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 ประวัติความเป็นมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดตั้งโดยความ

ประสงค์ตามความต้องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) เดิมใช้ชื่อว่า 
“วิทยาลัยประมงปัตตานี” โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ที่ดินเพ่ือจัด        
ตั้งวิทยาลัย จึงมีประวัติความเป็นมา ดังน้ี 
  วันที่  21 เมษายน  พ .ศ . 2536  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ ง นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  
ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี   
โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อํานวยการบุญชุม เปียแดง ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ ร่วมกับ    
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป็นผู้สํารวจพ้ืนที่วางแผนการใช้ที่ดินและจัดทําแผนหลักงานฟาร์ม 
  วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยประมง
ปัตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 
จึงให้จัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี ณ หมู่ที่ 2 ตําบลบางตาวา และหมู่ท่ี 7 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายสังข์ทอง 
ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นายชลิต เฟ่ืองเรือง  ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี และได้ขอสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจําปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตามคําขอ
งบประมาณของ นายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
จํานวน 1,500,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ อาจารย์ 2 ระดับ 5 และนายอุดม จันทรพาหา 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการและดูแลการก่อสร้าง 
  วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายประภาค ขวัญชัยรัตน์  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี 
ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ นายสุรัตน์ชัย อมรจันทราภรณ์ นางสาวสมสมัย พลอินตา และนายพิเสก ส้องสง เป็น
คณะทีมงานช่วยเหลือ 
  วันที่ 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง นายไกรสีห์ ชัยพรหม ผู้อํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ให้ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หน่ึง และได้
มอบหมายให้ นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ให้ทําหน้าท่ี      
เป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนายพิเสก ส้องสง เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่เพียงคนเดียว         
เพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนและดูแลความเป็นอยู่ของวิทยาลัย 
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  วันที่ 12 มกราคม พ .ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุชาติ พรหมหิตาทร          
เป็นผู้ อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําให้ นายสุชาติ พรหมหิตาทร ทําหน้าที่ เป็น
ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี อีกหน้าที่หน่ึงตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และมอบหมายให้ นายปรีชา 
เวชศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน้าท่ีเป็น หัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัย
ประมงปัตตานี เช่นเดิม และมอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 และ           
นายอนุชาติ บุรีรตัน์ ครูพิเศษจ้างสอน มาช่วยบริหารจัดการดําเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย 
  วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา เวชศาสตร์  ผู้ช่วย
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี      
นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ และ นายอนุชาติ บุรีรัตน์  ทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ (คําสั่งภายในของวิทยาลัย)      
ทั้ง 3 คน ได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวทําเป็นสํานักงาน ห้องเรียน ห้องครัว ห้องละหมาด ห้องสมุด พักกินนอนประจํา
ภายในวิทยาลัยตลอดมา และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได้เต็มรูปแบบและเริ่มแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เร่ืองการจัดการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง 
  วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 นายปรีชา เวชศาสตร์ ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา          
ได้ผลักดันโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 เพ่ือของบประมาณ (งบกลาง) ประจําปี 2546 แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยนายปรีชา เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานีเข้าสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธํารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
การส่งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี 
  วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยาลัยประมงปัตตานี จํานวน 17 คน และย่ืนเสนอขอจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  รองนายกรัฐมนตรี        
นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม เพ่ือผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร์  ได้ผลักดันโครงการจัดตั้ง วิทยาลัย
ประมงปัตตานี  โดยผ่านการทําประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบลบางตาวา ตําบลตุยง ระดับอําเภอของอําเภอ     
หนองจิก เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  โดยเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ในระยะที่ 2          
ได้สําเร็จ และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยประมงปัตตานี 
และได้รับงบประมาณ (งบกลาง) ประจําปี 2547 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2547) จํานวน 22,545,200 บาท 
ซึ่งได้จัดสรรผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงิน และได้สร้าง
อาคารศูนย์วิทยบริการ ระบบนํ้าบาดาล ขยายของเขตไฟฟ้า ปรับปรุงถนนทางเข้า และครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
(รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน) งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ ตําแหน่ง
อาจารย์ 1 ระดับ 5 ทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เป็นผู้ประสานดําเนินการ และ นายพงษ์ศักดิ์ ราชสุวรรณ 
ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ทําหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย) และว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  ภู่พลับ 
เป็นผู้ร่วมดําเนินการ 
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  วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพ      
บางแก้ว ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ทําโครงการจัดตั้งวิทยาลัยประมงปัตตานี ไปเสนอ      
ต่ออํานวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต) เน่ืองจากรัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทาง
งบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะที่ 2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานีได้ถูกพับไป เมื่อ        
นายปรีชา เวชศาสตร์ ชี้แจงถึงความจําเป็นและความสําคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี ทางกองอํานวยการ
เสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) จึงอนุมัติงบประมาณมาให้ จํานวน 25,000,000 บาท โดยมี
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน และได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 2 หลัง อาคาร   
ฝึกอาชีพ 1 ชั้น มีใต้ ถุนโล่ง จํานวน 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษา        
จํานวน 1 หลัง โรงเพาะฟักสัตว์นํ้ากร่อยอีกจํานวน 1 หลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์
ยานพาหนะ (รถตู้ จํานวน 1 คัน และ รถกระบะ จํานวน 1 คัน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ รองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ พร้อมด้วย นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ และ นายวรยุทธ์  ชีวรัตน์ ทําหน้าท่ี          
รองผู้อํานวยการ (คําสั่งภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน์  นายประพัฒน์ กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษา
จังหวัดปัตตานี มาร่วมดําเนินการ 
  วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร์ ดําเนินการขอเสนอหน่วยเบิกใหม ่        
ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อนุมัติรหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกย่อย       
และรหัสบัญชย่ีอย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร์ เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพในการ    
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงปัตตานี เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แบบบูรณาการต่อจังหวัดปัตตานี และได้รับงบประมาณ จํานวน 7,772,900 บาท  เป็นงบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน และงบลงทุน โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ ป้ายวิทยาลัย ป้อมยาม เสาธงชาติ ปรับปรุงห้องเป็น
ห้องเรียนรวมและห้องประชุม ห้องนํ้า 4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก  6 ล้อ จํานวน 1 คัน) 
  ปีงบประมาณ 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
(งบลงทุน) สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 1 หลัง สร้างอาคารบ้านพักครู 6 หน่วย 2 ชั้น 1 หลัง สร้าง
บ้านพักผู้บริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท และชุดกล้อง
วงจรปิด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 900,000 บาท 
  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง, ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา, 
สร้างบ้านพักเกษตรกร, สร้างถนนภายในวิทยาลัย, ซื้อรถแทรกเตอร์ จํานวน 1 คัน และสร้างร้ัวรอบวิทยาลัย รวม
งบประมาณ เป็นเงิน 14,200,000 บาท   
  ปีงบประมาณ 2551 วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทาง
เชื่อมโยงการมีงานทําเพ่ือความม่ันคง (วิทยาลัยประมงปัตตานี) เป็นเงิน 8,000,000 บาท อีกทั้งวิทยาลัยได้เสนอ
โครงการพัฒนาวิทยาลัยประมงปัตตานีเพ่ือของบประมาณจากศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต) ได้สร้างบ้านพักนักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท 
และได้ขอความอนุเคราะห์สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีขุดสระเก็บนํ้าจืดไว้ใช้เพ่ือการเกษตร จํานวน16 ไร่ เป็น
เงิน 2,617,000 บาท และได้รับจัดสรรงบลงทุนสร้างอาคารจําหน่ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท 
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  ปีงบประมาณ 2552 วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมัลติมีเดีย เป็นเงิน 
1,850,000 บาท 
  ปีงบประมาณ 2553 วิทยาลัยได้รับงบเงินกู้ (SP2) โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2 
งบประมาณ 15,360,000 บาท เพ่ือสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการพ้ืนที่ 1,920 ตารางเซนติเมตร และขอ
สนับสนุนระบบนํ้า งบประมาณ 10,000,000 บาท จากโครงการชลประทานปัตตานี 1 ระบบ เพ่ือใช้ในฟาร์ม
เกษตรผสมผสาน 
  ปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบสิ่งก่อสร้าง) จํานวน 2 รายการ คือ 
1) รายการขยายเขตไฟฟ้าภายในวิทยาลัยประมงปัตตานี 1,790,272.11 บาท  และ 2) รายการปรับปรุงอาคาร
โรงเรือน 5,860,000 บาท ต่อมาได้รับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจากงบตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 
(SP2) จํานวน 3 รายการ คือ 1) ปรับปรุงหอพักชาย 300,000 บาท 2) รายการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม 
และอาคารฝึกอาชีพ 390,000 บาท และ 3) รายการก่อสร้างคันป้องกันนํ้าทะเลหนุน 4,115,000 บาท  และ
ได้รับจัดสรรงบแก้ไขปัญหานํ้าท่วม จํานวน 4 รายการ คือ 1) รายการทาสีนํ้าอะคีลิกอาคารปฏิบัติการสี่ชั้น 
855,000 บาท 2) รายการติดตั้งประตูหน้าต่างอาคารส่ีชั้น 1,395,000 บาท  3) รายการปูกระเบ้ืองอาคารสี่ 
ชั้น 1,300,000 บาท และ 4) รายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์ม 3,420,000 บาท ส่วนครุภัณฑ์ ได้งบการ
จัดซื้อจากส่วนกลาง (สอศ.) จํานวน 2 รายการ คือ 1) รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว์ 
1,188,500 บาท  และ 2) รายการครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 3,496,000 บาท 
นอกจากน้ีได้รับงบประมาณจัดสรรจากศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (ศพต.) 
เป็นรายการครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ อําเภอยะหร่ิง 1,000,000 บาท ดังน้ันในปีงบประมาณ 2554 
วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบมาทั้งสิ้น 25,109,772.11 บาท 
  ปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ครุภัณฑ์รถบริการ
ส่งเสริมการเกษตรเคล่ือนที่พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน 850,000 บาท และค่าสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ จํานวน 1 รายการ 1,993,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,430,000 บาท 
ปีงบประมาณ 2556 วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง) เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์
การเรียนรู้วิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง งบประมาณ 499,995.16 บาท ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเกษตร จํานวน 1 
หลัง งบประมาณ 1,500,000 บาท 
 

