  บาท  ซึ่งไดจัดสรรผานหนวยเบิกของ

วิทยาลัยการอาชีพปตตานี  ไดชวยเหลือสนับสนุนเปนหนวยเบิกจายเงินให  โดยไดสรางอาคารศูนยวิทยบริการ  

ระบบน้ําบาดาล ขยายของเขตไฟฟา  ปรับปรุงถนนทางเขา  และครุภัณฑ สํานักงาน  ครุภัณฑการศึกษา  ครุภัณฑ



๑๕ 

หองสมุด  ครุภัณฑเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  ครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา และครุภัณฑยานพาหนะ )รถยนตขับเคลื่อน  

๔  ลอ  จํานวน ๑ คัน( งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมีนายประวิทย  อองสุวรรณ ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ ๕  ทํา

หนาที่ผูชวยผูอํานวยการ เปนผูประสานดําเนินการ และมี นายพงษศักดิ์  ราชสุวรรณ  ตําแหนงอาจารย ๑ ระดับ 

๕ ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ  )คําสั่งภายในวิทยาลัย  (และ วาที่รอยตรีนิพนธ  ภูพลับ เปนผูรวมดําเนินการ 

  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ .ศ. ๒๕๔๘   นายปรีชา  เวชศาสตร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแกว

ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี  ไดทําโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี  ไปเสนอตอกอง

อํานวยการเสริมสรางสันติสุขชายแดนภาคใต  )กอ .สสส .จชต   (เนื่องจากรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยน วิธีการทาง

งบประมาณ  โครงการส งเสริมสนับสนุนงบประมาณ     ระยะที่  ๒ ของวิทยาลัยประมงปตตานี ไดถูกพับไป    เมื่อ

นายปรีชา  เวชศาสตร ชี้แจงถึงความจําเปน ความสําคัญของวิทยาลัยประมงปตตานี  ทางกองอํานวยการเสริมสราง

สันติสุขชายแดนภาคใต  )กอ .สสส .จชต   (.ก็ไดอนุมัติงบประมาณมาให   ๒๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐   บาท  โดยมีงบบุคลากร  งบ

ดําเนินงาน  งบอุดหนุน และงบลงทุน  โดยไดสรางอาคารเรียน  ๒  ชั้น ๘หองเรียน  ๒ หลัง  อาคารฝกอาชีพ ๑  ชั้น 

มีใตถุนโลง  ๒  หลัง  อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน ๒ หลัง  หอพักนักศึกษาจํานวน  ๑ หลัง  โรงเพาะฟกสัตวน้ํา

กรอยอีก  ๑  หลัง  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑยานพาหนะ  )รถตู  ๑ คัน   ,รถกระบะ   ๑  

คัน ( โดยมีวาที่รอยตรีนิพนธ ภูพลับ รองผูอํานวยการสถานศึกษา   เปนผูประสานดําเนินการ  โดยมีนายประวิทย  

อองสุวรรณ และนายวรยุทธ  ชีวรัตน  ทําหนาที่รองผูอํานวยการ    )คําสั่งภายใน   ( นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน  นาย

ประพัฒน  กองแกว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานีมารวมดําเนินการ 

  วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ  .ศ . ๒๕๔๗   นายปรีชา  เวชศาสตร ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมง

ปตตานี ขอเสนอหนวยเบิกใหม ใหวิทยาลัยประมงปตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดอนุมัติ ใหมีรหัส

หนวยงาน  รหัสหนวยเบิกยอย และรหัสบัญชียอย  ในวันที่  ๒๑  ตุลาคม พ .ศ . ๒๕๔๗  

วันที่  ๑๒  มกราคม  พ  .ศ  . ๒๕๔๘   นายปรีชา  เวชศาสตร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง

แกวทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตานี ไดเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของ

วิทยาลัยประมงปตตานี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แบบบูรณาการตอจังหวัด

ปตตานี ก็ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มาเปนเงิน  ๗ ,๗๗๒ ,๙๐๐  บาท  โดยไดเปนงบบุคลากร  งบดําเนินงาน  

และงบลงทุน  โดยสรางโรงอาหารอเนกประสงค  ปายวิทยาลัย  ปอมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงหองเปนหองเรียนรวม

และหองประชุม   หองน้ํา  ๔ หลัง และครุภัณฑยานพาหนะ    )รถบรรทุก  ๖ ลอ  ๑  คัน( 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๐  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  )งบ

