
งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดหมายข่าว

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง
Ranong  College of Agriculture and technology

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ฟารม์เดน่วษท.ระนอง

 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ร่วมกับคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา พัฒนาฟาร์มจากเดิม 
ให้เป�นช่องทางการเรียนรู้ที�ดีขึ�น โดยฟาร์มในส่วนของพืชมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฟาร์มปาร์มนํ�ามันจํานวน 100 ไร่ 

ด้านฟาร์มไม้ผลจํานวน 15 ไร่ (อาทิเช่น กล้วย ทุเรียน มังคุด หน่อยหน่า) ด้านฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ 2 งาน ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ 
ฟาร์มพืชผัก 1 งาน ประกอบไปด้วยพืชผักสวนครัว ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักคะน้า และพืชผักตะกูลผักสลัด เป�นต้น ซึ�งเป�นการพัฒนา

ศักยภาพด้านงานฟาร์มให้เด่นขึ�นพร้อมเป�นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงการขยายผลความรู้ การสร้างรายได้ สู่ชุมชน

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756
ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ร่วมกับคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา พัฒนาฟาร์มจากเดิมให้เป�นช่อง 
ทางการเรียนรู้ที�ดีขึ�น โดยฟาร์มในส่วนของฟาร์มสัตวศาสตร์ ได้มีการพัฒนาในการเลี�ยงสัตว์เพื�อการเรียนรู้มากมาย เช่น ฟาร์มไก่พันธ์ุไข่ จํานวน 

1,500 ตัว ฟาร์มเป�ดบ้านนา 100 ตัว ฟาร์มไก่เนื�อ 500 ตัว ฟร์ามโคเนื�อ 18 ตัว ฟาร์มนกกระทา 1,000 ตัว เพื�อส่งเสริมผลผลิตให้กับนักเรียน 
นักศึกษา เรียนรู้ขั�นตอน....วิธีการเลี�ยงในช่วงอายุต่างๆ..และนักเรียนนักศึกษา สามารถฝ�กทักษะวิชาชีพทางด้านสัตว์ได้ครบทุกขั�นตอนรวมถึงการจัด 
จําหน่ายสินค้า.......และยังส่งเสริมผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ขั�นตอนกระบวนการในการเลี�ยงสัตว์จะเป�นการส่งเสริมการส้รางรายได้ระหว่างเรียน และนําไป 

เป�นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยังยืน อีกร่วมไปถึงการขยายผลความรู้ การสร้างรายได้ สู่ชุมชน

จดห
มายข่าว
ฟาร์มเด่นวษท.ระนอง

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดหมายข่าว

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ฟาร์มประมง
วษท.ระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ร่วมกับคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา พัฒนาฟาร์มจากเดิมให้ 
เป�นช่องทางการเรียนรู้ที�ดีขึ�น โดยฟาร์มในส่วนของฟาร์มประมงได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนวัตกรรมการเลี�ยงปลาร่วมกับปลูก 
ผัก การเพาะขยายพันธ์ุปลาสวยงาม การเลี�ยงกบ การเลี�ยงปลาดุก ร่วมถึงการเลี�ยงหอยขม ซึ�งเป�นการพัฒนาศักยภาพด้านงานฟาร์มให้เด่น 

ขึ�นพร้อมเป�นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงการขยายผลความรู้ การสร้างรายได้ สู่ชุมชน
 

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดหมายข่าว
นิเทศการจัดการเรียนการสอน

วษท.ระนอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และนายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการฝ�ายวิชาการ ดําเนิน 
นิเทศการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ในป�การศึกษา 2565 ของแผนกพืชศาสตร์ แผนกสัตวศาสตร์ แผนก 
ประมง แผนกอุตสาหกรรม และแผนกวิชาสามัญ มีการพูดคุนสอบถามการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั�งถามป�ญหาต่างๆที�พบบ่อย ๆ 

กับนักเรียน นักศึกษา และให้คําแนะนําแก่ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