  ทําเนียบผู้บริหาร 
 1 นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ        ผู้ประสานงาน  พ.ศ. 2536 
 2 นายชลิต  เฟ่ืองเรือง    ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2539 - 2541 
 3 นายประภาค  ขวัญชัยรัตน์     ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการ พ.ศ. 2541 - 2545 
  4 ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการวิทยาลัยประมง
ปัตตานี (อีกหน้าท่ีหน่ึง) 
      4.1 นายไกรสีห์  ชัยพรหม                       พ.ศ. 2545 
      4.2 นายสุชาติ  พรมหิตาทร                    พ.ศ. 2546 
 5 นายปรีชา  เวชศาสตร์  ทําหน้าที่ ผู้อํานวยการ     พ.ศ. 2546 - 2549 
 6 นายปรีชา  เวชศาสตร์    ผู้อํานวยการ                 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 
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  สถานที่ต้ังและพ้ืนที่      
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 ตําบลบางตาวา และ หมู่ 8 
ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีเน้ือที่ทั้งหมด จํานวน 327 ไร่ 92.8 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 แปลง 
ดังน้ี 
    - แปลงที่ 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จํานวน    
152 ไร่ 3 งาน 40.2 ตารางวา  
   - แปลงที่ 2 ติดเขต ม. 8 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จํานวน 174  ไร่ 
1 งาน  52.6  ตารางวา 
 

  ปรัชญาวิทยาลัย 
  อดทน  แกร่งกล้า  ฝ่าอุปสรรค  รักคุณธรรม 
 

 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย (พ.ศ.2556-2559) 
    สร้างแหล่งเรยีนรู้  มุ่งสู่สากล 
    พัฒนาคนอย่างต่อเน่ือง  ลือเลื่องแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 

 พันธกิจวิทยาลัย 
  1. พัฒนาความพร้อมด้านแหล่งเรียนรู้และห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุน ดําเนินการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4.  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นําไปสู่การ
ปฏิบัติ 

5. ศูนย์การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู้เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน 
8. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ 
9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่จนถึงปริญญาตรี 
11. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
13. พัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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  เป้าหมายของวิทยาลัย 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า และสาขา
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท   
(อศ.กช.) ตลอดท้ังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
  2. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้เกษตรกรผู้สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู้จบมัธยมศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
   3. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ให้นักเรียนศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม 
  4. ดําเนินการธุรกิจฟาร์มศึกษาให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
  5. สร้างรายได้ให้นักศึกษาระหว่างเรียน 
  6. จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปภายใต้โครงการ “อาชีวะร่วม
ด้วย ช่วยประชาชน” 
  8. ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 
  9. จัดทํากิจกรรม/โครงการภายใต้แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

  ภารกิจหลักของวิทยาลัย 
  1. จัดการศึกษาระดับ  ปวช . ปวส . และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ              
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและแผนการศึกษาของชาติ  
  2. จัดการศึกษาฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และโครงการพิเศษ 
  3. วิจัยและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและประมง 
            4. ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่วิชาชีพ 
  5. ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
  6. รับงานการค้าที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
    7. ดําเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบอาชีพของ
นักเรียนนักศึกษา หรือผู้เข้ารับการศึกษาในระบบทวิภาคี 
  8. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร์มในเชิงธุรกิจ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและเยาวชนท่ีสนใจ   
       9. จัดแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ 
  10. พัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ีอเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  11. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 

  อัตลักษณ์วิทยาลัย 
  สุภาพ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด มีวินัย รับผิดชอบ มีนํ้าใจ สามัคคี กตัญญู 
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  ต้นไม้ประจําวิทยาลัย 
 
 ชื่อพันธุ์ไม้ ต้นโกงกางใบเล็ก 
 ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhizophora apiculata Blume 
 ชื่อวงศ์ RHIZOPHORACEAE 
 ประโยชน์ ใช้ทําเสาและหลักในที่นํ้าทะเลขึ้นถึง  
  มีความทนทาน ใช้ทํากลอนหลังคาจาก รอด ตง 
  อกไก่ของบ้านตามชายทะเล ใช้ทําถ่าน  
  เปลือกให้นํ้าฝาดประเภท catechol ให้สีนํ้าตาล  
  ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง ฯลฯ นํ้าจากเปลือกใช้ 
  ชะล้างแผล ห้ามเลือด กินแก้ท้องร่วง แก้บิด 
 

  คุณลักษณะ 10 ประการ ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัย 
 
 ประการท่ี 1 มีความขยัน ประการที่ 6 มีความสะอาด 
 ประการท่ี 2 มีความประหยัด ประการที่ 7 มีนํ้าใจ 
 ประการท่ี 3 มีความซื่อสัตย์ ประการที่ 8 มีความสามัคคี 
 ประการท่ี 4 มีวินัยอยู่ในกฎระเบียบ ประการที่ 9 มีความกตัญญูรู้คุณ 
 ประการท่ี 5 มีความรับผิดชอบ ประการที่ 10 มีความสุขภาพอ่อนโยน 

 
 

  เพลงมาร์ชวิทยาลัย 
                 เน้ือร้อง  นิรันดร์  ออสันตินิสกุล 
                 ทํานอง  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภู่พลับ 
 

  ณ ฝั่งมหานทีที่ไพศาล ประดุจบ้านหลังใหญ่ในแดนใต้ 
 สมานฉันท์ ร่วมกันด้วยเกียรติเกรียงไกร เราวิทยาลัยประมงปัตตานี 
 ก้าวทันยุค สนุกกับการเรียนรู้ หมายมนู ชูเชิดเกิดสุขี 
 อดทน แกร่งกล้า สามัคคี มิตรไมตรีน้องพ่ีสุขสราญ 
 มาเถิดมา...เอ้า มาลูกประมง เร่งดํารงยุติธรรม มั่นห้าวหาญ 
 สู้ สู้ สู้ รู้ชอบกอปรการงาน ปณิธานยึดถือลงมือทํา 
 วิทยาลัยประมงปัตตานีน้ี คือสุขี ถ่ินรักประจักษ์ล้ํา 
 เขียวเหลืองเรืองสง่าดุจฟ้าคราม คลื่นทะเลยํ้า เพ่ือปวงชน 
 เบ้ืองหน้า มหานทีใหญ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทยเทิดไว้สูงล้น 
 เรามุ่งมั่น ปัญญาสู่สากล เพ่ือปวงชน เข้มแข็ง ย่ังยืน เจริญ 
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ประการท่ี ๒  ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตาม

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และเพศ ดังน้ี 

ตําแหน่ง 

ระดับการศึกษา รวม
ท้ังสิ้น 
(คน) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ตํ่ากว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ผู้บริหาร 1 - 2 - - - - - 3 - 3 
2. ข้าราชการครู - - 2 4 7 5 - - 9 9 18 
3. พนักงานราชการ ครู - - - - - 11 - - - 11 11 
4. พนักงานราชการ

สนับสนุน 
- - - - 4 5 8 2 12 7 19 

5. ลูกจ้างชั่วคราว - - - - 3 7 1 2 4 9 13 
6. ลูกจ้างชั่วคราว  
    (จ้างเหมาบริหาร) 

- - - - - - - 1 - - 1 

7. ครูพิเศษจ้างสอน 
(วิทยากรอิสลามศึกษา) 

- - - - - - 1 - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 1 - 4 4 14 28 10 5 29 36 66 
 

 
  ผู้บริหาร   
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อํานวยการ (คศ.4) ปริญญาตรี  ทษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร 

ปริญญาโท  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 
(สาขาวิชาบริหารศาสตร์) 

2 นายวรยุทธ์  ชีวรัตน์ รองผู้อํานวยการ  
(คศ.3) 

ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวบาล 
ปริญญาโท  ศศ.ม. การจัดการพัฒนาสังคม 

3 นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ รองผู้อํานวยการ  
(คศ.2) 

ปริญญาตรี  วท.บ. ประมง 
ปริญญาโท  กศ.ม การบริหารการศึกษา 
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. 

  ภาควิชาประมง 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
4 นางสาวนุสราสินี  ณ  พัทลุง ครู คศ. 1 ปริญญาตรี  วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

ปริญญาโท รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ 
5 นายมะนาเซ  ดอเป๊าะ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
6 นางสาวสุมาวดี  พวงจันทร์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
7 นางสาวนิลาวัลย์  เจ๊ะเล๊าะ พนักงานราชการ (ครู) ปทส. เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
8 นายนิเลาะ  หะยีสาแม พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
9 นายมูหัมหมดั  หะแย พนักงานราชการ ปริญญาตรี วท.บ ประมง 

10 นายอับดุลรอปา  มะรอเซะ๊ พนักงานราชการ ปริญญาตรี วท.บ ประมง 
11 นางสาวรอบีย๊ะ  ดสีะแอะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
12 นายรัสลัน  เจะมะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 
13 นายธานินทร์  บุญฤทธ์ิ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วท.บ เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 
14 นางสาวชาลิสา  มณีรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วท.บ. ประมง 
 
  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

15 นางกิตติวรรณ  ชีวรัตน์ ครู คศ. 3 ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวบาล 
16 นางซูรียานี  สาและ ครู คศ. 1 ปริญญาตรี คอ.บ. สัตวศาสตร์ 
17 นายมุสตากีม  มะแซ ครู คศ. 2 ปริญญาตรี คอ.บ. สัตวศาสตร์ 
18 นายบุญแสง  เหมหีม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วท.บ เทคโนโลยกีารเกษตร 
19 นายทีระยุทธ์  กองแก้ว พนักงานราชการ ปริญญาตรี วท.บ ประมง 
20 นายเอกลักษณ์  อับดลุเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ 
21 นายสุวรรณ  เปาะซา ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์) 
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  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

22 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยนุ้ย ครู คศ. 1 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ 
ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 

23 นางอาซียะห์  อับดุลเลาะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

24 นางสาวซากัรมา  สาและ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรมประมง 
25 นางสาวรอหานี  ดอเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

26 นายอดุลย์  เมาะอะ ครู คศ. 2 ปทส. ไฟฟ้าสือ่สาร 
27 นางสาวกะตีเยาะ  คร ู ครู คศ. 1 ปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
28 นางสาวจิรสุดา  อรุณรัตน์ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี ศศ.บ. สื่อสารมวลชน 
29 นางสาวฉันทนา  ปานาวา พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
30 นางสาวเปาอีสะห ์ สุหลง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 
31 นางสาวนุรมาร์  เจะมะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 
32 นางสาวรูฮานี  บาเฮง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี บธ.บ.บัญช ี
33 นางสาวรอปีซะ  ยูโซะ พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ.บริหารธุรกิจ 
34 นางสาวแวนูรินดา  แวยูนุ พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บการจัดการทัว่ไป 
35 นายสุลต่านคาน แขกปาทาน พนักงานราชการ อนุปริญญา พาณิชย์ศิลป์ 
36 นางสาวสิริกาญจน์  บุญมาศ พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
37 นางสาวศิรินภาภรณ์  โสสว่าง พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
38 นางสาวสากีนะห ์ ดอเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
39 นางสาวพิรญา  สทิธิโชค ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
40 นางสาวฟารินดา  ดาม ิ ลูกจ้างชั่วคราว ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
41 นางสาวยูใบยะ  บาเฮง จ้างเหมาบริการ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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  ภาควิชาช่างกลเกษตร 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

42 นายประพัฒน์  กองแก้ว ครู คศ.2 ปริญญาตร ีวท.บ. เกษตรศาสตร์ - เกษตรกลวิธาน 
43 นายปักรูรอซี  บากา ครู คศ.2 ปทส. เคร่ืองกล 
44 นายนิอับดุลเลา๊ะ  ปานาวา ครู คศ.2 ปทส. ไฟฟ้ากําลัง 

ปริญญาโท ค.อ.ม. ไฟฟ้า 
45 นายประดับ  ชัยพานิช ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมเคร่ืองกล 
46 นายยะหยา  ยะโกะ พนักงานราชการ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
47 นายเกียรติศักดิ ์เบ็ญฮายสีะมาแอ พนักงานราชการ ปวช. เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
48 นายหาหมะ  เจะมะ พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 
49 นายมะดาโอะ  ลาเตะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
50 นายนิมุ  สือรี พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 6 
10 นายมะรดูิน  บือราเฮ็ง พนักงานราชการ ประถมศึกษาปีที่ 4 
52 นายนุสิทธ์ิ  เหล็กเพ็ชร ลูกจ้างชั่วคราว ปวช. ช่างยนต ์
53 นางชฎาพัศธ  เอ่ียมศรี ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
 

  ภาควิชาพ้ืนฐานประยุกต์ 
54 นายจรัญ  ราชนุ้ย ครู คศ.3 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา) 

     ปริญญาโท  วท.ม. เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม 

55 นางนิตยา  ด้วงโสน ครู คศ.2 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ

56 นางธันยพัฒ  จันทร์ศรีราษฎ์ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 
57 นางสาวสุปราณี  ศรีสะอาด ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ 
58 นางกมลาณัชส ์ ทองเจริญ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาไทย 
59 นางสาวสุภัก  อ่อนทอง พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด 
60 นางสาวนินูรุลฮดูา  แวสามะ พนักงานราชการ (ครู) ปริญญาตรี  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
61 นางสาวเจะมาลินี  เจะมะ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
62 นางสาวอาอีเสาะ  ยโูซะ พนักงานราชการ ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
63 นางสาวปัทมา  บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ร.ศ.รัฐศาสตร์บัณฑิต 
64 นางสาวซีตีหาหวอ  ดอเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
65 นางสาวภูธดา  งามศรีผ่องใส ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป 
66 นายอัลฟารอซี  หมดัแมเราะ วิทยากรอิสลามศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ประการที่ ๓  ข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี มีจํานวนนักศึกษา จําแนก        
ตามระดับชั้น ประเภทวิชา และสาขาวิชา ดังน้ี 
 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 รวม

ทั้งสิ้น ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์นํ้า 10 4 28 23 9 5 79 
  การเกษตร 23 18 30 13 18 8 110 
  อุตสาหกรรมเกษตร 7 20 2 5 0 9 43 
  การประมง 0 0 0 0 10 13 23 

รวม ปวช. 40 42 60 41 37 35 255 
 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

