
๑ 

 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตาน ี

ที่ตั้ง    หมู ๒    ตําบลบางตาวา   อําเภอหนองจิก   จังหวัดปตตานี  ๙๔๑๗๐ 

โทรศัพท    ๐๗๓-๓๒๑๐๗๒ 

โทรสาร    ๐๗๓-๓๒๑๐๗๑  

E-mail Address  pattanifish_college@hotmail.com   

Website   http://www.pfcollege.com 

 

๒. หลักสูตรการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนมี ๓ ระบบ คือ 

 ๑  (การจัดการเรียนการสอนในระบบ มี ๒ หลักสูตร ไดแก 

  -  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  )ปวช  (.ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และ

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานการประมง  สาขางานเกษตร

ทั่วไป และสาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )ปวส(.  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขางานเกษตรศาสตร  สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา สาขางานแปรรูปสัตวน้ําสาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขางานชางกลเกษตร 

 ๒( การจัดการเรียนการสอนนอกระบบไดแก   

  - การฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรระยะสั้น 

 ๓( การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

  - หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

จํานวนบุคลากร    ๖๙     คน 

จํานวนนักเรียน นักศึกษา    ๒๗๒     คน 

มีงบประมาณประจําป ๒๕๕๖ และเงินบํารุงการศึกษาทั้งสิ้น รวม    ๔๙,๘๐๐,๙๙๖.๓๐ บาท 

 

 

 

 



๒ 

 

 

๓. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตามเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

  ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใชเปนเปาหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน

สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๕ ประกอบดวย ๒ สวน คือ สวนที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษา มีจํานวน ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบงชี้ และสวนที่ ๒ 

การฝกอบรมวิชาชีพ มีจํานวน ๑ มาตรฐาน ๑๐ ตัวบงชี้ รวม ๒ สวน จํานวน ๘ มาตรฐาน ๔๕ ตัวบงชี้ 

๑. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

๑  .นักเรียน -นักศึกษา ทุกคณะและทุกแผนกวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ไมต่ํากวา ๒.๕) สามารถไป

ประกอบวิชาชีพและสอบเขาแขงขันศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ไมต่ํากวารอยละ ๘๐.๐๐ 

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. ผลงานนักเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคมในระดับด ี

๒. นักเรียนนักศึกษา สามารถเขียนสะกดภาษาไทยไดถูกตอง ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารไดด ี 

๓. ครูมีแผนการสอนที่แสดงใหเห็นวาเนนผูเรียนเปนสําคัญตามสมรรถนะอาชีพ และมีการบูรณาการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการประเมินพัฒนาการของผูเรียน 

๕. ผูเรียนผานการประเมินผล มาตรฐานวิชาชีพไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

 

๒ .วิทยาลัยฯ  จัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคเพื่อให

ผูเรียนมีความรูคูคุณธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางดาน คุณธรรม จริยธรรม ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. มีแผนการสอนที่มีการบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

๒. มีการพัฒนาแผนการสอนไปเปนผลงานวิชาการ 

๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน 

๔. ผูเรียนมีวินัย รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบหลักธรรมของแตละศาสนา 

๕. ผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

๖. ผูเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ  

๗. ผูเรียนใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

๘. ผูเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของ พอ แม ญาติ หรือผูปกครอง 

๙. ผูเรียนรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอื่น  

๑๐. มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

๑๑. ผูเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 



๓ 

 

 

๓.การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทรัพยากรในทองถิ่น และมีความยืดหยุนหลากหลายตอเนื่อง

เชื่อมโยง 

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

๑. มีหลักสูตรที่ยืดหยุน หลากหลาย เชื่อมโยงกับทองถิ่น 

๒. ชุมชน ผูปกครอง ยอมรับและใหความรวมมือ สนับสนุนทั้งเทคโนโลยีและสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

 

๔ . ผูเรียนมีทักษะในการเรียนและการทํางานรวมกับผูอื่น มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต พัฒนาสุนทรียภาพ

ของผูเรียนทั้งดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา รวมทั้งพัฒนาผูเรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 

 ๑. ผูเรียนมีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทํางาน ทํางานอยางมีความสุข  

๒. ผูเรียนสามารถทํางานเปนหมูคณะ ชวยเหลือ รวมมือ รับฟงความคิดของผูอื่น รับผิดชอบผลงานของกลุม 

๓. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

๔. มีผูเรียนชื่นชมและรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

๕. ผูเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  

๖ สถิติการใชหองสมุด สื่อและแหลงความรูอื่นๆ 

 