นิเทศการนักศึกษา
ฝ�กประสบการณว์ชิาชพี

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการฝ�าย 
วิชาการ นางจรรยพร ศรีชะฏา รองผู้อํานวยการฝ�ายแผนงานฯ นายปราโมท หาญณรงค์ รองผู้อํานวยการฝ�ายพัฒนาฯ นายการันณ์ หวาน 
ชื�น นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ นายประสงค์ มาน้อย และนายสนธยา แสวงผล ดําเนินนิเทศนักศึกษา ฝ�กประสบการณ์วิชาชีพใน 
สถานประสอบการ ในป�การศึกษา 2565 ของแผนกพืชศาสตร์ แผนกสัตวศาสตร์ แผนกประมง แผนกอุตสาหกรรม และแผนกวิชา 
สามัญ มีการพูดคุนสอบถามการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทั�งถามป�ญหาต่างๆที�พบบ่อย ๆ กับ นักศึกษา และให้คําแนะนําแก่ 

นักศึกษา ณ สถานประกอบการณ์จังหวัด ราชบุรี นครปฐม และชลบุรี 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดหมายข่าว
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

ช่อสะอาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

โครงการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
วันที�  10 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

ในวัน 10 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นางเปรมวดี 
ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ครูวัชรา ปลายชัยภูมิ และครูณัฐพงษ์ นาคินทร์ นํานักเรียน นักศึกษา ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญช่อสะอาด 
ร่วมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม โดยมีนายสุทิน ทองพลับ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี เป�นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และ 

เป�ดค่ายพักแรม และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าประจํากองลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย/กิจกรรมบุกเบิก และกิจกรรมรอบ 
กองไฟ และ นายธาริน  เหมวิเชียร รองผู้อํานวยการฝ�ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี  เป�นประธานในพิธีป�ดค่ายพักแรม 

ณ ค่ายลูกเสือชั�วคราววิทยาลัยการอาชีพกระบุรี จังหวัดระนอง
 



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดหมายข่าว
การประเมนิคดัเลอืกหนว่ย

 อกท.ดเีดน่ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology

การประเมินคัดเลือกหนวยอกท.ดีเดน ระดับภาคใต 

วันที�  10 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วันพุธที� 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หน่วยระนอง รับการประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจําป�การศึกษา 2565 ซึ�งประกอบไปด้วย การบริหารงานองค์การ, การดําเนิน 
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ, การดําเนินกิจกรรมหมู่บ้าน อกท., การเลื�อนระดับสมาชิก, การหารายได้, การประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า การร่วมประชุมวิชาการใน 
ป�ที�ผ่านมา, การทดสอบความรู้ความสามารถด้านระเบียบและวิธีปฏิบัติของ อกท. โดยมีนางจารุวรรณ แดงมา ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

สุราษฎร์เป�นประธานกรรมการ ณ สํานักงานอกท.วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

พระบิดาแห่งฝนหลวง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
Ranong  College of Agriculture and technology

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วันที� 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้นางเปรมวดี ศศิสุวรรณ
พงศ์ และครูวณัฐญา งอยผาลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื�องราชสักการะ เนื�องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําป� 2565 เพื�อน้อมรําลึกในพระ 

มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ�งในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวรําลึกในพระ 
มหากรุณาธิคุณ เบื�องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั�นประธานและผู้ร่วมพิธี
ยืนสงบนิ�ง เพื�อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป�นเวลา 89 วินาที ณ หอประชุมพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง โดยมี 

นายป�ยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป�นประธานพิธี
 



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

 (QUICK WIN)  

ในวันที� 30 พฤศจิกายน 2565 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์  ผู้ อํา น ว ยการ วิทยาลัย เกษตรและ เทคโนโลยี ระนอง นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และ 
นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมการประชุมโครงการ นโยบาย เร่งด่วน  (Quick Win)  ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตร และ ประมง  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2566 ซึ�งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป�นประธานมอบนโยบายในการประชุมโครงการขับเคลื�อน นโยบายเร่งด่วน (Quick 
win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในช่วงบ่าย เรืออากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บรรยายพิเศษเรื�อง นโยบายและจุดเน้นในขับเคลื�อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและประมง 
ทั�ง 47 แห่งรับมอบนโยบายและร่วมประชุมฯ ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศีกษาปทุมธานี

 

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์Ranong  College of Agriculture and technology



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

 (QUICK WIN)  

ในวันที� 30 พฤศจิกายน 2565 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์  ผู้ อํา น ว ยการ วิทยาลัย เกษตรและ เทคโนโลยี ระนอง นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ และ 
นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมการประชุมโครงการ นโยบาย เร่งด่วน  (Quick Win)  ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตร และ ประมง  ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ.2566 ซึ�งคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป�นประธานมอบนโยบายในการประชุมโครงการขับเคลื�อน นโยบายเร่งด่วน (Quick 
win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในช่วงบ่าย เรืออากาศโท สมพร ปานดํา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บรรยายพิเศษเรื�อง นโยบายและจุดเน้นในขับเคลื�อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและประมง 
ทั�ง 47 แห่งรับมอบนโยบายและร่วมประชุมฯ ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศีกษาปทุมธานี

 

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์Ranong  College of Agriculture and technology



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

ทนุการศกึษา เฉลมิ ราช กมุาร ี 

วันจันทร์ที� 28 พฤศจิกายน 2565 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้ อําน ว ยการ วิทยาลัย เกษตรและ เทคโนโลยี ระนอง หมอบหมายให้ครูที�ทําหน้า (ที�หัวหน้างานกิจกรรม) 
นายสนธยา แสวงผล (หัวหน้างานแนะแนว) นางจรรยพร ศรีชะฎา (และครูที�รับผิดงานยาเสพติด) นางสาววลัยลักษณ์ ชวลิตชูวงษ์ ได้เข้าร่วม การประชุม มอบ นโยบาย  

ดําเนิน งานทุนการศึกษา เฉลิม ราช กุมารี  และการ ป�องกัน และ แก้ไขป�ญหา ยาเสพติด ใน สถาน ศึกษา  รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  Zoom
 

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

Ranong  College of Agriculture and technology



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

โครงการชวีวถิเีพื�อการพฒันา
อยา่งยั�งยนื

เมื�อวันอาทิตย์ที� 27 – 28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้รับการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน โครงการชีววิถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน ประจําป�การศึกษา 2565 โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ 
ผู้อํานวยวิทยาลัยฯ นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน 

โครงการชีววิถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน ในประเภทที� 1 การดําเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบศูนย์การเรียนรู้) ประเภทที� 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ ประเภทที� 3 นักเรียน นักศึกษา ป�จจุบันนําไป 
ใช้ประโยชน์ ประเภทที� 4 ราษฎรที�ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ผลดีเด่น ประเภทที� 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ผลดีเด่น ประเภทที� 6 โรงเรียนที�ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ผลดีเด่น และประเภทที� 7 สิ�ง 
ประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น ซึ�งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้จัดตั�งเป�นศูนย์การเรียนรู้โครงการชีวถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน ร่วมกับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื�อเป�นแหล่ง 

ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื�อกูลซึ�งกันและกันระหว่างธรรมชาติ 
และการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการนําจุลินทรีย์ที�มีปรสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี ในการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ การเกษตร(ทางด้านพืช) ทางด้านประมงทางด้านปศุสัตว์ และทางด้านรักษาสิ�งแวดล้อมด้วย 

วิถีเกษตรอินทรีย์ เพื�อให้ชุมชนสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยืน
 

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
Ranong  College of Agriculture and technology

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

โครงการชวีวถิเีพื�อการพฒันา
อยา่งยั�งยนื

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ดําเนินการโครงการชีววิถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน ประจําป�การศึกษา 2565 โดยมีนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มอบหมายให้คณะครู และ 
นักเรียน นักศึกษา ลงพื�นที�เพื�อทํากิจกรรมการขยายผลของโครงการชีววิถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน มีดังนี� ในประเภทที� 1 การดําเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบศูนย์การเรียนรู้) ประเภทที� 2 ครู บุคลากรทางการ 

ศึกษา นําไปใช้ประโยชน์ ประเภทที� 3 นักเรียน นักศึกษา ป�จจุบันนําไปใช้ประโยชน์ ประเภทที� 4 ราษฎรที�ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ผลดีเด่น ประเภทที� 5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ผลดีเด่น ประเภทที� 
6 โรงเรียนที�ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ผลดีเด่น และประเภทที� 7 สิ�งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีดีเด่น ซึ�งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้จัดตั�งเป�นศูนย์การเรียนรู้โครงการชีวถีเพื�อการพัฒนาอย่าง 
ยั�งยืน ร่วมกับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื�อเป�นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม 

นาถบพิตร สร้างความรู้ความเข้าใจในการเกื�อกูลซึ�งกันและกันระหว่างธรรมชาติ และการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการนําจุลินทรีย์ที�มีปรสิทธิภาพ (EM) มาใช้แทนสารเคมี ในการดําเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
การเกษตร(ทางด้านพืช) ทางด้านประมงทางด้านปศุสัตว์ และทางด้านรักษาสิ�งแวดล้อมด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื�อให้ชุมชนสามารถพึ�งพาตนเองได้อย่างยั�งยืน