ทั้งสิ้น ชาย หญิง ชาย หญิง 
ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 10 3 10 0 23 
 แปรรูปสัตว์นํ้า แปรรูปสัตว์นํ้า 1 33 1 11 46 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 43 7 36 14 110 
 ช่างกลเกษตร เครื่องจักรกลเกษตร 11 0 0 0 11 
  ช่างกลเกษตร 0 0 4 0 4 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 15 0 0 28 
  เทคโนโลยีสํานักงาน 0 0 9 17 26 

รวม ปวส. 78 58 60 42 248 
รวมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 503 
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ประการท่ี ๔  ข้อมูลหลักสูตร 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ    
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และในปีการศึกษา 2559 กําหนดเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ  
 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จําแนกตาม
ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ดังน้ี 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์นํ้า 
  การเกษตร 
  อุตสาหกรรมเกษตร 
  การประมง 
 

หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพ ท่ี

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน เพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 

2. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง 
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพ
อิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
หลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสามารถนําความรู้

ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิตการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

2. เพ่ือให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพสามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 

3. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
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4. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรงและ
สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคมเข้าใจและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย ท่ี
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับงานอาชีพ 

6. เพ่ือให้ตระหนักและมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ สังคม การเมืองของประเทศและโลกมีความ
รักชาติ สํานึกในความเป็นไทย เสียสละเพ่ือส่วนรวม ดํารงรักษาไว้ซึ่งความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด และนําผล

การเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญ และบริบท
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจํา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่สามารถให้
คําแนะนํา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในคณะทํางาน หรือมีการประสานงาน
กลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัด
เวลาเรียนให้ดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ในปีการศึกษาหน่ึงๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันอาจเปิดสอน
ภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทําการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์
ละ 5 วันๆ ละ ไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

3. หน่วยกิต ให้มจํีานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังน้ี 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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4. โครงสร้าง  โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์์ 
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์์ 
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชาจํานวนหน่วยกิต และจํานวน
ชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและ
การฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบ้ืองต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เคร่ืองมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
บรรยากาศการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนทําได้ คิดเป็น ทําเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติทฤษฎีในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้
ทักษะและประสบการณ์จากส่ิงที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรือเร่ืองที่จะศึกษา ค้นคว้า การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการน้ัน ๆ โดยการ
จัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 
ชั่วโมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมาย
ของหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนด
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จัดทําแผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวด
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้ 
 

8. การเข้าเรียน ผู้เข้าเรียนต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

9. การประเมินผลการเรียน เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยการต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ินรวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งน้ี สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีตามที่

กําหนดไว้ในหลักสูตร 
11.2 ได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน 

 

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละ

กลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ ทั้งน้ี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียน
ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชากลุ่ม วิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาหรือ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมัติหลักสูตรให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใช้หลักสตูรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได้

โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

14.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
14.2 การบริหารหลักสูตร 
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
14.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงพุทธศักราช 2557 จําแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ดังน้ี 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
 ช่างกลเกษตร ช่างกลเกษตร 
  เครื่องจักรกลเกษตร 
ประมง เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า เพาะเล้ียงสัตว์นํ้า 
 แปรรูปสัตว์นํ้า แปรรูปสัตว์นํ้า 
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  เทคโนโลยีสํานักงาน 
 

หลักการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนากําลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะมี

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
ในระดบัชุมชน ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  

2. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพ
อิสระ 

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิปฏิบัติได้
จริงมีความเป็นผู้นําและสามารถทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี 

4. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

จุดหมายของหลักสูตร 
1. เพ่ือให้มีความรู้ทักษะและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงข้ึน 
2. เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักองค์กร สามารถ

ทํางานเป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
5. เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการ

แก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเน่ือง  
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6. เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพน้ัน ๆ  

7. เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติดท้ังในการทํางานการอยู่
ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม  

8. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริการ  

9. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กําหนดและนําผล

การเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และประสบการณ์ได้ 
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขตสําคัญและบริบท
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจํา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่สามารถให้
คําแนะนํา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในคณะทํางานหรือมีการประสานงาน
กลุ่ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสําหรับผู้เข้าเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา และสาขาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ส่วนผู้เข้า
เรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผู้เข้าเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
การศึกษา  

2.2 การจัดเวลาเรียนให้ดําเนินการ ดังน้ี 
2.2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาคี ภาค

เรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
อาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามท่ีเห็นสมควร  

2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทําการสอนไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. หน่วยกิต ให้มีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ระหว่าง 83-90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังน้ี 
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 

1 หน่วยกิต 
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3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต  
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 

เท่ากับ 4 หน่วยกิต 
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

4. โครงสร้าง  โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็น 3 
หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังน้ี 

4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์์ 
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์์ 
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตรให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงสร้างของแต่ละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชาจํานวนหน่วยกิต และจํานวน
ชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 

5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและ
การฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบ้ืองต้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เคร่ืองมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย และ
บรรยากาศการทํางานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนทําได้ คิดเป็น ทําเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติทฤษฎีในการ
ทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 
ชั่วโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์
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ทักษะวิชาชีพ สามารถนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
1 ภาคเรียน 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์จากส่ิงที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรือเร่ืองที่จะศึกษา ค้นคว้า การวางแผน การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซึ่งอาจทําเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการน้ัน ๆ โดยการ
จัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสัมพันธ์หรือ
สอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจํานวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 
ชั่วโมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

7. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตามจุดหมาย
ของหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกไปกําหนด
รายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จัดทําแผนฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง
กับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี อาจนํารายวิชาชีพอ่ืนในหมวด
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

8. การเข้าเรียน ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติ ดังน้ี  
8.1 พ้ืนความรู้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าผู้เข้าเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกําหนด ต้องเรียนรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานวิชาชีพให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา การเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในหลักสูตร สาขาวิชาและการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558 

8.2 คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 
2558 
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9. การประเมินผลการเรียน เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2557 พ.ศ. 2558 
 

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยการต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ินรวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งน้ี สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557            
พ.ศ. 2558 
 

11. การจัดแผนการเรียน การจัดทําแผนการเรียน เป็นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่จะ
ดําเนินการสอนในแต่ละภาคเรียน โดยจัดอัตราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
ประมาณ 40:60 ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ต้องเรียนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกันเพ่ือเรียนเป็นงานและหรือชิ้นงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จัดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ เพ่ือ
สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนํารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้
ประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพ่ือพิจารณากําหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 หรือ 4 ครั้งเดียว 
จํานวน 4 หน่วยกิต หรือจัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครั้ง คือ ภาคการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาที่  4 รวม 4 
หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลักสูตรน้ัน ๆ   

11.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้ในแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

11.6 จํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลาให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวด

วิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามาแผนการเรียนท่ี
สถานศึกษากําหนด 
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12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00  
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษา

กําหนด 
 

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 
13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละ

กลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิตในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสาน
เน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือ
สภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อทั้งน้ี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนให้
เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
 

14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชากลุ่ม วิชาและการอนุมัติหลักสูตร 
14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถดําเนินการได้

โดยต้องรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15. การประกันคุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อย
ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 

15.1 คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
15.2 การบริหารหลักสูตร 
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 
15.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมนิ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ประการที่ 5  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ตั้งอยู่บนพ้ืนที่เน้ือที่ จํานวน 327 ไร่ 92.8 ตารางวา  
มีอาคาร สถานที่ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
ลําดับ รายการ จํานวน 

1. อาคารเรียน 3 หลัง 
2. อาคารฝึกอาชีพ 1 หลัง 
3. อาคารฝึกอบรม 1 หลัง 
4. อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 1 หลัง 
5. ศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง 
6. โรงอาหารปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 1 หลัง 
7. โรงอาหารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
8. โรงเพาะฟักสัตว์นํ้าจืด 2 หลัง 
9. โรงเพาะฟักสัตว์นํ้ากร่อย 1 หลัง 

10. อาคารละหมาด 2 หลัง 
11. หอพักนักศึกษา “หมู่บ้านมหาดไทย” 4 หลัง 
12. อาคารประชุมอเนกประสงค์ อศ.กช. 1 หลัง 
13. ฟาร์มประมง  และฟาร์มเกษตร  
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ประการที่ 6  ข้อมูลครุภัณฑ ์
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558 
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ประการที่ 7  ข้อมูลงบประมาณ 
 ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2558 