ลงทุน  (สรางโรงฝกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ํา  ๑ หลัง  สรางอาคารบานพักครู ๖ หนวย ๒ ชั้น ๑ หลัง  สราง

บานพักผูบริหาร จํานวน ๑ หลัง และครุภัณฑชุดการเรียนรูดวยตนเอง เปนเงิน ๑๐ ,๕๕๓ ,๐๐๐ บาท และชุดกลอง

วงจรปด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน ๑ ชุด เปนเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 

  นายปรีชา  เวชศาสตร  ไดของบกลางป ๒๕๕๐ ไดงบสรางฟารมตัวอยาง   ,ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ,

สรางบานพักเกษตรกร  ,สรางถนนภายใน  ,ซื้อรถแทรกเตอร  ๑ คัน และสรางรั้วรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ เปน

เงิน ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดรับการจัดสรรงบภายใตโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตามกลยุทธการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทางเชื่อมโยงการมีงานทําเพื่อความ



๑๖ 

มั่นคง (วิทยาลัยประมงปตตานี) เปนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และวิทยาลัยไดเสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยประมง

ปตตานี เพื่อของบประมาณจากศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดสรางบานพักนักเรียน

นักศึกษา จํานวน ๒ หลังๆ ละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท และไดขอความอนุเคราะหสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดปตตานีขุดสระเก็บน้ําจืดไวใชเพื่อการเกษตร จํานวน ๑๖ ไร เปนเงิน ๒,๖๑๗,๐๐๐ บาท และไดรับ

จัดสรรงบลงทุนสรางอาคารจําหนายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จํานวน ๑ หลัง เปนเงิน ๑,๒๒๘,๕๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดรับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปน

รายการปรับปรุงถนนภายในฟารมตัวอยาง เปนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑชุดมัลติมีเดีย เปนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ 

บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดรับงบเงินกู (SP2) โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะ ๒ สรางอาคาร

เรียนปฏิบัติการพ้ืนที่ ๑,๙๒๐ ตารางเซนติเมตร งบประมาณ ๑๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท และขอสนับสนุนระบบน้ําเพื่อใชใน

ฟารมเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปตตานี กรมชลประทานได ๑ ระบบ งบประมาณเปนเงิน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนสิ่งกอสราง จํานวน ๒ รายการ คือ รายการขยาย

เขตไฟฟาภายในวิทยาลัยประมงปตตานี งบประมาณ ๑,๗๙๐,๒๗๒.๑๑ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสองรอยเจ็ด

สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) และรายการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ ๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท (หาลานแปดแสน

หกหมื่นบาท) ไดรับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งกอสรางจากงบตามโครงการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ (SP2) จํานวน $ 

รายการ คือ ปรับปรุงหอพักชาย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายการปรับปรุงอาคารฝกอบรมและฝกอาชีพ 

งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท และรายการกอสรางคันปองกันน้ําทะเลหนุน งบประมาณ ๔,๑๑๕,๐๐๐ บาท ไดรับ

จัดสรรงบแกไขปญหาน้ําทวม จํานวน ๔ รายการ คือ รายการงานทาสีน้ําอะคีลิคอาคารปฏิบัติการ ๓ ชั้น งบประมาณ 

๘๕๕,๐๐๐ บาท รายการติดตั้งประตูหนาตางอาคาร ๔ชั้น งบประมาณ ๑,๓๙๕,๐๐๐ บาท รายการปูกระเบื้องอาคาร 

๔ ชั้น งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท และรายการปรับปรุงถนนภายในฟารม งบประมาณ ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท สวน

ครุภัณฑโดยการจัดซื้อจากสวนกลาง (สอศ.) จํานวน ๒ รายการ คือ รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว 

งบประมาณ ๑,๑๘๘,๕๐๐ บาท รายการครุภัณฑชุดปฏิบัติการวิเคราะหทางจุลชีววิทยา งบประมาณ ๓,๔๙๖,๐๐๐ 

บาท และรายการครุภัณฑจากการจัดสรรงบประมาณจากศูนยพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ศพต.) เปนรายการครุภัณฑศูนยการเรียนรูวิชาชีพ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ

ที่วิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับการจัดสรรมาทั้งสิ้น จํานวน ๒๕,๑๐๙,๗๗๒.๑๑ บาท (ยี่สิบหาลานหนึ่งแสนเกาพัน

เจ็ดรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค) 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๕ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ครุภัณฑรถบริการสงเสริมการเกษตร

