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ตอนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

๑.๑.๑ ประวัตคิวามเปน็มาและสภาพทัว่ไปโดยสงัเขป 

  วิทยาลัยประมงปัตตานี เป็นสถานศึกษา ท่ีได้รับการจัดต้ังโดยความประสงค์ ความ ต้องการ
ของประชาชน  ใน 3  จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี  นราธิวาส  และยะลา   )โดย นายพลากร  สวุรรณรัฐ  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ขอใช้ท่ีดิน เพือ่จัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานีและมปีระวัติความเป็นมาดังนี้  

   วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2536  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นายวีระศักดิ ์ วงษ์สมบตัิ   
ผู้อ านวยการวิทยาลัยประมง สงขลาติณสูลานนท์ เป็นผู้ประสานงานจัดต้ัง วิทยาลัยประมงปัตตานี พร้อมศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ โดยมวิีทยาลัยการอาชีพปัตตานีเป็นส านักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยกอง
วิทยาลัยเกษตรกรรม ผู้อ านวยการ บุญชุม เปียแดง  ได้มอบให้วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ร่วมกบัศูนย์
ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพนู เป็นผู้ส ารวจพืน้ท่ีวางแผนการใช้ท่ีดินและจัดท าแผนหลัก งานฟาร์ม 

   วันท่ี 30  พฤษภาคม พ.ศ .2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ปัตตานี  โดยอาศัยอ านาจตามความ ในมาตรา  25  แห่ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ .ศ.2534 
จึงให้จัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี  ท่ีหมูท่ี่ 2  ต าบลบางตาวา และหมูท่ี่ 7 ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี   เป็นสถานศึกษา สังกดักองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสงัข์ทอง  
ศรีธเนศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

   วันท่ี 26 พฤศจิกายน  พ.ศ.2539  กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นายชลติ  เฟ่ืองเรื่อง   ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีและได้ขอสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจ าปี 2540 โดยจ่ายตามโครงการพฒันาจังหวัด  และกรุงเทพมหานคร  คือ การสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว  1,500,000  บาท โดยมี ว่าทีร่้อยตรีนิพนธ ์ ภูพ่ลบั  อาจารย์ 2 ระดับ 5 และ นายอุดม  
จันทรพาหา  อาจารย์ 2 ระดับ 7 มาช่วยปฏิบัติราชการ  

  วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ังให้นายประภาค ขวัญชัยรัตน์   ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส    ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี ว่าทีร่้อย
ตรีนิพนธ ์ ภูพ่ลบั ,นายสรุัตน์ชัย  อมรจันทราภรณ์  ,นางสาวสมสมัย  พลอินตา และนายพิเสก สอ่งสง   เป็น
คณะทีมงานช่วยเหลือ 

  วันท่ี 3 มถิุนายน  พ.ศ.2545  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งต้ัง  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาสท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานีอกีหน้าท่ีหนึ่งขณะนั้น นายไกรสหี ์ ชัยพรหม   
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส กท็ าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยประมง
ปัตตานี อกีหน้าท่ีหนึ่ง และได้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส  ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมีนาย  พิเสก  สอ่งสง  เป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่
เพยีงคนเดียว  เพือ่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และดูแลความเป็นวิทยาลัยอยู่ 

  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ .2546  กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งต้ังให้ นายสชุาต ิ พรหมหติาทร   มา
เป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  จึงต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  
อกีหน้าท่ีหนึ่ง  ตามค าส่ังเดิมของกรมอาชีวศึกษา  และนายสุชาติ   พรหมหิตาทร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตร
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เทคโนโลยีนราธิวาส  กไ็ด้มอบหมายให้นายปรีชา  เวชศาสตร ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
นราธวิาส     ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าวิทยาเขต วิทยาลัยประมงปัตตานี  เช่นเดิม  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส ได้มอบหมายให้นายพงษศั์กด์ิ ราชสุวรรณ ต าแหน่งอาจารย์ 1ระดับ5 และนายอนุชาติ บุรีรัตน์  ครูพเิศษ
จ้างสอน  มาช่วยบริหารจัดการ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย 

  วันท่ี 11 กรกฎาคม  พ.ศ .2546 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งต้ังให้  นายปรีชา  เวชศาสตร์          
ผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  โดยมี นาย
พงษ์ศักดิ ์ ราชสวุรรณ  และนายอนุชาต ิ บรุีรัตน์  ท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการ  (ท าหน้าท่ีตามค าส่ังภายในของ

