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ขอมูลสถานศึกษา
ประวัตคิ วามเปนมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 โดย
ไดรับโอนที่ดินจากศูนยเยาวชนภาคใต
สังกัดสํานักงานสงเสริมเยาวชนแหงชาติ
สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยใชชื่อวา “โรงเรียนเกษตรกรรมสตูล” ตอมายกฐานะเปน “วิทยาลัย
เกษตรกรรมสตูล” เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2524 และไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล” เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,993 ไร
ทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
ตั้งแต พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบัน
1. นายชม
สงทิพย
22 ก.พ. 2520 – 15 พ.ย. 2535
2. นายเจือ
สุวรรณกระจาง
16 พ.ย. 2535 – 30 ก.ย. 2536
3. นายธรรมนูญ บูญทอง
1 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2538
4. นายประกอบ บมเกลี้ยง
30 ก.ย. 2538 – 2 ม.ค. 2540
5. นายจรัญ
จุลโสภณ
3 ม.ค. 2540 – 21 ก.ค. 2541
6. นายธรรมนูญ ศิริพันธ
9 พ.ย. 2541 – 23 ต.ค. 2543
7. นายยรรยง รัตนมาตุ
11 พ.ย. 2543 – 22 มี.ค. 2544
8. นายวิศวะ คงแกว
23 มี.ค. 2544 – 16 ม.ค. 2547
9. นายศุภชัย สมทอง
19 ม.ค. 2547 – 10 ต.ค. 2550
10. นายประสงค ชูวิจิตร
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
11 ต.ค. 2550 – 15 พ.ค. 2551
11. นายวุฒิพงษ วงศสุวรรณ
16 พ.ค. 2550 –21 ม.ค. 2553
12. นายวิกรม พงศจันทรเสถียร
22 ม.ค.2553-ปจจุบัน

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยูบานเลขที่ 4 หมูที่ 2 ตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มีพื้นที่
ทั้งหมด 1,993 ไร
- ระยะทางจากจังหวัดสตูลถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
36 กิโลเมตร
- ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 937 กิโลเมตร
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อาณาเขตของวิทยาลัย
ทิศเหนือ
ติดกับเขตอนุรักษพันธุไมและสัตวปา ภูเขาคอม และที่ดินเอกชน โดยมี
หวยแหยและคลองกลางปาเปนเสนแบงอาณาเขต
ทิศใต
ติดกับถนนประชาสงเคราะห และคลองปโดะ
ทิศตะวันออก สวนหนึ่งติดกับภูเขาคอม อีกสวนหนึ่งติดกับที่ดินเอกชน โดยมีหวยหอย
กาบเปนสวนแบงอาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินเอกชน สภาพพื้นที่ของวิทยาลัยมีการใชประโยชน ใชเปน
แปลงปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน แปลงทุงหญาเลี้ยงสัตว สวนปา
เฉลิมพระเกียรติ แปลงปาลมน้ํามัน แปลงยางพารา เปนตน
Website

www.satunatc.ac.th
E-mail address
Satunatc48@yahoo.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ใชคําในภาษาอังกฤษวา
SATUN COLLEGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
ธงสีประจําสถาบัน
เขียว ขาว เหลือง
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เกียรติประวัติผลงานดีเดน
ป

รายการ

แหลงที่มา

พ.ศ.2536

วิทยาลัยเรงรัดพัฒนาดีเดน

กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2534

รางวัลเสมาทองคําพิเศษ

กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2535
พ.ศ.2538

สถานศึกษาดีเดน
นักศึกษารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ
องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ
นักศึกษารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ ถังใหอาหารปลาพลังน้ํา
ถังคัดขนาดลูกปลา
รางวัลพระราชทานชนะเลิศการประกวดสถานศึกษา
และชุมชนดีเดน(รวมใจสูภัยเศรษฐกิจ)เขตการศึกษา 2
ชนะเลิศระดับจังหวัด สถานศึกษารวมกิจกรรมรณรงคตามโครงการ
เสมารวมใจตานภัยยาบา
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานดานจริยธรรมดีเดน
รางวัลเกียรติคุณ ครูผูสงเสริมและพัฒนาการใช
ภาษาไทยดีเดน
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครุสดุดี

กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา

พ.ศ.2539
พ.ศ.2539
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2541
พ.ศ.2543
พ.ศ.2543
พ.ศ.2543

กรมอาชีวศึกษา
กรมอาชีวศึกษา
บริษัทลอกเลย
สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เปดทําการสอนในระดับตางๆดังนี้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เทียบโอนประสบการณ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) สมทบ
- โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหาความยากจน (อศ.กช.)
- โครงการอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
- โครงการเกษตรปฏิรูป
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลไดเปดการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน
และประเภทวิชาที่จัดการเรียนเรียนการประกอบดวย ประเภทวิชา เกษตรกรรม พาณิชยการ ชาง
อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ทั้งในระบบปกติและภาคสมทบ
ปจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโดย
จัดการศึกษาในระบบ เปดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
1. ประเภท วิชาเกษตรกรรม
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานพืชศาสตร
- สาขางานสัตวศาสตร
- สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขางานประมง
- สาขางานเกษตรศาสตร
1.2. สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขางานพืชสวน
1.3 สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขางานการจัดการผลิตสัตว
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2.1 สาขาวิชาพาณิชยการ
- ไมเปดการเรียนการสอน3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
4. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
4.1 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต
การจัดการศึกษานอกระบบ
1. หลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานเกษตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (อศ.กช.)
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2.2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
- สาขางานเกษตรศาสตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคสมทบ
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาการจัดการ
- สาขางานธุรกิจเกษตรและสหกรณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ภาคสมทบ
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีการประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมโจ เปดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน และยังใหบริการชุมชนและสาธารณประโยชนอื่นๆ ดวย เชน
บริการสถานที่ดานการจัดการแขงขันกีฬา – กรีฑา ระดับตําบลและระดับอําเภอ เปนตน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล มีบุคคลกรดังนี้
- ฝายบริหาร
3
คน
- ขาราชการครู
38
คน
- ขาราชการพลเรือน 1
คน
- ลูกจางประจํา
14
คน
- ลูกจางชั่วคราว
14
คน
- พนักงานราชการ 2
คน
- ครูอัตราจาง
2
คน
รวม
73
คน
หนาที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีหนาที่จัดการศึกษา ฝกอบรม และสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรและแผนการศึกษาของชาติใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นในดานเกษตรกรรม และดานอื่นๆ ตามความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษา
2. จัดการศึกษา ฝกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษ
3. วิจัยและสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพตาง ๆ
4. ฝกอบรม นักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม
5. ใหบริการแกเกษตรกร ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ
6. รับงานการคาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
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7. ดําเนินการรวมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน และการประกอบ
อาชีพของนักเรียน นักศึกษา หรือผูเขารับการอบรม
8. จัดการสถานศึกษาหรืองานฟารมในเชิงธุรกิจ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐ และ
เอกชน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพ สามารถสรางงานเพื่อประกอบอาชีพ
อิสระได
2. เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอสําหรับการศึกษาเพิ่มเติมตามความตองการ
3. เพื่อใหบริการศึกษานอกระบบแกเกษตรกรโดยการฝกอบรมและบริการวิชาชีพอยาง
ทั่วถึง
4. เพื่อใหผูเรียนทุกคนยึดหลักปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่วา " ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
พัฒนา"
ปรัชญาของวิทยาลัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย พัฒนา
วิสัยทัศน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล เปนศูนยการเรียนรูอ าชีวะ พัฒนาคุณธรรมนําวิชาชีพสู
ชุมชน หวังผลสรางผูประกอบการทันสมัย อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาวิชาชีพที่หลากหลายตามความตองการของสังคม
2. บริการและจัดการศึกษาดานอาชีวเกษตรใหมีมาตรฐาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิจัยและพัฒนาการศึกษาใชหลักคุณธรรมนําความรู สรางผูประกอบการ
ยุทธศาสตร
1. สรางทางเลือกและเปดโอกาสทางการศึกษาแกชุมชน
2. ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักคุณธรรมนําความรู
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนสูงานอาชีพที่มั่นคง
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการองคกรสูมาตรฐาน
5. สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาใหสัมฤทธิ์ผลเปนประโยชนตอวงการศึกษา
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