เคลื่อนที่พรอมอุปกรณ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท คาสรางสนามฟุตซอล พรอมติดตั้งอุปกรณ

มาตรฐาน จํานวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑,๙๙๓,๐๐๐ บาท 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนสิ่งกอสราง) เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

ศูนยการเรียนรูวิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง งบประมาณ ๔๙๙,๙๙๕.๑๖ บาท 



๑๗ 

  ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (งบครุภัณฑ) เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อ

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และคาที่ดินและ

สิ่งกอสรางเพ่ือปรับปรุงถนนภายในฟารมเกษตร ตามโครงการขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๑.๑.๒ สถานที่ตั้งและพื้นที ่     

   วิทยาลัยประมงปตตานีตั้งอยูที่ หมูที่  ๒ ตําบลบางตาวา และ หมู ๘ ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด  จํานวน ๓๒๗ ไร ๙๒.๘ ตารางวา  โดยแบงออกเปน  ๒  แปลง ดังนี้ 

   - แปลงที่ ๑ ติดเขต ม. ๒ ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี จํานวน  

๑๕๒  ไร ๓  งาน  ๔๐.๒ ตารางวา  

   - แปลงที่ ๒  ติดเขต ม. ๘ ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี  จํานวน  ๑๗๔  ไร ๑ งาน  

๕๒.๖  ตารางวา  

  

 ๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

  วิทยาลัยตั้งอยูในพื้นท่ีเขตชายฝงทะเล อยูภายใตอิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลง ลักษณะของระบบนิเวศ

เปนแบบปาชายเลน สภาพชุมชนรอบวิทยาลัยประกอบอาชีพการประมง รอยละ ๙๐ ใชเรือประมงแบบพื้นบาน (กอ

และ) และรับจางทั่วไป สวนใหญ รอยละ ๙๙ นับถือศาสนาอิสลาม 

  สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยเหมาะสําหรับการสงเสริมและจัดการเรียนรูทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

๑.๑.๔ งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๔๓,๗๐๗,๓๕๙.๓๑  บาท รายละเอียดในตารางที่ ๑.๑ 

ตารางที่ ๑.๑ งบดําเนินงาน งบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

๑. งบบุคลากร 

    (เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง, เงินวิทยฐานะ, คาจางลูกจางประจํา) ๖,๒๒๔,๑๘๑ 

๒. งบดําเนินงาน ๒๐,๒๖๔,๘๐๐ 

    ๒.๒ งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจําป ๗๑๔,๕๑๘.๘๓ 

    ๒.๓ คาสาธารณูปโภค ๘,๕๓๖,๗๕๙.๔๘ 

๓. คาเสื่อมราคา  

๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  

    ๔.๑ คาจัดการเรียนการสอน ๓,๔๖๑,๗๐๐ 

    ๔.๒ คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑,๙๕๕,๑๓๐ 

๕. งบรายจายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ)  

    ๕.๑ โครงการศูนยบมเพาะ ๑๖๐,๐๐๐ 

    ๕.๒ โครงการออกกลางคัน ๒๑๐,๐๐๐ 

    ๕.๓ โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ๕๗๔,๐๐๐ 

    ๕.๔ โครงการฝกงานตางประเทศ ๑๐,๐๐๐ 

    ๕.๕ โครงการหารายไดระหวางเรียน ๑๐๐,๐๐๐ 

    ๕.๖ โครงการเสริมสรางความมั่นคง จชต. ๑,๔๙๖,๓๐๐ 

  

รวมงบดําเนินการทั้งสิ้น ๔๓,๗๐๗,๓๕๙.๓๑ 

 

๑.๒ สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

 วิทยาลัยประมงปตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดสภาพปจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้ 

 ๑.๒.๑ จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ดังแสดงในตารางที่ ๑ ถึงตารางท่ี ๑.๕ 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

ตารางที่ ๑.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ (ปการศึกษา ๒๕๕๖) 

ระดับชั้น 

หลักสูตร 
รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอนฯ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

ปวช. ๑ ๓๓ ๑๘ - - ๓๓ ๑๘ ๕๑ 

ปวช.๒ ๒๓ ๑๔ - - ๒๓ ๑๔ ๓๗ 

ปวช. ๓ ๑๔ ๙ - - ๑๔ ๙ ๒๓ 

รวมระดับ ปวช. ๗๐ ๔๑ - - ๗๐ ๔๑ ๑๑๑ 

ปวส. ๑ ๖๔ ๔๖ - - ๖๔ ๔๖ ๑๑๐ 

ปวส. ๒ ๒๗ ๒๔ - - ๒๗ ๒๔ ๕๑ 

รวมระดับ ปวส. ๙๑ ๗๐ - - ๙๑ ๗๐ ๑๖๑ 

รวมทั้งหมด ๑๖๑ ๑๑๑ - - ๑๖๑ ๑๑๑ ๒๗๒ 

 