วิทยาลัย  )ท้ัง  3 คน กไ็ด้ยึดอาคารเรียนชั่วคราว ท าเป็นส านักงาน  ท าเป็นห้องเรียน  ห้องครัว  ห้องละหมาด  
ห้องสมดุ และพกักนินอนอยู่ภายในวิทยาลัยตลอดระยะเวลา และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับ

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช  ).ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร  เพือ่ชีวิตได้เต็มรูปแบบและเร่ิมแกไ้ขปัญหา
เร่ืองท่ีดินอย่างจริงจัง 

 วันท่ี  5  สิงหาคม 2546  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้ผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ปัตตานี เข้าสู่นโยบายเฉพาะกจิการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาจังหวัดชายแดนใต้ เพือ่ของบประมาณ งบกลาง ปี  

2546( แต่ยังไมไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ)  

   วันท่ี 4 ธันวาคม  2546 วิทยาลัยประมงปัตตานี  โดย นายปรีชา  เวชศาสตร์  ท าหน้าท่ี
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้ผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี เข้าสู่ประเด็น     ยุทธศาสตร์ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และธ ารงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การส่งเสริมและพฒันายกระดับการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตาม
ของยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 

   วันท่ี  11 กมุภาพนัธ์  2547 คณะกรรมการท่ีปรึกษา วิทยาลัยประมงปัตต านี จ านวน 17 
คน  ได้เข้าชื่อย่ืนเสนอ ขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   พลเอกชวลติ  ยงใจยทุธ  รองนายกรัฐมนตรี  นายอดศัิย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร  จ านง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพือ่ผลักดันเข้าสู่
การพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 

   วันท่ี  22 เมษายน พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ผลักดัน โครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงปัตตานี โดยผ่านการท าประชาคม ระดับหมูบ่้าน  ระดับต าบลบางตาวา  ต าบลตุยง  ระดับอ าเภอของอ าเภอ
หนองจิกเข้าสู่  เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวัดปัตตานี และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้  (จังหวัดปั ตตานี ,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดยะลา  )โดยได้เสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี 
และ วันท่ี  22  มถิุนายน 2547  คณะรัฐมนตรี ได้อนุมติัโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี  และได้รับ

งบประมาณ  งบกลาง  ปี 2547( วันท่ี  27  กนัยายน  พ.ศ.2547 )จ านวน 22,545,200  บาท  ซ่ึงได้จัดสรร
ผ่านหน่วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  ได้ช่วยเหลือสนับสนุนเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินให้  โดยได้สร้างอาคารศูนย์
วิทยบริการ  ระบบน้ าบาดาล ขยายของเขตไฟฟาู  ปรับปรุงถนนทางเข้า  และครุภัณฑ์ ส านักงาน  ครุภัณฑ์การศึกษา  
ครุภัณฑ์ห้องสมดุ  ครุภัณฑ์เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  ครุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และครุภัณฑ์ยานพาหนะ  (รถยนต์

ขับเคล่ือน  4  ล้อ  จ านวน 1 คัน  )งบบุคลากร งบอดุหนุน โดยมี นายประวิทย ์ อ๋องสวุรรณ ต าแหน่งอาจารย ์ 1 
ระดบั 5  ท าหน้าทีผู้่ช่วยผู้อ านวยการ  เป็นผู้ประสานด าเนินการ และม ี นายพงษ์ศักดิ ์ ราชสวุรรณ  ต าแหน่ง

อาจารย ์ 1 ระดบั 5ท าหน้าทีผู้่ช่วยผู้อ านวยการ( ค าส่ังภายในวิทยาลัย  )และ ว่าทีร่้อยตรีนิพนธ ์ ภูพ่ลบั  เป็นผู้ร่วม
ด าเนินการ 
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   วันท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แกว้ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี  ได้ท าโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงปัตตานี  ไปเสนอต่อกอง
อ านวยการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต  )เนื่องจากรัฐบาลได้มกีารปรับเปล่ียน วิธีการทาง

งบประมาณ  โครงการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะท่ี  2 ของวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้ถูกพบัไป    เมือ่นาย
ปรีชา  เวชศาสตร์ ชี้แจ้งถึงความจ าเป็น ความส าคัญของวิทยาลัยประมงปัตตานี  ทางกองอ านวยการเสริมสร้างสันติ
สุขชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต  ).กไ็ด้อนุมติังบประมาณมาให้  25,000,000  บาท  โดยมงีบบุคลากร  งบ
ด าเนินงาน  งบอดุหนุน และงบลงทุน  โดยได้สร้างอาคารเร ียน  2  ชั้น 8 ห้องเรียน  2 หลัง  อาคารฝึกอาชีพ 1  ชั้น 

มใีต้ถุนโล่ง  2  หลัง  อาคารประกอบกจิศาสนา จ านวน 2 หลัง  หอพกันักศึกษาจ านวน  1 หลัง  โรงเพาะฟกัสัตว์น้ า
กร่อยอกี  1  หลัง  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถตู้ 1 คัน  ,รถกระ บะ  1  

คัน   )โดยมี ว่าทีร่้อยตรีนิพนธ ์ ภูพ่ลบั  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้ประสานด าเนินการ  โดยม ี นายประ
วิทย ์ อ๋องสวุรรณ และนายวรยทุธ ์ ชีวรัตน์  ท าหน้าทีร่องผู้อ านวยการ ( ค าส่ังภายใน ) นางกิตตวิรรณ ชีวรัตน์ 
นายประพัฒน์ กองแก้ว และบุคลากรของอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีมาร่วมด าเนินการ 

  วันท่ี 31  สิงหาคม พ.ศ.2547  นายปรีชา  เวชศาสตร์ ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมง
ปัตตานี ขอเสนอหน่วยเบิกใหม ่ให้วิทยาลัยประมงปัตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมติั ให้มรีหัส
หน่วยงาน  รหัสหน่วยเบิกย่อย และรหัสบัญชีย่อย  ในวันท่ี  21  ตุลาคม พ.ศ .2547  

   วันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ .2548  นายปรีชา  เวชศาสตร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
บางแกว้ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการวิทยาลัยประมงปัตตานี ได้เสนอโครงการเพิม่ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ของ
วิทยาลัยประมงปัตตานี เพือ่ขอสนับสนุนงบประมาณ  จากงบยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด แบบบูรณาการต่อจังหวัด
ปัตตานี กไ็ด้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาเป็นเงิน  7,772,900  บาท  โดยได้เป็นงบบุคลากร  งบด าเนินงาน  
และงบลงทุน  โดยสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์  ปูายวิทยาลัย  ปูอมยาม เสาธงชาติ  ปรับปรุงห้องเป็นห้องเรียนรวม

และห้องประชุม   ห้องน้ า  4 หลัง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ    (รถบรรทุก  6 ล้อ  1  คัน)  

   ปีงบประมาณ 2550  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน (งบลงทุน )สร้างโรงฝึกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 1 หลัง  สร้างอาคารบ้านพกัครู 6 หน่วย 2 ชั้น 1 

หลัง  สร้างบ้านพกัผู้บริหาร จ านวน 1 หลัง และครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเงิน 10,553,000 บาท และ
ชุดกล้องวงจรปิด งบตามโครงการพฒันาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 900,000 บาท  

    นายปรีชา  เวชศาสตร์  ได้ของบกลางปี 2550 ได้งบสร้างฟาร์มตัวอย่าง ,ขยายเขตไหห้าแรง
ต่ า ,สร้างบ้านพกัเกษตรกร ,สร้างถนนภายใน ,ซ้ือรถแทรกเตอร์ 1  คัน และสร้างร้ัวรอบวิทยาลัย  รวมงบประมาณ 

เป็นเงิน 14,200,000 บาท  

   ปีงบประมาณ 2551 ได้รับการจัดสรรงบภายใต้โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษ
เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลยุทธการเพิม่ศักยภาพสถานศึกษาเฉพาะทางเชื่อมโยงการมงีานท าเพือ่ความ

มัน่คง (วิทยาลั ยประมงปัตตานี  )เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวิทยาลัยได้เสนอโครงการพฒันาวิทยาลัยประมง
ปัตตานี เพือ่ของบประมาณจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต ).ได้สร้างบ้านพกันักเรียน 

นักศึกษา จ านวน 2 หลัง หลังละ 2,300,000 บาท เป็นเงิน 4,600,000 บาท และได้ขอควา มอนุเคราะห์สถาบัน
พฒันาท่ีดินจังหวัดปัตตานี ขุดสระเกบ็น้ าจืดไว้ใช้เพือ่การเกษตร จ านวน 16 ไร่ เป็นเงิน 2,617,000 บาท และ

ได้รับการจัดสรรทุนสร้างอาคารจ าหน่ายผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,228,500 บาท  



๑๓ 

 ปีงบประมาณ 2552 ได้รับจัดสรรงบลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
รายการปรับปรุงถนนภายในฟาร์มตัวอย่าง เป็นเงิน 5 ,000, 000 บาท ครุภัณฑ์ชุดมลัติมเีดีย เป็นเงิน 1 ,850 , 000 

บาท  

   ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบเงินกู้ (SP:2) โครงการภายใต้แผนฟืน้ฟเูศรษฐกจิ ระยะ 2 สร้าง
อาคารเรียนปฏิบัติการพืน้ท่ี 1,920 ตารางเซนติเมตร  งบประมาณ 15,360,000 บาท และขอสนับสนุนระบบน้ า

เพือ่ใช้ในฟาร์มเกษตรผสมผสานจากโครงการชลประทานปัตตานี กรมชลประทาน งบประมาณ 10,000,000 บาท  

   ปีงบประมาณ 2554 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณ  (งบลงทุน )
ค่าท่ีดิน ส่ิงกอ่สร้าง ในการปรับปรุงอาคารโรงเรือน งบประมาณ 5,880,000 บาท และค่าขยายขอบเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในแปลงเกษตรผสมผสาน  งบประมาณ 1,800,000 บาท  

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัย
ประมงปัตตานี วันพธุ ท่ี 12 มกราคม 2554   ณ วิทยาลัยประมงปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลา 11.00 น  .สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนั่งจากโรงพยา บาลปัตตานี อ าเภอ
เมอืงปัตตานี ไปยังวิทยาลัยประมงปัตตานี อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมรัีฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางนริศรา  ชวาลตันพพิทัธ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินเข้าพลับพลา   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงาน
ความเป็นมา ของวิทยาลัยประมงปัตตานี 

   ปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน )ครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริม
การเกษตรเคล่ือนท่ี พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท ค่าสร้างสนามฟตุซอล พร้อมติดต้ัง

อุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 1,993,000 บาท   

   ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนส่ิงกอ่สร้าง )เพือ่ปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพ อ าเภอยะหร่ิง งบประมาณ 499,995.16 บาท  

   ปีงบประมาณ 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบครุภัณฑ์ )เครื  ่องคอมพวิเตอร์เพือ่
ด าเนินงานตามโครงการพฒันาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 500,000 บาท และงบท่ีดินและ

ส่ิงกอ่สร้างเพือ่ปรับปรุงถนนภายในฟาร์มเกษตร ตามโครงการขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 
3,000,000 บาท  

 ๑.๑.๒ สถานทีต่ัง้และพ้ืนที่      
   วิทยาลัยประมงปัตตานีต้ังอยู่ท่ี หมูท่ี่ ๒ ต าบลบางตาวา และ หมู ่๘ ต าบลตุยง อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี มเีนื้อท่ีท้ังหมด  จ านวน ๓๒๗ ไร่ ๙๒.๘ ตารางวา  โดยแบ่งออกเป็น  ๒  แปลง ดังนี้ 
    -แปลงที ่๑  ติดเขต ม . ๒ ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี จ านวน  
๑๕๒  ไร่ ๓  งาน  ๔๐.๒ ตารางวา  
    -แปลงที ่๒  ติดเขต ม. ๘ ต าบลตุยง  อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  จ านวน  ๑๗๔  ไร่ ๑ งาน  
๕๒.๖  ตารางวา  
  
 ๑.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สงัคม 
  วิทยาลัยต้ังอยู่ในพืน้ท่ีเขตชายฝ่ังทะเล อยู่ภายใต้อทิธิพลของน้ าขึ้นน้ าลง ลักษณะของระบบนิเวศ
เป็นแบบปุาชายเลน สภาพชุมชนรอบวิทยาลัยประกอบอาชีพการประมง ร้อยละ ๙๐ ใช้เรือประมงแบบพืน้บ้าน   
(กอและ) และรับจ้างท่ัวไป ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาอสิลาม 



๑๔ 

  สภาพท่ัวไปของวิทยาลัยเหมาะส าหรับการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า  
และการอนุรักษท์รัพยากรชายฝ่ังทะเล 
 

๑.๑.๔ งบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน    40,456,403     บาท รายละเอยีดในตารางท่ี ๑.๑  
ตารางท่ี ๑.๑ งบด าเนินงาน งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

รายการ จ านวนเงิน (บาท)  
๑. งบบุคลากร  
    (เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 5,956,245 
๒. งบด าเนินงาน  
    ๒.๒ งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 14,252,900  
    ๒.๓ ค่าสาธารณูปโภค 1,551,710.91  
๓. ค่าเส่ือมราคา 5,990,422.20  
๔. งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอดุหนุนขั้นพืน้ฐาน)  
    ๔.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน 2,276,250  
    ๔.๒ ค่าหนังสือเรียน+เคร่ืองแบบ+อปุกรณ์+กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 1,164,975  
๕. งบรายจ่ายอืน่ๆ (เงินอดุหนุนโครงการพเิศษต่างๆ)  
    5.1 อดุหนุน อศ.กช. 999,000  
    5.2 ศูนย์บ่มเพาะ 80,000 
    5.3 กระจายโอกาสทางการศึกษา  635,500  
    5.4 ออกกลางคัน 120,000  
    5.5 ระยะส้ัน 87,900  
    5.6 Fix it center 540,000  
    5.7 ทุนราชกมุารี 45,000  
    5.8 หารายได้ระหว่างเรียน 83,000  
    5.9 ผลิตและพฒันาบุคลากร 72,000  
    5.10  สถานศึกษาขนาดเล็ก 200,000  
    5.11 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 38,500  
    5.12 ทุน จชต. 2,663,000  
    5.13 ค่าใช้จ่าย จชต. 200,000  
6.งบลงทุน 3,500,000  

รวมงบด าเนินการทัง้สิน้ 40,456,403 
 
๑.๒ สภาพปจัจุบนัของสถานศึกษา  
 วิทยาลัยประมงปัตตานี จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอยีดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามดัีงนี้ 
 ๑.๒.๑ จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ 7 
ดังแสดงในตารางท่ี ๑ ถึงตารางท่ี ๑.๕ 
 



๑๕ 

ตารางท่ี ๑.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

ระดบัชั้น  
หลกัสตูร  

รวม 
ปกต+ิทวิภาคี  เทยีบโอนฯ  

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทัง้หมด 
ปวช. ๑ 59 48 - - 59 48 107 
ปวช.๒ 41 36 - - 41 36 77 
ปวช. ๓ 21 14 - - 21 14 35 

รวมระดบั ปวช. 121 98 - - 121 98 219 
ปวส. ๑ 53 41 - - 53 41 94 
ปวส. ๒ 114  71 - - 114  71 185  

รวมระดบั ปวส. 167 112  - - 167 112  279 
รวมทัง้หมด 288 210 - - 288 210 498 

 
ตารางท่ี ๑.๓ จ านวนผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและ/หรือแกนมธัยม จ าแนกตามหลักสูตรประเภทวิชา สาขาวิชา 
เพศ (รายงานเฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดสอน) 

รุ่นที/่ปี หลกัสตูร  ประเภทวิชา/สาขาวิชา  จ านวนรายวิชา  
จ านวนผู้เรียน  

ชาย หญิง รวม 
 (ไมไ่ด้เปิดสอน)       
       

 
ตารางท่ี ๑.๔ จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

ผู้บริหาร/แผนก
วิชา 

จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ  เพศ วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหาร/ครู  

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
ฯ 

อัต
รา

จ้า
ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต

ร ี

ต่ า
กว

า่ 

คร
ผูู้ช

่วย
 

คร
 ูค

ศ.
๑ 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 1 
รองผู้อ านวยการ 2 2 - - 2 - - 2 - - - - - 2 - 
ครูช านาญการพเิศษ 2 2 - - 1 1 - 1 1 - - - - 2 - 
ครูช านาญการ 7 7 - - 6 1 - 2 5 - - - 7 - - 

ครู 4 4 - -  4 - 2 2 - - 4 - - - 
ครูผู้ช่วย 6 6 - - 3 3 - 1 5 - 6 - - - - 
พนักงานราชการ ครู 11 - 11 - - 11 - - 11 - - - - - - 
ครูจ้างสอน - - - - - - - - - - - - - - - 

รวมทัง้หมด 33 22 11 - 13 20 1 8 24 - 6 4 7 4 1 

 
 



๑๖ 

ตารางท่ี ๑.๕ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
งานตามโครงสร้างบริหาร

สถานศึกษา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ  เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค
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ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

 ห
รอื

 ต
่ าก

วา่
 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

รญิ
ญ

า 

ปร
ญิ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

า่ ป
. ต

ร ี

ฝุายบริหารทรัพยากร 19 - 13 6 9 10 5 4 4 6 - 
ฝุายแผนงานและความร่วมมอื 6 - 4 2 5 1 1 - - 5 - 
ฝุายวิชาการ 4 - - 4 - 4 - - - 4 - 
ฝุายพฒันากจิการนักเรียน
นักศึกษา 

5 - 2 3 3 2 1 - - 4 - 

รวมทัง้หมด 34 - 19 15 17 17 7 4 4 19 - 
 
๑.๓ ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพือ่ให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ประเมนิผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 
(แสดงแผนภูมโิครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 



๑๗ 

 
 
 

คณะกรรมการวิทยาลยั  
นายปรีชา  เวชศาสตร์  

ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี  
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
นายประวิทย ์อ๋องสวุรรณ  

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
นายวรยทุธ ์ ชีวรัตน์  

ฝ่ายวิชาการ  
นายวรยทุธ ์ ชีวรัตน์  

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
นายประวิทย ์  อ๋องสวุรรณ  

 

งานบรหิารงานทัว่ไป  
ช่ือ...นางธันยพัต  จันทรศ์รรีาษฎร.์.. 

