
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นําโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต 

 รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยเจาหนาท่ีศูนยประสานงาน นายเอกพจน แกน

เมือง นางสาวอรวรรณ ชุมเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรทองถ่ินสูการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 

 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจาหนาท่ีโครงการ

อพ.สธ. เปนผูช้ีแจงขอมูลเร่ืองกําหนดการในการจัดอบรม

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมอบหมายให

นายเอกพจน แกนเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เจาหนาท่ีศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)เขารวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน (9 ใบงาน อพ.สธ.) โดยมี รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล ผูอํานวยการสํานักงาน

โครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนประธานกลาวเปดการฝกอบรม ณ หองภูมิปญญศิลป ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นําโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยเจาหนาท่ีศูนยประสานงาน นายเอกพจน แกนเมือง นางสาว 

 อรวรรณ ชุมเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรทองถ่ินสูการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 8 – 9 มีนาคม

พ.ศ.2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมีวิทยากรศูนยประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ผศ.เอนก

สาวะอินทร ผศ.ดร.อมรรัตน อังอัจฉะริยะ และอาจารยโอษฐสุมา ชุมพงศ เขารวมประชุม

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมอบหมาย

ใหนายเอกพจน แกนเมืองและนางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เจาหนาท่ีศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)     

 เขารวมโครงการอบรมการใชงานระบบงานฐานขอมูล โครงการ อพ.สธ.ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings  

 โดยวิทยากรจากศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงเน้ือหาอบรมในวันแรก ประกอบดวย แนะนําใบงานท่ีใช

รวมกับระบบฐานขอมูล การใชงานเว็ปไซตระบบงานฐานขอมูล อพ.สธ. การใชงานแอปพลิเคชันระบบงานฐานขอมูล อพ.สธ.

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565  ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเขารวมการประชุมศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. และ ศูนยประสานงาน อพ.สธ. เร่ือง

การขับเคล่ือนงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ประจําปงบประมาณ 2565  ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM

Cloud Meetings โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ(อพ.สธ.)เปนประธาน 

 ซ่ึงมีศูนยแมขายและศูนยประสานงานฯท่ัวประเทศ เขารวมการประชุมมากกวา 120 ทาน

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยใหเขารวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแท

แกมหาชน คร้ังท่ี 1/2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และนายสน่ัน สนธิเมือง รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานซ่ึงมีหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ัวประเทศเขารวมการ

ประชุมมากกวา 460 ทาน

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 3 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมอบหมายให         นาย

เอกพจน แกนเมือง เจาหนาท่ีศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เขารวมอบรมการใชงานระบบงานฐานขอมูล

โครงการ อพ.สธ. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยวิทยากรศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัย 

 สงขลานครินทร ซ่ึงมีศูนยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยแมโจ วิทยาเขตชุมพร เขา

รวมอบรมในคร้ังน้ี

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 7 มีนาคม 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นําโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยเจาหนาท่ีศูนยประสานงาน นายเอกพจน แกนเมือง นางสาวอรวรรณ    

 ชุมเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรทองถ่ินสูการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 8 – 9 มีนาคม พ.ศ.2565 ผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจาหนาท่ีโครงการ อพ.สธ. เปนผูช้ีแจงขอมูลเร่ืองกําหนดการในการ

จัดอบรม ซ่ึงมีวิทยากรศูนยประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย ผศ.เอนก สาวะอินทร ผศ.ดร.อมรรัตน อังอัจฉะริยะ และอาจารยโอษฐสุมา ชุมพงศ   

 เขารวมประชุมในคร้ังน้ีดวย

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 8-9 มีนาคม 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดฝกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน หลักสูตร :

บูรณาการ 6 งานทรัพยากรทองถ่ินสูการดําเนินงาน ซ่ึงไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปนประธานในพิธีเปด และมี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลาวรายงานวัตถุประสงค

และการดําเนินงานของศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings

โดยมีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวนกวา 100 ทาน 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



9 มีนาคม 2565 วันท่ี 2 ของการฝกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน หลักสูตร : บูรณาการ 6 งานทรัพยากรทองถ่ินสู  

 การดําเนินงาน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings ไดรับเกียรติจาก ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในนามตัวแทนผูจัดงานในคร้ังน้ีกลาวสรุป ขอบคุณวิทยากรและ

ปดการฝกอบรม 

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 

(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 4 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 25 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายสารสนเทศการวิจัย และผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย เลขานุการอนุกรรมการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา     
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในฐานะผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ตามคําส่ังจังหวัดสงขลาท่ี 325/2565 คณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา เขารวมประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา คร้ังท่ี 1/2565 ณ หองประชุม CEO ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี    
 นายวงศกร นุนชูคันธ รองผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธานการประชุมเพ่ือหารือการจัดแสดงนิทรรศการ“การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ป อพ.สธ.ประโยชนแทแกมหาชน” ซ่ึงกําหนดจัดระหวางวันท่ี 19 - 25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการประชุมคร้ังน้ี ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายสารสนเทศการวิจัย ไดนําเสนอผลงาน
อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่ีไดวางแผนนําเขารวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย:30ปอพ.สธ.ประโยชน
แทแกมหาชนระหวางวันท่ี 19-25 กันยายน 2565 จํานวน 4 โครงการ ภายใตเร่ือง ทุเรียนเทศ สมุนไพรจากภูมิปญญา สูผลิตภัณฑสรางอาชีพ และ
ผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พ้ืนท่ีสงขลา พรอมแผนการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ใหท่ีประชุมไดรับทราบ