ตารางที่ ๑.๓ จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและ/หรือแกนมัธยม จําแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา 

เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่เปดสอน) 

รุนที/่ป หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 
จํานวนผูเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1/๒๕๕๖ การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรศาสตร,ประมง ๓ ๒๘ ๒๒ ๕๐ 

๒/๒๕๕๖ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ ๑๓ ๓๖ ๔๙ 

๓/๒๕๕๖ การเลี้ยงเปดมาบารี เกษตรศาสตร ๑ ๗๐ - ๗๐ 

๔/๒๕๕๖ การปกผาคลุมสตรี คหกรรม ๑ - ๓๕ ๓๕ 

๕/๒๕๕๖ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ ๗๘ ๖๗ ๑๔๕ 

๖/๒๕๕๖ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ ๙๘ - ๙๘ 

๗/๒๕๕๖ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ ๔๒ ๑๘ ๖๐ 

๘/๒๕๕๖ ขับขี่ปลอดภัยใชบนทอง

ถนน 

ชางกลเกษตร ๑ ๑๕๐ ๙๘ ๒๔๘ 

๙/๒๕๕๖ การเพาะเห็ดนางฟา เกษตรศาสตร ๑ ๔๖ ๒๐ ๖๖ 

๑๐/๒๕๕๖ สืบคนงานเกษตรและ

ประมง 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ๑ ๘๖ ๗๓ ๑๕๙ 

 

 

 

 



๒๐ 

ตารางที่ ๑.๔ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง (ปการศึกษา ๒๕๕๖) 

ผูบริหาร/แผนก

วิชา 

จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
ฯ 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

รี 

ต่ํา
กว

า 

คร
ูผูช

วย
 

คร
ู ค

ศ.
๑ 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 

ชํา
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ผูอํานวยการ ๑ ๑ - - ๑ - ๑ - - - - - - ๑ - 

รองผูอํานวยการ ๒ ๒ - - ๒ - - ๒ - - - - ๑ ๑ - 

ครูชํานาญการพิเศษ ๒ ๒ - - ๑ ๑ - ๑ ๑ - - - - ๒ - 

ครูชํานาญการ ๗ ๗ - - ๖ ๑ - ๒ ๕ - - - ๗ - - 

คร ู ๒ ๒ - - - ๒ - - ๒ - - ๒ - - - 

ครูผูชวย ๘ ๘ - - ๓ ๕ - ๓ ๕ - ๘ - - - - 

พนักงานราชการ ครู ๑๓ - ๑๓ - - ๑๓ - - ๑๓ - - - - - - 

ครูจางสอน ๑ - - ๑ ๑ - - - ๑ - - - - - - 

                

รวมทั้งหมด ๓๖ ๒๒ ๑๓ ๑ ๑๔ ๒๒ ๑ ๘ ๒๗ - ๘ ๒ ๘ ๔ - 

 

ตารางที่ ๑.๕ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางบริหารสถานศึกษา จํานวน 

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

 ห
รือ

 ต
่ําก

วา
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

า 
ป.

 ต
รี 

ฝายบริหารทรัพยากร ๑๘ - ๑๓ ๕ ๙ ๙ ๔ ๕ ๓ ๖ - 

ฝายแผนงานและความรวมมือ ๗ - ๔ ๓ ๖ ๑ ๑ - ๑ ๕ - 

ฝายวิชาการ ๔ - - ๔ - ๔ - - - ๔ - 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ๔ - ๒ ๒ ๒ ๒ - - ๑ ๓ - 

            

รวมทั้งหมด ๓๓ - ๑๙ ๑๔ ๑๗ ๑๖ ๕ ๕ ๕ ๑๘ - 

 

 

 

 



๒๑ 

๑.๓ ระบบโครงสรางบริหาร 

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดรวมคิด รวมทํา รวม

ประเมินผล รวมปรับปรุง จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสรางการบริหารงานดังนี้ 

(แสดงแผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 



๒๒ 

 

 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 
นายปรีชา  เวชศาสตร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงปตตาน ี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประวิทย อองสุวรรณ 

 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายนิกร  จันทรแนม 
ฝายวิชาการ 

นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายประวิทย   อองสุวรรณ 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

ชื่อ...นายประพัฒน กองแกว.... 

งานบุคลากร 

ชื่อ....นางนิตยา ดวงโสน... 

งานการเงิน 

ชื่อ....นางสาวกะตีเยาะ  ครู... 

งานการบญัช ี

ชื่อ....นางสาวคอมสะ มามุ.. 

งานอาคารสถานที ่

ชื่อ....นายปกรูรอซี  บากา.... 

งานพัสด ุ

ชื่อ...นายมุสตากิม มะแซ.... 

งานประชาสัมพันธ 

ชื่อ...น .ส.วรรธนี อรุณรัตน....  

งานทะเบยีน 

ชื่อ...น .ส.พิรญา  สิทธิโชค...  

งานวางแผนและความรวมมือ 

ชื่อ...นายนิกร  จันทรแนม... 

งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ 

ชื่อ...น .ส.สุมาวดี พวงจันทร.....  

งานความรวมมือ 

ชื่อ....น .ส.นิลาวัลย เจะเลาะ...  

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ 

ชื่อ...นายผจญ สิงหจินดา....... 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อ...นายจรัญ ราชนุย..... 

งานสงเสริมผลิตผล การคา และประกอบธุรกิจ 

ชื่อ ....น.ส.ซูรียานี มะแอ.......  

งานฟารมเกษตร 

   ชื่อ...นายนิเลาะ  หะยีสะแม.... 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ชื่อ...นายประวิทย  อองสุวรรณ.... 

งานครูที่ปรึกษา 

ชื่อ...นางกิตติวรรณ ชีวรตัน.... 

งานปกครอง 

ชื่อ...นายนิอับดุลเลาะ ปานาวา.... 

งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

ชื่อ...น .ส.ธีรศา ทองลิน ...  

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา 

ชื่อ...น .ส.สําเนียง  เทียมธรรม.......  

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

ชื่อ....นายนิเลาะ หะยีสาแม.... 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อ..นางจันทรเพ็ญ ไชยนุย... 

แผนกวิชา 
- หัวหนาแผนกวิชาประมง)น.ส.นสุราสนิี ณ พัทลุง(  

-หัวหนาแผนกวิชาเกษตรศาสตร)นายซาฮ าบูดิน ยูโซะ 

-หัวหนาแผนกวิชาแปรรูปฯ)น.ส.จริญญา หนูนุรักษ(  

-หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ )นายอดุลย เมาะอะ(  
-หัวหนาแผนกชางกลเกษตร)นายประพัฒน กองแกว(  

-หัวหนาแผนกวิชาพืน้ฐานประยกุต )น.ส.สุภัก ออนทอง(  

งานวิทยบริการและหองสมุด 

ชื่อ....น .ส.นุสราสินี ณ พัทลุง.....  

 

งานวัดผลและประเมินผล 

ชื่อ...นางฉันทนา ปานาวา...... 

งานสื่อการเรียนการสอน 

ชื่อ...นายอดุลย เมาะอะ.. 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาค ี

ชื่อ....นายวรยุทธ ชีวรัตน..... 

งานฟารมประมง 

ชื่อ...นายมะนาเซ ดอเปาะ... 

ฝายบริหารทรัพยากร 

นายประพัฒน  กองแกว 

 



๒๓ 

๑.๔ เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบป

การศึกษา) 

๑    .มีผูนํา   )นายปรีชา  เวชศาสตร  (ที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและธรรมภิบาลในการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี 

๒    .มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือ ยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา และ

การเทียบโอน 

๓    .เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตร  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

๔    .วิทยาลัยประมงปตตานีตั้งอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียน การสอน ดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว ๑๒๐๐ เมตร มีคลองน้ําจืดที่ไหลผานสามารถปรับความเค็ม

ตามความตองการของชนิดสัตวน้ําเปนบริเวณที่มีสัตวน้ําชุกชุม เนื่องจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

๕   .เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการส อนทั้งสาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถิ่น 

๖   .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอผลงานทาง

วิชาการตอหนาพระที่นั่งองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกิจกรรมหลักโครงการสราง

ชีวิตใหมใหเยาวชนในงานประชุมวิชาการ อกท  .ระดับชาติ ครั้งที่  ๒๘ วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีสุโขทัย และไดรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานในระดับชาติครั้งที่ ๒๘ ปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 