๒. ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย 

๑. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร สาขาแปรรูปสัตวน้ํา และสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ตามโครงการปฏิรูป การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 

๒. จัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ใหเกษตรกรผูสนใจ ชาวประมง และเยาวชนผูจบมัธยมศึกษาตอนตนและตอน

ปลายจัดทํางานวิจัยและพัฒนา 

๓. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนนักศึกษาและผูผานการฝกอบรม 

๔. ดําเนินการธุรกิจฟารมศึกษาใหเปนตัวอยางแกนักศึกษา ประชาชน  

๕. สรางรายไดใหนักศึกษาระหวางเรียน 

๖. จัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

๗. บริการวิชาการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหเปนที่ยอมรบัของบุคคลโดยทั่วไปภายใตโครงการ “อาชีวรวมดวยชวย

ประชาชน”  

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน  

๒. ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเรียนการสอน  

๓. มีการประชุมวิชาการ  

๔. ครูสอนตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ ๙๐ 



๔ 

 

 

๕. สถิติคร ูจําแนกตามสาขาวิชาที่สอนไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน  

๖. ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัย หาความรูขาวสารพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอน  

๗. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  

๘. บุคลากรไดรับการฝกอบรม หรือศึกษาดูงานทางดานวิชาชีพและวิชาการ  

๙. ลูกจางชั่วคราว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

๑๐. มีการบํารุงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากร  

๑๑. บุคลากรทุกฝายมีความตั้งใจและรวมมือในการทํางานเพ่ือการพัฒนา  

๑๒. มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 

๑๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณเปนไป

ตามเปาหมาย  

๑๔. มีผลงานการวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชในการงานได  

๑๕. มีการนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี สื่อ มาใชในการเรียนการสอน  

๑๖. ผูปกครองและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน ยอมรับความสามารถและใหความรวมมือในการจัดการเรียนการ

สอน  

๑๗. มีรายไดจากผลผลิตจากการเรียนการสอน 

๑๘. ผูนําทางการศึกษามีหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  

๑๙. ผูนําทางการศึกษามีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาเปนประชาธิปไตย 

 

๓. ดานทรัพยากร 

เปาหมาย  

๑. วิทยาลัยฯ จัดหาทรัพยากรอยางเรงดวน เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ

ตอการใชงาน ปรับปรุง ซอมแซม พัฒนา ทรัพยากรที่มีอยูแลวใหใชประโยชนไดสูงสุด โดยจัดสรรงบประมาณทั้ง

ภายในและภายนอกสนับสนุนอยางเพียงพอ 

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีงบประมาณทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบํารุงรักษา ทรัพยากรทางการศึกษา  

๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน  

๓. มีการพัฒนาและสรางสื่อการเรียนการสอนของบุคลากรภายใน  

๔. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เอื้อตอการเรียนรูอยางครบถวน เพียงพอไดมาตรฐาน สะอาดเปนระเบียบพรอมใช 

๕. ภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร ไดรับการปรับปรุงเอื้อตอการเรียนการสอน  

๖. มีสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพียงพอเพ่ือพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอน  

๗. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากร 

 

 



๕ 

 

 

๔. ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย  

๑. วิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา พัฒนาและบํารุงรักษาสภาพแวดลอมภายในใหเปนอุทยานการศึกษาที่

เอื้อตอการบริหารงานและการเรียนรูในวิชาชีพ สถานศึกษามีความปลอดภัย สะดวก สะอาด ถูกสุขอนามัยปลอดยา

เสพติด อบายมุข ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. มีกฎระเบียบปฏิบัติชัดเจน  

๒. มีบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง  

๓. จํานวน และประเภทของโครงการ/กิจกรรม สอดคลองตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๔. สถิติการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เปนไปตามวัตถุประสงค 

๕. สภาพและบรรยากาศของสถานศึกษาในหองเรียน/นอกหองเรียน เหมาะสมตอการเรียนการสอน 

๖ ผลสํารวจความคิดเห็นของครู ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษา ชุมชนตอการพัฒนาสถานศึกษา มีความพึง

พอใจ 

๗. บุคลากร นักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพจิตด ีรางกายแข็งแรง สมบูรณ  

๘. ชุมชนใหความรวมมือสอดสองดูแล นักเรียนนักศึกษา และมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  

๙. สถิติผูปลอดอบายมุขและสารเสพติดสูงขึ้นกวาเดิม  

๑๐. ผูเรียนมีความรัก สามัคค ีมีน้ําใจ ทํางานเปนกลุม กลาแสดงออก ยึดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

๑๑. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑมาตรฐาน รูจักดูแลสุขภาพตนเอง  

๑๒. ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไปราเริงแจมใส 

 

๕. ดานการกํากับ ตรวจสอบและรายงาน 

เปาหมาย 

๑. วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการกํากับ ติดตามงานระบบการตรวจสอบ การประสานงานการประชาสัมพันธ 

โดยการรายงานกิจกรรมภายในใหชุมชน ผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง 

สภาพความสําเร็จทีคาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

๑. การรายงานผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ความสําเร็จไปยังผูปกครอง ชุมชน  

๒. รายงานการดําเนินงานประจําป  

๓. ผลการประเมินตนเอง  

๔. ผลสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ชุมชน 

 

 

 

 



๖ 

 

 

จุดเดนและจุดที่ตองพัฒนา 

จุดเดนจุดแข็ง 

จุดแข็งของสถานศึกษา 

 ๑   (วิทยาลัยมีผูนําที่มีวิสัยทัศนมีความตั้งใจเสียสละในการพัฒนาองคกร  

 ๒   (วิทยาลัยมีโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต  เรียนฟรี  อยูประจํา  ทําโครงการในระดับ ปวช .  

๓    (การจัดการศึกษา สามารถจัดรวมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ  เอกชนในสถานการณแสวงหาความ

รวมมือการศึกษาบนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรรวมกัน 

๓   (มีศักยภาพในการจัดการแหลงเรียนรูตาง ๆ ภายใ นสถานศึกษาตามสาขาวิชาที่เปดสอนแตละหลักสูตร

อยางสอดคลองและเหมาะสม 

๔    (เปนสถานศึกษาดําเนินภารกิจภายใตเขตพัฒน าการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต  

 ๖    (ตั้งอยูในภูมิภาคการพัฒนาโครงสรางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และการสรางความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ภายใตสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต ๓  

 ๗    (นักศึกษาของวิทยาลัยผานการศึกษาทางดานการศาสนา ดานคุณธรรมจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจรอยละ ๑๐๐ 

๘    (ไดรับความรวมมือการสนับสนุนจากนโยบายการพั ฒนาที่หลากหลายจากองคกรตาง ๆ ในการบริการ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 ๙    (สงเสริมการเรียนรูงานวิจัย สิ่งปร ะดิษฐ นวัตกรรมทางการศึกษา ทางดานวิชาชีพ และศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

 

เกียรติยศและจุดเดนสถานศึกษา 

๑    .มีผูนํา   )นายปรีชา  เวชศาสตร  (ที่เขมแข็ง  มีวิสัยทัศนเปนผูนํามืออาชีพที่ใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและธรรมภิบาลในการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปตตานี 

๒    .มีหลักสูตรที่หลากหลาย คือ ยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนสามารถปรับหลักสูตรสาขาวิชา และ

การเทียบโอน 

๓    .เปนสถานศึกษาที่อยูในแผนยุทธศาสตรจังหวัด และยุทธศาสตร ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่ใหการ

สนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากร 

๔    .วิทยาลัยประมงปตตานีตั้งอยูที่จุดภูมิศาสตรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอน ดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยมีพื้นที่ติดชายฝงทะเลมีความยาว  ๑๒๐๐ เมตร มีคลองน้ําจืดที่ไหลผานสามารถปรับความเค็ม

ตามความตองการของชนิดสัตวน้ําเปนบริเวณที่มีสัตวน้ําชุกชุม เนื่องจากมีแพลงกตอนจํานวนมาก 

๕   .เปนสถานศึกษาดานอาชีวเกษตรที่จัดการเรียนการสอนท้ังสาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

เพื่อรองรับอาชีพที่สอดคลองและธํารงเอกลักษณของทองถิน่ 

๖   .นักศึกษาวิทยาลัยประมงปตตานี เปนตัวแทนของสมาชิกองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของหนวยปตตานี นําเสนอผลงานทาง



๗ 

 

 

วิชาการตอหนาพระที่นั่งองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต กิจกรรมหลักโครงการสราง

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.สงข ลา 

๘   .วิทยาลัยประมงปตตานี โดยนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการกิจกรรมหลักโครงการสมานฉันทเทิดไท

องคราชัน และไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท .ระดับภาคใตครั้งที่  ๒๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ณ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   /ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการ อกท .ระดับชาติครั้งที่  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

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  .โครงการทุนกา รศึกษาเฉลิมราชกุมารี 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“ 



๘ 

 

 

๑๙  .วิทยาลัยประมงปตตานี ไดใหกา รสนับสนุนกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล จน

บังเกิดผลสําเร็จและประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางดียิ่ง 

๒๐  .บันทึกขอตกลงความรวมมือภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อรวมจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระหวางสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดปตตานีกับวิทยาลัยประมงปตตานี 

โดยแสดงเจตจํานงจะประสานความรวมมือ ผนึกกําลัง สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในการจัดการศึกษาหรือพัฒนา

กําลังคนของประเทศชาติตอไป 

๒๑  .ไดรับเกียรติบัตรโครงการ สสส.สงขลามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่  ๙ 

๒๒   .วิทยาลัยประมงปตต านี ไดเขารวมงานมหกรรมอาชีวศึกษา สรางคน สรางงาน สูถนนอาชีพ ระหวาง

วันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ ณ ศูนยการคาบิ๊กซีซูปเปอรเซ็นเตอร สาขาปตตาน ี

๒๓   . .วิทยาลัยไดใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา ใหเปนฟารมสัตวน้ําที่มีการ

จัดการสุขอนามัยที่ดีและมีผลผลิตสัตวน้ําที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 

๒๔ สถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ๕๒    )สถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอน

และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒๕ .ชนะเลิศการแขงขันจรวดขวดน้ํา ระดับประเทศ ในงานสัปดาหวันวิทยาศาสตรประจําปการศึกษา 2552 

ประเภท แมนยําและประเภทยิงไกล 

 ๒๖ .เปนตัวแทนการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม โมบายแกซ ในงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาติ  

 ๒๗  .นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ปวส.  ปการศกึษา ๒๕๕๒ 

 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 



๙ 

 

 

 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 

 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 



๑๐ 

 

 

 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 ระดับชาต ิ

 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 

 ๖๖. ไดรับรางวัลชนะเลิศ โมบายแกส ๕ จากการแขงขันสิ่งประดิษฐในงานประชุมวิชาการองคการเกษตรกร

ในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูประถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๖๗.ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพเลี้ยงไกเนื้อ สาขาสัตวสาสตร ในการดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใช

โครงการอาชีพเปนฐาน (Project 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 

 

 



๑๑ 

 

 

จุดที่ตองพัฒนาของสถานศึกษา 

๑. สรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่สอดคลองเหมาะสมไดมาตรฐาน 

๒. พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองแกผูเรียนที่สอดรับกับชุมชนและสังคม 

๓. พัฒนาเกณฑมาตรฐานทางดานพัฒนาผูเรียนที่ยึดตามสภาพจริง เนนการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียน

การสอน  ดานการใชภาษาและคณิตศาสตร 

๔. สรางเครือขายทางดานอาชีพและการเรียนรูที่หลากหลายใหกับองคกร 

๕. สรางศูนยการเรียนรูที่เปนมาตรฐานในระดับสากล 

๖. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูเนนการบูรณาการเปนหลัก 

๗. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีงานอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘. เชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรูรูปแบบสรางความรวมมือระหวางนานาชาติในภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม 

๙. สรางคุณลักษณะทางการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

๑๐. พัฒนาศูนยสรางใหไดมาตรฐานระดับชุมชน 

๑๑. สรางสมรรถนะผูเรียนในสาขาวิชาชีพ 

 

๓. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

 วิทยาลัยฯ ไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดดังนี ้

๓.๑ แผนพัฒนาผูเรียน 

๓.๑.๑ จัดการเรียนการสอน โดยมุงสมรรถนะอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคญั 

๓.๑.๒ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงคและบูรณาการทางวิชาและสาขางาน 

๓.๒ แผนพัฒนาบุคลากรและคร ูอาจารย 

๓.๒.๑ สงเสริมสวัสดิการ 

  ๓.๒.๒ เพิ่มพูนความรู ประสบการณใหม 

  ๓.๒.๓ สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ 

  ๓.๒.๔ แผนพัฒนาทางดานการบริหารจัดการ 

  ๓.๒.๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๓.๒.๖ สงเสริมและพัฒนาการทํางานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ 

  ๓.๒.๗ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๓.๒.๘ สงเสริมกํากับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการกิจกรรม 

  ๓.๒.๙ บริหารงานตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารวิทยาลัยของครผููสอน 

  ๓.๒.๑๐ แผนพัฒนาการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน 



๑๒ 

 

 

  ๓.๒.๑๑ จัดหางบประมาณสนับสนุน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรทาง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

  ๓.๒.๑๒ สงเสริม สนับสนุนการพึ่งตนเองของบุคลากรภายใน ในการจัดสราง และพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 
 