 
งานบุคลากร 

ช่ือ....นางนิตยา ด้วงโสน...  

 งานการเงนิ  
ช่ือ....นางสาวกะตีเยาะ  คร.ู..  

 งานการบัญชี  
ช่ือ....นางสาวคอมสะ๊ มาม.ุ.  

 

งานอาคารสถานที่  
ช่ือ....นายประดับ  ชัยพานิชย์....  

 

งานพัสดุ 
ช่ือ...นายบุญแสง  เหมหีม....  

 

งานประชาสมัพันธ์  
ช่ือ...น.ส.จิรสดุา  อรณุรตัน์....  

งานทะเบียน 
ช่ือ...น .ส.พิรญา  สทิธิโชค...  

 

งานวางแผนและความรว่มมือ 
ช่ือ...นายวรยทุธ์  ชีวรตัน์..... 

 งานศูนยข้์อมูลและสารสนเทศ  
ช่ือ...น.ส.สมุาวดี  พวงจันทร.์... 

 
งานความรว่มมือ 

ช่ือ....น .ส.นิลาวัลย ์เจ๊ะเลา๊ะ...  

 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์  
ช่ือ...นายปักรรูอซี  บากา...... 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ช่ือ...นายจรญั ราชนุ้ย..... 

 
งานสง่เสรมิผลติผล การค้า และประกอบธุรกิจ  

ช่ือ.....น.ส.สภัุก  อ่อนทอง...... 

 

งานฟารม์เกษตร 
   ช่ือ...นายนิเลาะ  หะยสีะแม....  

 
 

 
 

งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา  
ช่ือ...นายประวิทย ์ อ๋องสวุรรณ....  

 
งานครทูีป่รกึษา 

ช่ือ...นางกิตติวรรณ ชีวรตัน์....  

 
งานปกครอง 

ช่ือ...นายนิอับดุลเลา๊ะ ปานาวา....  

 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  

ช่ือ...น.ส.สปุราณ ี ศรสีะอาด..... 

 
งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา  

ช่ือ...น .ส.ส าเนียง  เทียมธรรม.......  

 
งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน 

ช่ือ....นายนิเลาะ หะยสีาแม....  

 

งานพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอน  
ช่ือ..นางจันทรเ์พ็ญ ไชยนุ้ย...  

 

แผนกวิชา 
 - หัวหน้าแผนกประมง (นายมะนาเซ  ดอเป๊าะ) 
- หัวหน้าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์ (นายซาฮาบูดิน  ยูโซ๊ะ) 
- หัวหน้าแผนกวิชาแปรรูปฯ (น.ส.จันทร์เพ็ญ  ไชยนุ้ย) 
- หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นายอดุลย์  เมาะอะ) 
- หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร (นายประพัฒน์  กองแก้ว) 
- หัวหน้าแผนกวิชาพ้ืนฐานประยุกต์ (น.ส.สุภัก  อ่อนทอง) 
     

 
 
 
 

 

 
งานวิทยบรกิารและห้องสมุด  

ช่ือ. ....น.ส.นุสราสนีิ  ณ พัทลงุ..... 

 

งานวัดผลและประเมินผล 
ช่ือ...นางฉันทนา ปานาวา...... 

 

งานสือ่การเรยีนการสอน  
ช่ือ...นายอดุลย ์เมาะอะ.. ... 

 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ช่ือ....นายวรยทุธ์ ชีวรตัน์..... 

 

งานฟารม์ประมง 
ช่ือ...นายมะนาเซ ดอเป๊าะ...  

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
นายประพัฒน์  กองแก้ว  

 



๑๘ 

๑.๔ เกียรตปิระวัตขิองสถานศึกษา 
 (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียนซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคมในรอบปี
การศึกษา) 

๑. นายปรีชา  เวชศาสตร์ ได้รับเกยีรติบัตร เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน “ตรวจรถกอ่นใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาบปีใหมอ่ย่างดีเย่ียม ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ถึง 
2 มกราคม 2557 จาก   สอศ. ร่วมกบั กรมการขนส่งทางบก 

๒. วิทยาลัยได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 การแข่งขันจรวจขวดน้ า 4 ประเภทยิงไกล ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส. เนื่องในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คร้ังท่ี 9 
ระหว่าง 3-7 กมุภาพนัธ์ 2557 จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

๓. วิทยาลัยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจรวดขวดน้ า 4 ประเภทยิงไกล ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช. และ ปวส. เนื่องในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คร้ังท่ี 9 ระหว่าง 3-7 กมุภาพนัธ์ 
2557 จาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

๔. อกท.หน่วยปัตตานี ได้รับเกยีรติบัตร เข้าร่วมหน่วยร่วมกจิกรรมดีเด่น ระดับชาติ คร้ังท่ี 35 จาก องค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๕. วิทยาลัยได้รับเกยีรติบัตรสนับสนุน “โครงการอบรมจริยธรรมศาสนา ภาคฤดูร้อน” ระหว่างวันท่ี 20-24 
เมษายน 2557 จาก ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) ดารุลนาอมี (บาโงเปาว์) บ้านบางปลาหมอ ม.8 
ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

๖. นายปรีชา   เวชศาสตร์ ได้รับเกยีรติบัตร เข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน “ตรวจรถกอ่นใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างดีเย่ียม ระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 
2557 จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๗. วิทยาลัย ได้รับเกยีรติบัตร น าเสนอผลงานเพือ่คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้ 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๘. วิทยาลัย ได้รับโล่ประกาศเกยีรติคุณ รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาคใต้ อนัดับท่ี 1 
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๙. วิทยาลัย ได้รับเกยีรติบัตร รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ระดับภาคใต้ อนัดับท่ี 1 โครงการสร้าง
เสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จาก ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๐. วิทยาลัย ได้รับเกยีรติบัตร รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  ด้านการ
อาชีวศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2557 จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

๑๑. นายปรีชา   เวชศาสตร์ ได้รับโล่เกยีรติคุณ ผู้มส่ีวนร่วมในการสร้างเกยีรติประวัติแกวิ่ทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกปัตตานี จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 

๑๒. วิทยาลัย ได้รับโล่เกยีรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการเพาะขยายพนัธ์ุปลานิล สาขาประมง ใน
การด าเนินการพฒันาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม โดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน ( Project Based Learning : PBL) 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ จาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๑๙ 

๑๓. วิทยาลัย ได้รับโล่เกยีรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการผลิตข้าวเกรียบปลา สาขาอตุสาหกรรม
เกษตร ในการด าเนินการพฒันาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม โดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน ( Project Based Learning : 
PBL) ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ จาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๑๔. วิทยาลัย ได้รับโล่เกยีรติยศ รางวัลชนะเลิศ โครงการอาชีพการเล้ียงไกแ่บบฮาลาล สาขาสัตวศาสตร์ ใน
การด าเนินการพฒันาผู้เรียนสู่งานฟาร์ม โดยหลักการใช้โครงการเป็นฐาน ( Project Based Learning : PBL) 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอด็ จาก ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๑๕. นายปรีชา   เวชศาสตร์ ได้รับโล่เกยีรติคุณ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี โดย
มุง่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างประกอบและบ ารุงรักษาอากาศยานขนาดเล็กท่ีได้มาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมอืกบั
บริษทั ซันชายน์ เอวิเอชั่น จ ากดั จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๖. นายมะไซดี  บินอาแวสนิ อกท.หน่วยปัตตานี ได้รับเกยีรติบัตร รับรางวัล สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับภาค 
ภาคใต้ คร้ังท่ี 36 ปีการศึกษา 2557 จาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

๑๗. หน่วยปัตตานี ได้รับเกยีรติบัตร รับรางวัล อนัดับท่ี 3 มาตรฐานเหรียญทอง การแสดงนันทนาการ 
ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 จาก อกท.ภาคใต้ คร้ังท่ี 36 จาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๑๘. หน่วยปัตตานี ได้รับเกยีรติบัตร รับรางวัล อนัดับท่ี 1 มาตรฐานเหรียญทอง หน่วย อกท.ร่วมกจิกรรม
ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมวิชาการ อกท. ภาคใต้ คร้ังท่ี 36 จาก องค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๑๙. หน่วยปัตตานี ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศ อนัดับท่ี 2 การแสดงนันทนาการ ในการประชุมวิชาการ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภาคใต้ คร้ังท่ี 36 ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอดุมศักด์ิ จาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๒๐. วิทยาลัย ได้รับโล่เกยีรติคุณ ความเป็นเลิศในการดูแลผู้เรียนและการเย่ียมบ้านผู้เรียน ผู้ปกครอง ใน
รูปแบบ “หมูบ่้านมหาดไทยโมเดล” และ “อ าเภอโมเดดล” จาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๑. วิทยาลัยบันทึกข้อตกลงในการร่วมด าเนินงาน “โครงการลดเมอืงร้อน ด้วยมอืเรา” ปีท่ี 10 จาก บริษทั
โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จ ากดั และ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 