๗.  รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคประจําภาคใต ตามโครงการพูดเพื่อชาติ ปที่ ๒ ตอนตาม

รอยพอ ขออยูอยางพอเพียง ประเภทนิทรรศการและรามาทอลคโชวสื่อผสมรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย วันเสารที่ ๒๐ พฤษภาคม พ .ศ . ๒๕๔๙ ณ ลีการเดน อ .หาดใหญ จ.สงขลา  

๘   .วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการสมานฉันทเทิดไท

องคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท .ระดับภาคใตครั้งที่  ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   /ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท .ระ ดับชาติครั้งที่ ๒๙ ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  

๙    .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรวมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดีเกรฮูลู ชนะเลิศประจําป 

๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ในโครงการเยาวชนอนุรักษไทยฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตปตตานี เปนรางวัลที่ไดรับ ๓ ป อยางตอเนื่อง จนไดรับโลหรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในปการศึกษา ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

๑๐    .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคใต   ) ๑ ใน ๑๐     (รวมประกวดโครงการ

สรางสรรคคนพันธุอา ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๐ และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใชภาษาไทย   /ดานมนุษย



๒๔ 

สัมพันธในการประกวดโครงการสรางสรรคคนพันธุ อา ระดับประเทศ ปการศึกษา  ๒๕๕๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

กรุงเทพมหานคร 

๑๑. แสวงหาความรวมมือ จัดการโครงการศึกษารวมระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และวิทยาลัยประมงปตตานี 

จัดหลักสูตร การจัดการชุมชน รัฐศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

๑๒   .นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐ จํานวน ๒ คน ปการศึกษา 

๒๕๕๑ จํานวน ๒ คน ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑ คน  

๑๓   .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานีไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันดีเกรฮูลูและการเตนรองเง็ง ครั้งที่  ๑ 

ประจําป ๒๕๔๙ โครงการเยาวชนอนุรักษ : ฟนฟูเชิดชูวัฒนธรรมใต   

๑๔  .วิทยาลัยไดรับโลที่ระลึกในโอกาสที่ใหการสนับสนุนการฝกอบรมการเลี้ยงปลา  

๑๕   .นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา ฟนรัน 

ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ประเภทชาย อายุ ๑๔-๑๙ ป เทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก  

๑๖. วิทยาลัยไดรวมกิจกรรม ”มหกรรมคนตานี...มีงานทํา “ระหวางวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

๑๗  .โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุนที่ ๑ จํานวน ๘ คน รุนที่ ๒ จํานวน ๒ คน รุนที่ ๓ จํานวน ๒ คน 

๑๘   .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑ การจัดนิทรรศการตามโครงการ 

”คนพันธ R ปลอดภัยเอดส ปฏิเสธยา ชวยเหลือสังคม“ 

๑๙  .วิทยาลัยประมงป ตตานี ไดใหการสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล จน

บังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดียิ่ง 

๒๐  .บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถาน ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัยประมงปตตานี 

โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัดการศึกษาหรือพัฒนา

กําลังคนของประเทศชาติตอไป 

๒๑  .ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่  ๙ 

๒๒   .วิท ยาลัยประมงปตตานี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ ระหวาง

วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตาน ี

๒๓   . .วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา ใหเปนฟารมสัตวน้ําที่มีก าร

จัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวน้ําที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 

๒๔ สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๕๒    )สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒๕ .ชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดน้ํา ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 2552 

ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล 

 ๒๖ .เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ  

 ๒๗  .นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส.  ปการศกึษา ๒๕๕๒ 



๒๕ 

 ๒๘  .สถานศึกษาไดรับโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแขงขัน

ดีเกรฮูลู ในโครงการประกวดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

 ๒๙   .นักศึกษาไดรับคัดเลือกการประกวดโครงการคุณธรรมนําความรูที่ดีเดน ระดับภาค ภาคใต  ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๐   .วิทยาลัยประมงปตตานีไดรับโลเกียรติคุณ ในดานการมีผลการดําเนินงานตามโครงการสรางอาชีพเพื่อ

ชุมชนดีเดนของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําปพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๓๑  .ไดรับเกียรติบัตร สัมมนากิจกรรมหลัก งานประชุมวิชาการอกท  .ระดับชาติ ลําดับที่  ๒ ปการศึกษา 