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
Ranong  College of Agriculture and technology

"เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

จดห
มายข่าว

โรงเรียนพระดาบส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ในวันที� 9 -23 พฤศจิกายน 2565 นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายสิทธิชัย เชนทร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณะครู 
จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ครูนางจรรยพร ศรีชะฎา ครูปราโมทย์ หาญณรงค์ ครูประสงค์ มาน้อย และครูสนธยา แสวงผล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู

Hands On โครงการอาชีวะสร้างช่างฝ�มือ(ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ภายในโครงการมีการจัดอบรมเกี�ยวกับนโยบายและการจัดการเชิงลึกของโครงการฯ กิจกรรม 
จิตตป�ญญา การเข้าฐานฝ�กปฏิบัติต่างๆ ดังนี� 1.ฐานงานอิเล็กทรอนิกส์ 2.ฐานงานนิวเมติกส์ 3.ฐานงานตีเหล็ก 4.ฐานงานเขียนแบบ 5.ฐานงานไฟฟ�า 6.ฐานงานปูน 

7.ฐานงานช่างยนต์ 8.ฐานงานช่างไม้ 9.ฐานงานช่างโลหะ 10.ฐานงานตะไบ 11.ฐานเกษตร และกิจกรรมเยี�ยมชมผู้เรียน 
ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

ที�อยู่ 19 หมู่ 5 ตําบล ราชกรูด อําเภอ เมือง จังหวัด ระนอง 85000

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
Ranong  College of Agriculture and technology



วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วันอังคารที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์

Ranong College of Agriculture 
and technology

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้รับทุนการศึกษาจาก 
มูลนิธิร่วมจิตรต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนาง 
รุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดระนอง นางสัญญา กวั�งซ้วน 
และนายณัฐกิตต์ วิเศษสังช์ พร้อมด้วยคณะแม่บ้านมหาดไทย 
เป�นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวจํานวน 2 ทุน ให้กับนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ณ ห้อง 
ประกันคุณภาพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

วารสารวารสารวารสารประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์

นางสาววลัยลักษณ์ ชวลิตชูวงษ์ : รายงาน งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756

ป ร ะ จํา เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ 2 5 6 5

ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วคมจิตรต์น้อมเกล้าฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 2 ทุนการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง



งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 

วารสารประชาสัมพันธ์

วันพุธที� 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

โครงการชีววิถีเพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืน

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
นางเปรมวดี ศศิสุวรรณพงศ์ รองผู้อํานวยการฝ�ายบริหารทรัพยากร พบปะพูดคุยและแจ้ง 

ข่าวสาร แก่นักเรียน นักศึกษา และครูแผนกอุตสาหกรรม แผนกสามัญ แผนกพืช 
ศาสตร์ ในทุกๆเช้าของกิจกรรมเข้าแถว ได้ให้ความรู้เกี�ยวกับโครงการชีววิถีเพื�อการ 
พัฒนาอย่างยั�งยืน ความรู้ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ อี.เอ็ม.(EM) , 

การรักษาสุขภาพ(โควิด19) ,และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ที�ร่วมกิจกรรมเข้าแถวในช่วงเช้า โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
Ranong College of 

Agriculture and technology
ป ร ะ จํา เ ดื อน  พฤศ จิ ก า ยน  พ . ศ . 2 5 6 5

077-897756 "เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"



วารสารประชาสัมพันธ์

วันอังคารที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประเพณีลอยกระทง 2565

 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ร่วมสืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง โดยภายในกิจกรรมมี การประกวดกระทง 
การประกวดนางนพมาศ การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง การ 
ประกวดการแสดง(ขวัญใจโคบาล) และการเดินขบวนร่วมกับ 

ตําบลราชกรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

ตําบลราชกรดู อําเภอเมอืง จงัหวดัระนอง

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีะนอง
Ranong College of 

Agriculture and technology
ป ร ะ จํา เ ดื อน  พฤศ จิ ก า ยน  พ . ศ . 2 5 6 5

งานประชาสัมพันธ์วษท.ระนอง 077-897756 "เกษตรกรรม อาชีพลํ�าค่า"