๒๒. วิทยาลัย ได้รับโล่เกยีรติคุณ ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพือ่การมงีานท าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประจ าปี 2557 จาก ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒๓. นางพชัรี  โชติรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับท่ี 3 ระดับประเทศ ส่วนภาคใต้ “โครงการชีววิถีเพือ่
การพฒันาอย่างย่ังยืน” ประเภทท่ี 4 ราษฎรได้รับความรู้จากวิทยาลัยน าไปใช้ได้อย่างดีเด่น จาก การไฟฟาูฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

๒๔. ชุมชนบ้านปุาศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับท่ี 3 ระดับประเทศ ส่วนภาคใต้ “โครงการชีววิถีเพือ่
การพฒันาอย่างย่ังยืน” ประเภทท่ี 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยน าไปใช้ได้อย่างดีเด่น จาก การไฟฟาูฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 
 



๒๐ 

๑.๕ ความส าเร็จตามเปา้หมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความส าเร็จตามเปูาหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕7 ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมดัีงนี้ 

ดา้น เปา้หมายความส าเร็จ  
๑.๕.๑ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๕.๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มหีลักสูตรสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกจิ

พอเพยีง  
๑.๕.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๑.๕.๔ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ชุมชนได้รับความพงึพอใจต่องานบริการ 
๑.๕.๕ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย รางวัลชนะเลิศระดับภาค ชาติ และครบตาม

จ านวนต่อคนและหลักสูตร 
๑.๕.๖ การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก 

จ านวนกจิกรรมเข้าร่วมตามโครงการต่างๆ 

๑.๕.๗ การประกนัคุณภาพการศึกษา พฒันาระบบประกนัคุณภาพต่อเนื่อง 
๑.๕.๘ การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน จ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ 

 
๑.๖ ความส าเร็จตามเปา้หมายของแผนบริหารความเสีย่ง 
 ความส าเร็จตามเปูาหมายของแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ 7 ซ่ึงประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบมดัีงนี้ 

ดา้น เปา้หมายความส าเร็จ  
๑.๖.๑ ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มขีวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

๑.๖.๒ ความเส่ียงด้านการทะเลาะวิวาท มเีหตุทะเลาะวิวาทในระดับต่ า 
๑.๖.๓ ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม มส่ิีงแวดล้อมท่ีดี 
๑.๖.๔ ความเส่ียงด้านสังคม เช่น การต้ังครรภ์กอ่นวัยอนัควร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบ 
๑.๖.๕ ความเส่ียงด้านการพนันและการมัว่สุม ไมม่กีรณีการเล่นพนันและมัว่สุมในสถานศึกษา  

ดา้นพัฒนาบคุลากร เปา้หมายความส าเร็จ  
๑.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ บุคลากรมคีวามรู้ตามเปูาหมาย มคุีณธรรม 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๒.โครงการศึกษาดูงานและฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิบัติงาน 
๓.ส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี มอีงค์ความรู้และพฒันาศักยภาพความรู้

ความสามารถ 
๔.ส่งเสริมให้มกีารพฒันาตนเองและการมส่ีวนร่วม น าความรู้ประสบการณ์มาพฒันางานได้ดี 

ดา้นวัสด ุครุภัณฑ์ อาคารสถานที ่ เปา้หมายความส าเร็จ  
๑.สร้างแหล่งเรียนรู้ครบทุกสาขาอาชีพท่ีเปิดการเรียนการสอน
แต่ละรายวิชา 

งานฟาร์มสาขาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า และฟาร์ม
เกษตร 

๒.มหี้องปฏิบัติการและงานฟาร์มเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการและชุดฝึกอตุสาหกรรมเกษตร 



๒๑ 

ดา้นวัสด ุครุภัณฑ์ อาคารสถานที ่ เปา้หมายความส าเร็จ  
๓.จัดเตรียมวัสดุ อปุกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนตามรายวิชา
สาขาท่ีเปิดสอนตามหลักสูตรในปีการศึกษา 

วัสดุฝึกในรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา 

๔.จัดหาครุภัณฑ์สถานท่ีส าหรับบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีดี จัดบรรยากาศห้องเรียนท่ีดี และนันทนาการ
รองรับการจัดการเรียนการสอน 

ดา้นการเงิน งบประมาณ เปา้หมายความส าเร็จ  
๑.สามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินได้ตรงตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 
๒.สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณนั้น เบิกจ่ายเงินได้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณ 
๓.มกีารตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกอ่นด าเนินการเบิก
จ่ายเงินทุกคร้ัง 

หลักฐานในการเบิกจ่ายเงินมคีวามถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 