๒๕๕๒ 

 ๓๒  .ไดรับเกียรติบัตร สัมมนาโครงการสนองพระราชดําริฯ งานประชุมวิชาการอกท  .ระดับชาติ ปการศึกษา  

๒๕๕๒ 

 ๓๓ .ไดรับการคัดเลือกเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบาย  ๓D โดยมีจุดเดนดาน

ความเปนประชาธิปไตย 

 ๓๔  .วิทยาลัยประมงปตตานี ไดผ านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๒ 

 ๓๕ .ไดรับเกียรติบัตรในการจัดงานนิทรรศการ ๑๘ ป อาชีวะไทย กาวไกลสูอนาคต ป ๒๕๕๒ 

 ๓๖. ไดรับโลเกียรติคุณ วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงการสรางอาชีพเพื่อชุมชน ดีเดน 

ของอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 

 ๓๗. ไดรับรางวัล อกท.หนวยปตตานี มีมาตรฐาน ระดับเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ๓๘. ไดรับโลรางวัล สถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม

นโยบายสถานศึกษา ๓D ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๓๙. ไดรับโลรางวัล the best practice ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการ อกท.สานฝนเพื่อกลุมสตรีสาน

สัมพันธ 

 ๔๐. วิทยาลัยประมงปตตานี มีผลการดําเนินงานโครงสรางอาชีพเพื่อชุมชุม ดีเดน ของอาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี ป ๒๕๕๓ 

 ๔๑. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๔๒. อกท.หนวยปตตานีผานการประเมินมาตรฐานเหรียญเงิน (ผานมาตรฐาน ๓ ปซอน ) ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๓ ระดับภาคใต 

 ๔๓. ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดผลงานของสมาชิก สาขาสัตวบาล ระดับชาติในงานประชุมวิชาการ อกท.

ระดับชาติครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๔. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคบรรยาย ระดับชาติ 

ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 

 ๔๕. ชนะเลิศอันดับที่ ๓ การแขงขันสัมมนาผลงานทางวิชาการ สาขากิจกรรมหลัก ภาคโปสเตอรระดับชาติ 

ในงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร 



๒๖ 

 ๔๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดปายวิทยาลัยประมงปตตานี ในวันที่ ๑๒ 

มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔๗. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

(มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ชาติ 

 ๔๘. ชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแขงขันทักษะชางสํารวจ อกท.ภาคใต 

 ๔๙. รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแขงขันชางไฟฟา (มาตรฐานเหรียญทอง) อกท.ภาคใต 

 ๕๐. ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสิ่งประดิษฐทางการเกษตร ประเภทที่ ๔ พลังงานและสิ่งแวดลอม 

(มาตรฐานเหรียญเงิน) อกท.ภาคใต 

 ๕๑. รางวัลชมเชย โครงการวิทยาศาสตร-เอสโซ อุปกรณสกัดน้ําจากวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จากศูนยสงเสริม

และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 ๕๒. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ําอาชีว-เอสโซ จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

 ๕๓. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศรอบรองชนะเลิศ จากองคการพิพิษภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ 

 ๕๔. รางวัลรองชนะเลิศ อุปกรณกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย จากสํานักงานทรัพยากรจังหวัดปตตานี 

 ๕๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขันจรวดชวดน้ําโมคลาน จากโรงเรียนโมคลานประชาสรรค (นครศรี)  

 ๕๖. รางวัลชนะเลิศ การแขงขันจรวดขวดน้ํานราธิวาสราชนครินทร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 ๕๗. รางวัลชนะเลิศ กังหันสูบน้ําพลังงานน้ําไหล จาก อกท.ภาค 

 ๕๘. รางวัลรองชนะเลิศ กังหันสูบน้ําพลังงานน้ําไหล จาก อกท.ชาติ 

 ๕๙. ไดรับเกียรติบัตรกิจกรรมบริการชุมชน (งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ระดับชาติ) จากคณะกรรมการงาน

ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 

 ๖๐. ไดรับเกียรติบัตรหมูลูกเสือวิสามัญมาตรฐาน จากคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา 

ระดับชาติ 

 ๖๑. ไดรับเกียรติบัตรการออกแบบเชิงสรางสรรคผลิตภัณฑลดโลกรอน (ผลงานนวัตกรรมใหม) จาก

กระทรวงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี ระดับชาติ 

 ๖๒. ไดรับเกียรติบัตรการแขงขันทักษะชางไฟฟา ระดับภาค มาตรฐานเหรียญทอง จากองคการเกษตรกรใน

อนาคตแหงประเทศไทย 

 ๖๓. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมเครื่องสลัดน้ําวัตถุดิบเตรียมแปรรูป จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๖๔. ไดรับเกียรติบัตรสิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกังหันสูบน้ําพลังงานน้ําไหล จาก

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๖๕. ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ การประกวดดีเกรฮูลู “โรตารีรวมใจ สายใย สรางผลงานเพื่อสันติสุข” จาก

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 



๒๗ 

 ๖๖. ไดรับรางวัลชนะเลิศ โมบายแกส ๕ จากการแขงขันสิ่งประดิษฐในงานประชุมวิชาการองคการเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูประถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๖๗.ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพเลี้ยงไกเนื้อ สาขาสัตวสาสตร ในการดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใช

โครงการอาชีพเปนฐาน (Froject Based Learning : PBL) ระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๕๖ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๖๘.ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต ครั้งที่ ๓๕ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ให

ไว ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 ๖๙.ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ มาตรฐานเหรียญทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะ

ตารางคํานวณ ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต ครั้งที่  ๓๕ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ใหไว ณ วันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 ๗๐.ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการบูรณาการเรียนการสอนกับกิจกรรมการ อกท.ของครู 

เรื่อง การเลี้ยงไกเนื้อระยะตางๆ/รายวิชาการผลิตสัตวปก การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๕   ณ วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

 

๑.๕ ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๕ ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี ้

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑.๕.๑ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาผานตามเกณฑมาตรฐาน 

๑.๕.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีหลักสูตรสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.๕.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

๑.๕.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ชุมชนไดรับความพึงพอใจตองานบริการ 

๑.๕.๕ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย รางวัลชนะเลิศระดับภาค ชาติ และครบตาม

จํานวนตอคนและหลักสูตร 

๑.๕.๖ การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน

พลเมืองไทยและพลโลก 

จํานวนกิจกรรมเขารวมตามโครงการตางๆ 

๑.๕.๗ การประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพตอเนื่อง 

๑.๕.๘ การจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวนผูเขารวมการฝกอบรมผานเกณฑ 

 

 



๒๘ 

๑.๖ ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งประชาคมของ

สถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 

๑.๖.๑ ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน ครูและ

บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที ่

๑.๖.๒ ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท มีเหตุทะเลาะวิวาทในระดับต่ํา 

๑.๖.๓ ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม มีสิ่งแวดลอมที่ด ี

๑.๖.๔ ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนสังคมแหงการเรียนรูเต็มรูปแบบ 

๑.๖.๕ ความเสี่ยงดานการพนันและการมั่วสุม ไมมีกรณีการเลนพนันและม่ัวสุมในสถานศึกษา 

ดานพัฒนาบุคลากร เปาหมายความสําเร็จ 

๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรูตามเปาหมาย มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๒.โครงการศึกษาดูงานและฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิบัติงาน 

๓.สงเสริมความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที ่ มี อ งค ค ว ามรู แล ะพัฒนาศั กยภาพความรู

ความสามารถ 

๔.สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม นําความรูประสบการณมาพัฒนางานไดด ี

ดานวัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานที ่ เปาหมายความสําเร็จ 

๑.สรางแหลงเรียนรูครบทุกสาขาอาชีพที่เปดการเรียนการสอน

แตละรายวิชา 

งานฟารมสาขาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และฟารม

เกษตร 

๒.มีหองปฏิบัติการและงานฟารมเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการและชุดฝกอุตสาหกรรมเกษตร 

๓.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนตามรายวิชา

สาขาที่เปดสอนตามหลักสูตรในปการศึกษา 

วัสดุฝกในรายวิชาของแตละปการศึกษา 

๔.จัดหาครุภัณฑสถานที่สําหรับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ด ี จัดบรรยากาศหองเรียนที่ดี และนันทนาการ

รองรับการจัดการเรียนการสอน 

ดานการเงิน งบประมาณ เปาหมายความสําเร็จ 

๑.สามารถเบิกจายไดตรงตามแผนการใชจายงบประมาณ เ บิ ก จ า ย เ งิ น ไ ด ต ร ง ต า ม แ ผน ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณ 

๒.สามารถเบิกจายไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณนั้น เบิกจายเงินไดเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 

๓.มีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินกอนดําเนินการเบิก

จายเงินทุกครั้ง 

หลักฐานในการเบิกจายเงินมีความถูกตองตาม

ระเบียบ 

 