 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2558 จําแนกตามผลผลิต ดังน้ี 

ที่ งบรายจ่าย 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

1. งบบุคลากร     
 - เงินเดือน 6,833,232 - - 6,833,232 
 - เงินวิทยฐานะ 268,800 - - 268,800 
 - ค่าจ้างประจํา - - - - 
 - ค่าตอบแทนพิเศษ 84,000 - - 84,000 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,495,160 - - 5,495,160 
 - ค่าจ้างชั่วคราว 1,213,440 - - 1,213,440 
 - ค่าครองชีพ 52,140 - - 52,140 
 รวม 13,946,772 - - 13,946,772 
2 งบดําเนินงาน     
 - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,590,645.10 - 106,906 1,697,551.10 
 - ค่าสาธารณูปโภค 350,536.58 - - 350,536.58 
 - Fix it Center 250,000 - - 250,000 
 - งบยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนา

อาชี ว ศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) 

7,429,200 - - 7,429,200 

 รวม 9,620,381.68 - 106,906.00 9,727,287.68 

3 งบลงทุน     
 - ครุภัณฑ์ 1,297,000 - - 1,297,000 
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2558 6,518,000 - - 6,518,000 
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน  

ปี 2558 
- - - - 

 รวม 7,815,000 - - 7,815,000 
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ที่ งบรายจ่าย 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

4 งบอุดหนุน     
 - การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

(การจัดการเรียนการสอน) 
1,095,250 - - 1,095,250 

 - ค่าหนังสือเรียน 235,000 - - 235,000 
 - อุปกรณ์การเรียน 54,050 - - 54,050 
 - ค่าเครื่องแบบ - - - - 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 111,625 - - 111,625 
 - สิ่งประดิษฐ์ - - - - 
 รวม 1,495,925 - - 1,495,925 
5 รายจ่ายอ่ืน ๆ     
 - วิจัย 45,000 - - 45,000 
 - เสริมสร้างคุณภาพครู 400,000 - - 400,000 
 - จัดหาบุคลากร 68,600 - - 68,600 
 - เครื่องทุนแรงเกษตร 1,050,000 - - 1,050,000 
 - ออกกลางคัน 55,000 - - 55,000 
 - ขยายโอกาส 441,000 - - 441,000 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนครู 142,200 - - 142,200 
 - ทวิภาคี 20,000 - - 20,000 
 รวม 2,221,800 - - 2,221,800 
 รวมทั้งสิ้น 35,099,878.68 - 106,906.00 35,206,784.68 
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ประการที่  8   ข้อมูลสถานประกอบการ 
  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จัดการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระยะสั้น และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตร         
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และแผนการศึกษาของชาติ มีสถานประกอบการและหน่วยงานที่ทําความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 
  ภาควิชาประมง 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
1. จันทรจตุิฟาร์ม 19 พฤษภาคม 2548 
2. บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการ 
3. ฟาร์มกุ้งบางตาวา 19 พฤษภาคม 2548 
4. ฟาร์มใหม่บ้านพันธ์ุปลา 19 พฤษภาคม 2548 
5. มูฮัมหมดัอามนีฟาร์ม กําลังดําเนินการ 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 19 พฤษภาคม 2548 
7. ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสัตว์นราธิวาส 19 พฤษภาคม 2548 
8. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งกระบ่ี กําลังดําเนินการ 
9. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งจังหวัดปัตตานี 19 พฤษภาคม 2548 

10. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กําลังดําเนินการ 
11. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งภูเก็ต กําลังดําเนินการ 
12. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งสตลู กําลังดําเนินการ 
13. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี กําลังดําเนินการ 
14. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดนราธิวาส 19 พฤษภาคม 2548 
15. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดปทุมธานี กําลังดําเนินการ 
16. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดปัตตาน ี 19 พฤษภาคม 2548 
17. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดพัทลุง กําลังดําเนินการ 
18. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดพิษณโุลก กําลังดําเนินการ 
19. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดแพร ่ กําลังดําเนินการ 
20. ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงนํ้าจืดสงขลา กําลังดําเนินการ 
21. สมิลันฟาร์ม 19 พฤษภาคม 2548 
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  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

22. บริษัทไพโรจน์โพลทรีย ์จํากัด กําลังดําเนินการ 
23. ฟาร์มไก่พัทลุง กําลังดําเนินการ 
24. ฟาร์มตัวอย่างปิยามุมัง กําลังดําเนินการ 
25. ฟาร์มนกกระทา กําลังดําเนินการ 
26. ฟาร์มแพะสตลู กําลังดําเนินการ 
27. โรงชาและไก่ยะลา กําลังดําเนินการ 
28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กําลังดําเนินการ 
29. ศุภกรฟาร์ม กําลังดําเนินการ 
30. ศูนย์วิจัยและบาํรุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง กําลังดําเนินการ 
31. สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส กําลังดําเนินการ 
32. สถานีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์เทพา 31 พฤษภาคม 2554 

 

  ภาควิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
1 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการ 
2 บริษัท ซีฮอร์ล อินเตอร์เทรด จํากัด กําลังดําเนินการ 
3 บริษัท เวิลด์เทคยะลาคอมพิวเตอร์ จํากัด กําลังดําเนินการ 
4 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการ 
5 บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จํากัด กําลังดําเนินการ 

 

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
1 ท่ีว่าการอําเภอสุไหงโก-ลก กําลังดําเนินการ 
2 เทศบาลนครหาดใหญ ่ กําลังดําเนินการ 
3 บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการ 
4 สมาคมสหกรณ์ครู กําลังดําเนินการ 
5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลีโอเน็ตคอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส กําลังดําเนินการ 
6 องค์การบริการส่วนจังหวัดปัตตานี กําลังดําเนินการ 

 

  ภาควิชาช่างกลเกษตร 
ที่ ชื่อสถานประกอบการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
1 บริษัท T.IS ธนทรัพย์ จํากัด ปัตตาน ี กําลังดําเนินการ 
2 โรงน้ําแข็งสหกรณ์ประมง จํากัด กําลังดําเนินการ 
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ประการที่  9   ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปัตตานี 
  
   ประวัติศาสตร์จังหวัดปัตตานี 

หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมือง หรือรัฐสําคัญแห่งหน่ึงบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียงตามสําเนียง
ในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน ) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ (ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ) 
เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา ) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ ) ลังกะสุกะ สังกาสุกะ (ภาษามลายู) โดยนักวิชาการสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเป็นชื่อเมืองเดียวกันที่น่าจะเคยตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดปัตตานี         
ในปัจจุบัน นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เชื่อว่าปัตตานี เป็นที่แวะพักจอดเรือ เพ่ือแลกเปลี่ยน    
ซื้อ- ขาย สินค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียทางตะวันตกกับพ่อค้าชาวจีนทางตะวันออก และชนพื้นเมืองบนแผ่นดิน
และหมู่เกาะใกล้เคียงต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าเดิม ปัตตานีเป็นอาณาจักรที่ เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เน่ืองจากมี
หลักฐานทางโบราณคดีว่าบริเวณอําเภอยะรัง มีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่ซ้อนทับกันถึง ๓ เมือง        
มีซากโบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากน้ียังค้นพบโบราณวัตถุจานวนมาก โดยวัตถุบางชิ้น           
มีตัวอักษรซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภาษาสันสกฤตเขียนเป็นคาถาในพุทธ
ศาสนาลัทธิ มหายานพระโพธิสัตว์สัมฤทธ์ิ และเศษภาชนะดินเผา ที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ 
สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนที่ได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้นหลักฐานที่ได้ขุดค้นพบยังแสดงให้เห็นด้วยว่าบริเวณที่ตั้ง
อําเภอยะรังในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและต่อมาได้ย้ายเมืองปัตตานีมาบริเวณ บ้านกรือเซะ
สันนิษฐานว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ทาให้เมืองเดิมไม่เหมาะในการเป็นเมืองท่าการค้า 

เมืองปัตตานีได้ชื่อว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ปลายแหลมมลายูที่มี ฐานะเป็นเมืองประเทศราชของ กรุงศรี
อยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.๑๙๙๑–๒๐๓๑) เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. ๒๐๕๔ 
โปรตุเกสยึดครองมะละกาได้สําเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าขึ้นมาทางตอนเหนือของคาบสมุทรมลาย ู
ประกอบกับ พระรามาธิบดีท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔ – ๒๐๗๒) ทรงยินยอมให้โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในเมือง
ชายฝั่งทะเล เช่น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปัตตานี ทําให้ปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าหลักเมืองหน่ึง    
แม้ว่าปัตตานีจะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยเหตุที่เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ทําให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการความเป็นอิสระ และทําการแข็งเมืองอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส 

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองโบราณยะรังทราบว่า แต่เดิมชาวเมืองปัตตานีนับถือศาสนาพุทธ
และพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจ โดยได้รับอิทธิพลจาก
ราชวงศ์มัชปาหิตในชวาท่ีแผ่อํานาจเข้ามาสู่แหลมมลายู ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ      
ทําให้การค้าในภูมิภาคเข้มแข็ง และส่งผลให้ศาสนาอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึน นอกจากน้ี มีการก่อสร้างมัสยิด
เพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจที่สําคัญ คือ มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดบ้านดาโต๊ะ ต่อมาในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๓๕๒) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ยกทัพหลวงมาปราบปรามพม่าที่มาตีหัวเมือง ทางแหลมมลายูจนเรียบร้อย และในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ กรมพระราชวัง
บวรฯ เสด็จลงไปประทับที่เมืองสงขลา ได้มีกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมืองปัตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรังกานู
ให้มายอมเป็นเมืองข้ึนเช่นเดิม แต่สุลต่านมูฮัมหมัด พระยาปัตตานี ในขณะน้ันขัดขืนกรมพระราชวังบวรฯ จึงมี
รับสั่งให้พระยากลาโหมยกกองทัพไปตีเมืองปัตตานีได้ในปี พ.ศ.๒๓๒๙ โดยได้กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวุธ
มาเป็นจานวนมาก รวมทั้ง ปืนใหญ่ ๒ กระบอก แต่สามารถนามาได้เพียงกระบอกเดียว จึงนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย   
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกชื่อปืน “พญาตานี” นับว่าเป็นปืนใหญ่
กระบอกใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย ปัจจุบันตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ ) เกิดความไม่สงบบ่อยครั้ง    
จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้กํากับดูแลหัวเมืองมลายู โดยแบ่งเมืองตานีออกเป็น ๗ หัวเมือง ประกอบด้วย เมืองปัตตานี 
เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนอง จิกเมืองระแงะ เมืองรามันห์ และเมืองยะลา  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ยกเลิกวิธีการปกครองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง คลัง นา) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยจัดการปกครองแบบ ๑๒ กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผ่นดิน จัดการ
ปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล โดยจัดแบ่งเป็นมณฑล ทรงใช้นโยบายประนีประนอมและดําเนินการเป็นข้ันตอน
เพ่ือไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมืองทั้ง ๗ หัวเมือง ประกอบด้วย ปัตตานี ยะหริ่ง      
สายบุรี หนองจิก ระแงะ รามันห์ และยะลา ซึ่งข้ึนกับมณฑลนครศรีธรรมราช มีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล เป็นผู้ว่า
ราชการเมืองดูแล ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้แยกหัวเมืองท้ัง ๗ ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาตั้งเป็นมณฑล
ปัตตานี พร้อมทั้งเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอําเภอและจังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดปัตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ 
จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ภายหลังจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลจําเป็นต้องตัดทอนรายจ่ายให้น้อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางการคลังของประเทศ จึงให้ยุบเลิกมณฑลปัตตานี คงสภาพเป็นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรี เป็นอําเภอตะลุบัน 
(ภายหลังชื่ออําเภอสายบุรี) และแบ่งพ้ืนที่บางส่วนของสายบุรี คือ ระแงะและบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส 

(ท่ีมา: วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปัตตานี หน้า ๒๗ – ๓๓) 
 

   สัญลักษณ์ประจําจังหวดั 
 
ตราประจําจังหวัด 
 
 รูปปืนใหญ่  หมายถึง ปืนนางพญาตานี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด (ขนาดยาว 3 วา ศอกคืบ

น้ิวคร่ึง กระสุน 11 น้ิว) ซึ่งเป็นปืนใหญ่กระบอกสําคัญที่ใช้ป้องกันเมืองปัตตานี     
ตลอดมา ชาวเมืองจึงถือว่าเป็นคู่บ้านคู่เมืองมาแต่สมัยโบราณ จังหวัดปัตตานี ใช้อักษร
ย่อว่า "ปน" 

 
ธงประจําจังหวัด 
 

 รูปปืนใหญ่พญาตานี บนธงพ้ืนสีเหลือง-เขียว แบ่งครึ่งตามทางนอน 
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ดอกไม้ประจําจังหวัด 
    
   ช่ือดอกไม้  ดอกชบา 
   ช่ือสามัญ  Shoe flower 
   ช่ือวิทยาศาสตร์  Hibiscus spp. 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจําจังหวัด 
    
   ช่ือพันธุ์ไม้  ต้นตะเคียนทอง 
   ช่ือสามัญ  Iron Wood 
   ช่ือวิทยาศาสตร์  Hopea odorata Roxb. 
    
 
          
 
 
คําขวัญประจําจังหวัด 

   “บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยนํ้าตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด” 
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   สภาพทั่วไป 
 จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กิโลเมตร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตอําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

  และ เขตอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอําเภอเทพ และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
 
 
 

แผนท่ีแสดงที่ต้ังและอาณาเขตจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ 
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   หน่วยการปกครอง 
 จังหวัดปัตตานี แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อําเภอ 115 ตําบล 642 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จํานวน 2 แห่ง 
เทศบาลตําบล จํานวน 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาํบล จํานวน 96 แห่ง 

อําเภอ 
เน้ือที่ 

(ตร.กม.) 
ตําบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน 

ร้อยละ
ของพ้ืนที ่

ระยะห่างจาก
จังหวัด (กม.) 

1. เมืองปัตตานี 96.837 13 66 9 2 19 4.99 0.05 
2. ยะรัง 183.952 12 75 12 1 - 9.48 15 
3. หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 8 
4. โคกโพธิ์ 339.414 12 82 11 3 - 17.49 26 
5. ยะหริ่ง 196.829 18 81 14 4 - 10.14 14 
6. ปะนาเระ 144.058 10 53 8 2 - 7.42 43 
7. มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 
8. สายบุรี 178.424 11 64 8 2 20 9.20 5 
9. ไม้แก่น 55.201 4 17 3 - - 2.84 65 
10. ทุ่งยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 
11. กะพ้อ 93.815 3 27 3 - - 4.83 68 
12. แม่ลาน 89.194 3 22 3 - - 4.60 30 

รวม 1,940.356 115 642 96 17 39 100 - 
 (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ณ วันที่ 21 มกราคม 2558) 

 
   สภาพเศรษฐกิจ 
 ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการค้าทั่วไปของจังหวัดปัตตานี ข้ึนอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีสินค้า
เกษตรที่สําคัญ ได้แก่ การประมง รองลงมาคือ การเกษตรด้านการทําสวนยาง ซึ่งเศรษฐกิจของปัตตานีจะดีหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กับกิจกรรม 2 ภาคน้ีเป็นสําคัญ สําหรับการประมง ในจังหวัดปัตตานี มีผลผลิตสัตว์นํ้าที่จับได้เป็นลําดับ     
ต้น ๆ ของประเทศ และมีท่าเรือซึ่งสร้างโดยภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการประมง ส่วนราคา
ยางนั้นก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจของปัตตานีมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งพอสมควร ยางพาราปี 2557 ยางแผนดิบชั้น 
3 ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 55.54 บาท นํ้ายางสด ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.26 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 
พบว่า ราคาลดลงร้อยละ -37.14 และ -41.08 ตามลําดับ 
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   การค้า – การลงทุน 
 ปี 2557 จังหวัดปัตตานี มีผู้จดทะเบียน รวม 81 ราย ทุนจดทะเบียน 154.42 ล้านบาท ดังตาราง
แสดงจํานวนผู้จดทะเบียนและเงินทุนจดทะเบียนดังน้ี 

ปีงบประมาณ 
บริษัท จํากัด ห้างหุ้นส่วน จํากัด รวม 

ราย 
ทุน 

(ล้านบาท) 
ราย 

ทุน 
(ล้านบาท) 

ราย 
ทุน 

(ล้านบาท) 
2555 33 209.70 64 66.35 97 275.05 
2556 31 150.10 60 111.94 91 262.05 
2557 30 79.00 51 79.42 81 154.42 

  
   ธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุด ปีงบประมาณ 2557 

ลําดับ ชื่อกิจการ 
ทุน 

(ล้านบาท) 
ประเภทธุรกิจ 

1. หจก.ขจรการช่าง 15.00 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 
2. บจ.ปาล์มพัฒนาไบโอแมส 10.00 การผลิตก๊าซธรรมชาติ 
3. บจ.ลิ้งค์ อจียา 8.00 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 
4. บจ.ฟาตอนี แอร์ไลน์ ซิสเต็มส์ 5.00 การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทานถนนซึ่งมิได้

จัดประเภทไว้ที่อ่ืน 
5. บจ.อิบนู อัฟฟาน คอนกรีต 5.00 การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
6. บจ.ส.ศักดิ์.ปัตตานี 5.00 การผลิตนํ้าแข็งเพ่ือการบริโภค 
7. หจก.บือเระ เอ็มซี กรุ๊ป 5.00 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 

ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
 

   แนวโน้มการลงทุน ปี 2558 
 จากการดําเนินงานของรัฐบาลได้พยายามแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ โดยในภาพรวมถือว่าเศรษฐกิจการลงทุน
ของประเทศดีขึ้น ประกอบกับมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
ของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกทั้งในปี 2558 เร่ิมขู่ AEC ส่งผลให้
ภาคใต้ได้รับอานิสงค์คาดว่าเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวจะขยายตัวมากข้ึน 
 

   การค้าชายแดน 
 การค้าชายแดนของจังหวัดปัตตานี ผู้ประกอบการส่งออก – นําเข้าสินค้าจากประเทศมาเลเซีย จะส่ง   
ออก - นําเข้าทางด่านสุไหงโก- ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านปาดังเบซาร์ และด่านสะเดา จังหวัดสงขลา สําหรับด่าน
ศุลกากรปัตตานี เป็นท่าเรือที่ตื้นเขิน เรือขนส่งสินค้าไม่สามารถเข้ามารับส่งสินค้าได้ ผู้ประกอบการจึงต้องส่ง    
ออก - นําเข้าสินค้าทางด่านจังหวัดใกล้เคียงดังกล่าว สําหรับมูลค่าการค้าที่ผ่านด่านศุลกากรปัตตานีจะเป็นสินค้า
นําเข้าทางไปรษณีย์ตา่งประเทศ 
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มูลค่า 
ปี 

2555 
ปี 

2556 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(%) ปี 56/55 
ปี 2557 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(%) ปี 57/56 

มูลค่าการค้า 0.045 0.030 -50.00% 0.531 +94.35% 
มูลค่าการนําเข้า 0.045 0.030 -50.00% 0.081 +62.35% 
มูลค่าการส่งออก - - - 0.450 +100.00% 

ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีร่วมกับด่านศุลกากรปัตตานี 
 
   การสนับสนุนพัฒนาตลาดสินค้า OTOP 

1. ประสานผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรม /สัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการผลิต /การตลาด จํานวน    
7 ครั้ง เก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารการค้าสู่ความสําเร็จ / โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เรื่อง 
SMEs. วิธีทําเงิน / การสัมมนา การสร้างนักการตลาดมืออาชีพ คร้ังท่ี 1 - 2 ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเป้าหมายในพื้นที่ภาคใต้ / โครงการพัฒนามูลค่าสินค้า OTOP      
“The Giving Society” By OTOP ระยะที่ 1 (ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP) 

2. ให้คําแนะนําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบ และการจดเครื่องหมายการค้าแก่ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งให้ความรู้ คําปรึกษาด้านการตลาด แนะนําช่องทางการจําหน่ายฯ และประสาน/ให้คําแนะนําแก่
ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

3. ร่วมกับสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 2 (หาดใหญ่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการ
นําเข้า - ส่งออก และการทําบัตรประจําตัวผู้ส่งออก - นําเข้าสินค้าทั่วไป แก่ผู้ประกอบการ OTOP จํานวน 15 คน
เพ่ือการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ AEC จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศรีนครา    
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 

4. ประสานผู้ประกอบการ OTOP / OPOP / SMEs เข้าร่วมงานแสดง/จําหน่ายสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศ จํานวน 31 ครั้ง รายได้จากการจําหน่าย รวม 17,555,911 บาท 

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี 
 
   สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี 
 จากการสํารวจสภาวการณ์ทํางานของประชากรจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ๓ ประชากร ผู้ท่ีมี
อายุ 15 ปีข้ึนไป จํานวน 451,096 คน และเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 314,846 คน ชาย 172,007 คน     
ร้อยละ 54.95 หญิง 141,846 คน ร้อยละ 54.06 ของผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ส่วนกําลังแรงงานปัจจุบัน 
313,124 คน โดยแยกเป็น  

1. ผู้มีงานทํามีประมาณ 305,909 คน เป็นชาย 168,205 คน คิดเป็นร้อยละ 77.51 และเป็นหญิง 
137,704 คน หรือร้อยละ 58.83  

2. ผู้ว่างงาน 7,215 คน หรือร้อยละ 1.60 ของกําลังแรงงานปัจจุบัน ในจํานวนน้ีเป็นชายจํานวน 
4,436 คน หรือร้อยละ 2.04 ของกําลังแรงงานในปัจจุบัน และเป็นหญิงจานวน 2,779 คน หรือ 1.19 ของ
กําลังแรงงานปัจจุบัน  

3. กําลังแรงงานที่เป็นผู้รอฤดูกาลมีประมาณ 1,721 คน หรือร้อยละ 0.38 โดยเป็นชาย 358 คน หรือ
ร้อยละ 0.16 และเป็นหญิง 1,364 คน หรือร้อยละ 0.58 
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แผนภูมิโครงสร้างประชากรจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที ่3 ปี 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดปัตตานี จํานวนของประชากรมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 
451,096 คน โดยในจํานวนน้ีเป็นผู้อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 314,846 คน เพศชาย จานวน 
172,999 คน เพศหญิง จํานวน 141,846 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานท้ังหมดเป็นชาย คิดเป็น
ร้อยละ 79.58 ส่วน   ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน (ไม่พร้อมจะทํางาน ) ซึ่งประกอบด้วย พ่อบ้าน แม่บ้าน ประมาณ 
41,374 คน นักเรียนนักศึกษา 49,498 คน และเด็ก คนชรา หรือป่วย พิการ จนไม่สามารถทางานได้ 45,378 
คน โดยจําแนกเป็น    ผู้มีงานทํา 305,909 คน ผู้ว่างงาน 7,215 คน หรือร้อยละ 1.60 ในการสํารวจคร้ังน้ี มี
กําลังแรงงานท่ีเป็นผู้รอฤดูกาล มีประมาณ 1,721 คน หรือร้อยละ 0.38 โดยเป็นชาย 358 คน หรือร้อยละ 
0.16 และเป็นหญิง 1,364 คนหรือร้อยละ 0.58 ตามลําดับ 

 
การมีงานทํา ประชากรของจังหวัดปัตตานี มีผู้ที่มีงานทํา จานวน 305,909 คน เป็นชาย 168,205 คน 

หรือร้อยละ 54.99 ของผู้มีงานทํา และเป็นหญิง 137,704 คน หรือร้อยละ 45.01 ของผู้มีงานทําสูงสุด         
ในจํานวนผู้มีงานทําร้อยละ 25.68 เป็นผู้ปฎิบัติที่มีผีมือในด้านการเกษตรและการประมงรองลงมา คือ เป็น
พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 21.40 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการ
ขายและการให้บริการ ร้อยละ 16.20 และผู้ประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืน   
ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 15.82 นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ การว่างงาน ผู้ว่างงามีท้ังสิ้น 7,215 คน ในจํานวนน้ี 
เป็นชาย 4,436 คน หรือร้อยละ 2.04 ของกําลังแรงงานปัจจุบันและเป็นหญิง 2,779 คน หรือร้อยละ 1.19 
หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.60 โดยอัตราการว่างงานของชายสูงกว่าหญิง คือ ร้อยละ 0.85 ของกําลัง
แรงงานปัจจุบัน 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
541,096 คน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 
314,846 

ผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน 
136,250 

ผู้ที่มีงานทํา 
305,909 

ทํางานบ้าน 
41,374 คน 

ผู้ว่างงาน 
7,215 คน 

เรียนหนังสือ 
49,498 คน 

ผู้ที่รอฤดูกาล 
1,721 คน 

อ่ืน ๆ 
45,378 คน 



 
 
ข้อมูล ๙ ประการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประจาํปี ๒๕๕๘   47 
 

แรงงานนอกภาคเกษตร ผู้ทํางานอยู่ในแรงงานนอกภาคเกษตร จํานวน 223,386 คน หรือร้อยละ
73.02 ของผู้มีงานทํา โดยส่วนใหญ่ทํางานในสาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ จํานวน 50,329 คน ร้อยละ
22.53 รองลงมา คือ สาขาการผลิต จํานวน 48,523 คน ร้อยละ 21.93 สาขาการศึกษา จํานวน 23,560 คน
ร้อยละ 10.55 สาขาการบริหารราชการและการปูองกันประเทศ จานวน 23,504 คน ร้อยละ 10.52 และส่วน
ที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอ่ืน ๆ อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกภาคเกษตรน้อยที่สุด กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ จํานวน 41 คน หรือร้อยละ 0.01 รองลงมาคือ การจัดหานํ้า บําบัดนํ้าเสีย 
จํานวน254 คน หรือร้อยละ 0.11 ส่วนอาชีพที่มีแรงงานนอกภายเกษตรสงูสุด คือ อาชีพการขายส่ง การขายปลีก 
การซ่อมแซม ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ฯ จํานวน 50,329 คน หรือร้อยละ 22.53 สําหรับด้านการศึกษา
แรงงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 83,395 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.30  

 
การบริการจัดหางานในประเทศ นายจ้างและสถานประกอบการได้แจ้งตําแหน่งงานว่าง จํานวน 1,034 

คน โดยมีผู้สมัครงาน 696 คน และการบรรจุงาน 1,227 คน และการบรรจุงานมีอัตราบรรจุงานต่อตําแหน่งงาน
ว่างร้อยละ 118.67 ส่วนตําแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด คือ มัธยมศึกษา มีความต้องการ
ร้อยละ 32.11 (332 อัตรา) รองลงมาเป็นระดับประถมและต่ํากว่า ร้อยละ 17.12 (172 อัตรา) และระดับ 
ปวส. ร้อยละ 14.41 (149 อัตรา) ตามลําดับ สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ เสมียน เจ้าหน้าที่และ
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 22.55 (247 อัตรา) รองลงมา อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อย
ละ 18.83 (231 อัตรา) อุตสาหกรรมที่มีตําแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ 37.33 (386 อัตรา) 

 
แรงงานต่างด้าว ที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทํางาน โดยการจัดระบบการจ้าง

งานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา แรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทํางานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 จํานวนทั้งสิ้น 2,022 คน พม่า จํานวน 1,778 คน หรือร้อยละ 
87.93 กัมพูชา จํานวน 244 คน หรือร้อยละ 12.07 แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานถูกต้องตามกฎหมาย (MOU) 
และได้รับใบอนุญาตทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 จํานวนท้ังสิ้น 14 คน 
นายจ้าง 12 ราย ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และได้ใบอนุญาตทํางานในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 จํานวนทั้งสิ้น 3,945 ราย นายจ้าง 514 ราย พม่า จํานวน 3,411 คน 
ร้อยละ 86.46 กัมพูชา จํานวน 521 คน ร้อยละ 13.21 และลาว จํานวน 13 คน ร้อยละ 0.33  

 
แรงงานไทยในต่างประเทศ จังหวัดปัตตานี มีจํานวนแรงงานเดินทางทางานต่างประเทศ จํานวน 10 คน 

โดยทํางานในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 6 คน ประเทศซาอุดีอาระเบีย จานวน 3 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรทธ์ 
จํานวน 1 คน 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปี 
2557 (เดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) จํานวน 5 กลุ่มอาชีพ ดังน้ี 

1. การฝึกเตรียมเข้าทํางาน มีผู้เข้ารับการฝึก 3 สาขา คือ ช่างเครื่องกล จํานวน 11 คน แบ่งเป็น 
ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 6 คน และผู้ผ่านการฝึกจํานวน 5 คน ช่างไฟฟ้า จํานวน 26 คน แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก
จํานวน 13 คน และผู้ผ่านการฝึกจํานวน 13 คน และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 12 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึกจํานวน 6 คน และผู้ผ่านการฝึกจํานวน 6 คน 
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2. การฝึกเสริมทักษะฝีมือ มีผู้เข้ารับการฝึก 3 สาขา คือ ช่างเครื่องกล จํานวน 48 คน แบ่งเป็น
ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 24 คน และผู้ผ่านการฝึกจํานวน 24 คน ช่างไฟฟ้า จํานวน 38 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับการ
ฝึก จํานวน 19 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 19 คน อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และธุรกิจบริการ จํานวน 52 
คน แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 26 คน และผู้ผ่านการฝึกจํานวน 26 คน 

3. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึก 2 สาขา คือ ช่างเคร่ืองกล จํานวน 10 คือ 
แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 5 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 5 คน และอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และธุรกิจ
บริการ จํานวน 40 คน แบ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 20 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 20 คน 

๔. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึก ๕ สาขา คือ ช่างก่อสร้าง จํานวน 16 คือ
แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 8 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 8 คน ช่างเครื่องกล จํานวน 97 คือ แบ่งเป็น    
ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 50 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 47 คน ช่างไฟฟ้า จํานวน 183 คือ แบ่งเป็นผู้เข้ารับ
การฝึก จํานวน 111 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 72 คน ช่างอุตสาหกรรม จํานวน 12 คือ แบ่งเป็นผู้เข้ารับ
การฝึก จํานวน 6 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 6 คน และอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และธุรกิจบริการ จํานวน 
308 คน แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 186 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 126 คน  

๕. การฝึกอาชีพเสริมตามกิจกรรมพัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 40 คน 
แบ่งเป็น ผู้เข้ารับการฝึก จํานวน 20 คน และผู้ผ่านการฝึก จํานวน 20 คน จํานวนสถานประกอบการและลูกจ้าง 
มีลูกจ้างทั้งสิ้น 14,302 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสถานประกอบการขนาด 20 – 49 คน จํานวนลูกจ้าง 2,804 คน 
รองลงมาอยู่ในสถานประกอบการขนาด 10 - 19 คน จํานวนลูกจ้าง 2,654 คน และมีจํานวนสถานประกอบการ
ทั้งหมด 1,276 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานี 
 

“สรางแหลงเรยีนรู  มุงสูสากล 
พัฒนาคนอยางตอเนื่อง ลือเล่ืองแหลงทองเท่ียวเชิงอนรุักษ” 
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คณะจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายปรีชา  เวชศาตร์  ผู้อํานวยการ 
2. นายวรยุทธ  ชวีรัตน์  รองผู้อํานวยการ 
3. นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ รองผู้อํานวยการ 
4. นายประพัฒน์  กองแก้ว  ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการ 
5. นางนิตยา  ด้วงโสน  ทําหน้าท่ี รองผู้อํานวยการ 

 
สนับสนุนข้อมูล 

1. นางนิตยา  ด้วงโสน  หัวหน้างานบุคลากร 
2. นางสาวรอปีซะ  ยูโซะ  ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร 
3. นางสาวเปาอีสะห์  สุหลง  หัวหน้างานพัสด ุ
4. นายประดับ  ชัยพานิชย์  หัวหน้างานอาคารสถานที ่
5. นางสาวกะตีเยาะ  คร ู  หัวหน้างานการเงิน 
6. นางสาวสิริกาญจน์  บุญมาศ ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนงานและงบประมาณ 
7. นางสาวกมลาณัชส ์ ทองเจรญิ หัวหน้างานทะเบียน 
8. นางสาวพิรญา  สทิธิโชค  ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
9. นางสาวนิลาวัลย์  ช่วยนุกูล หัวหน้างานความร่วมมือ 
10.  นางสาวจิรสุดา  อรุณรตัน์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
จัดทําเล่ม 

1. นางชฎาพัศธ  เอี่ยมศรี  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 

 