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 5 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 30 มีนาคม 2565 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมอบหมายให    
 นายเอกพจน แกนเมือง และนางสาวอรวรรณ ชุมเขียว เจาหนาท่ีศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เขารวม
โครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 องคประกอบ โดยมี ดร.พรรณี สอาดฤทธ์ิ รองผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา   ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนประธาน
กลาวเปดการฝกอบรม  ในชวงเชาของการฝกอบรมไดรับเกียรติจาก นายมรกต วัชรมุสิก เจาหนาท่ี อพ.สธ. บรรยายท่ีมา ความสําคัญ ภาพรวม
นโยบาย ทิศทาง เปาหมายของโครงการ อพ.สธ. ซ่ึงในการฝกอบรมคร้ังน้ีจัดโดยศูนยแมขายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มีกลุมสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ศูนยแมขายและศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต เขารวมการฝกอบรมมากกวา 50 ทาน

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 6 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 31 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต อนุกรรมการดําเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยตามคําส่ังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ี
1787/2564 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานเครือขาย C - อพ.สธ.ภาคใตตอนลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขารวมประชุมคณะทํางานเครือขาย C
ภาคใตตอนลาง คร้ังท่ี 2/2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล ผูอํานวยการ
สํานักงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนประธาน ซ่ึงมีคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วิทยาลัยชุมชนยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา และวิทยาลัยชุมชนปตตานี เขารวมประชุม

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 7 ประจําเดือนมีนาคม 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 11 เมษายน 2565 ศูนยประสานงานอพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความกาวหนา
ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดี
ประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปนประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ รวมประชุม ซ่ึงวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีโครงการท่ีรายงานความกาวหนาท้ังหมด 7 โครงการ

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนเมษายน 2565

จดหมายข่าว



วันท่ี 21 เมษายน 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคใตฝงอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความกาวหนา
ระยะ 6 เดือน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา ประจํา
ปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมโกศล อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ สงรักษ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีสงขลา จาก สถาบันวิจัย
และพัฒนา คณะศิลปศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยรัตภูมิ    
 รวมประชุม ซ่ึงพ้ืนท่ีสงขลา มีโครงการท่ีรายงานความกาวหนาท้ังหมด 7 โครงการ

ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนเมษายน 2565

จดหมายข่าว



ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 1 ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าว

วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดประชุมติดตามผลและรายงานความ

กาวหนาระยะ 6 เดือนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

ประจําปงบประมาณ 2565 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารสํานักงานวิทยาเขตตรัง โดยมีผูชวยศาสตราจารยโกสินทร พัฒนมณี   

 รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรังเปนประธานในการประชุม พรอมดวยคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ือง

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

รวมประชุม ซ่ึงวิทยาเขตตรัง มีโครงการท่ีรายงานความกาวหนาท้ังหมด 4 โครงการ



ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 2 ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าว

ชวงบาย วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) นําโดย ดร.วิกิจ ผินรับ  รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยเจาหนาท่ีศูนยประสานงาน นายเอกพจน แกนเมือง นางสาว   

 อรวรรณ ชุมเขียว ประชุมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร : บูรณาการ 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการจัดการเรียนรู 

 ระหวางวันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารสํานักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีวิทยากรศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

วิทยาลัย   การโรงแรมและการทองเท่ียว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขารวมประชุม



ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน 
(อพ.สธ. - มทร.ศรีวิชัย)

179 ม.3 ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
Tel : 075-204070 Fax : 075-204071

ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.ภาคใต้ฝ�� งอันดามัน

(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย)

จดหมายขาวศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย ฉบับท่ี 3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2565

จดหมายข่าว

วันท่ี 11-12 พฤษภาคม 2565 ศูนยประสานงาน อพ.สธ.ภาคใตฝงอันดามัน(อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) จัดการฝกอบรมปฏิบัติการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน(แนวทางสนับสนุนงานอพ.สธ.)หลักสูตร:บูรณาการ 5 องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการจัดการเรียนรู

ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแอปพลิเคช่ัน ZOOM Cloud Meetings โดยมี ศาสตราจารย ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เปนประธานในพิธีเปดและกลาวรายงานโดย ดร.วิกิจ ผินรับ รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังน้ีมีผูสนใจเขารวม

การอบรมในคร้ังน้ี จํานวนกวา 200 ทาน ซ่ึงการอบรมท้ัง 2 วัน ไดรับเกียรติจากคุณมรกต วัชรมุสิก เจาหนาท่ี อพ.สธ.และคณะอาจารย

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปนวิทยากรในการบรรยาย 


