
 

“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  

“ราชภัฏโคราช ปลูกความจงรักภักดี” 

กิจกรรมน าชมสวนจีโอปาร์คและสวนเกษตร 100 ไร่ 
น้องๆนักศึกษาช้ันปีที่ 1,3 เข้าใหม่ 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมน าชมสวนจีโอปาร์คและสวน
เกษตร 100 ไร่ ของบน้องๆนักศึกษา ชั้นปีที่  1,3 เข้าใหม่ เมื่อวันที่ 10 - 13 
กรกฎาคม 2561 โดยศูนย์นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร 
ตามแนวพระราชด าริ (APIC NRRU) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้แก่
นักศึกษาเข้าใหม่ แนะน าการด าเนินงานของศูนย์นวัตกรรมฯ การบูรณางานวิจัย
และบริการวิชาการ การบริการเครื่องมือในการวิเคราะห์และท าวิจัย นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมเกมนันทนาการให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2561 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หลอมรวมทุกดวงใจ ราชภัฏโคราชน้อมพลี 
เทิดพระบารมีทั่วหล้า กิจกรรม “ราชภัฏโคราช ปลูกความจงรักภักดี” เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ าพระองค์ในรัชกาลที่ 10) เพื่อ
แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธิเปิด พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงาน โรงเรียน ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร(100ไร่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

APIC NRRU เปิดเวทีขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่โคราช 
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

       ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร      
ตามแนวพระราชด าริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (APIC NRRU) จัดเวที
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิด
โครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายสรุปการด าเนินงานชุดโครงการ การวิจัยและพัฒนา
เพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์โดยภาคีเครือข่ายจังหวัด
นครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัย โดย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) และสหกรณ์
การเกษตรพิมาย จ ากัด 

การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ฯ ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาเทคโนโลยีลัยราชมงคลอีสาน ในการน าวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ ที่เกิดขึ้นจากความแก้ไขปัญหาของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด มาวิจัยและ
พัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ นอกจากนี้ยังมีสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง
ของจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง แสดงความเห็นและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา
สินค้าเกษตร อาทิ โคนมและพืชผล ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีฐานเดิม     
ในการท าวิจัยเรื่องข้าวปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มรายได้ของครอบครัว
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา กับ สกว. ท าให้เห็นกลไกความร่วมมือ      
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับ
อีก 2 มหาวิทยาลัย ด าเนินชุดโครงการ อย่างไรก็ตามชุดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ถือเป็นตัวอย่างของสถาบันวิชาการที่ เข้าไปเชื่อมโยงกับกลไกจังหวัด 
ในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นผลพวงจากการท างานวิจัยพื้นที่ ท าให้ทีม
นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเชิญเข้าร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 



 

APIC NRRU ลงพื้นที่บรกิารวิชาการ เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน ณ ที่ว่าการอ าเภอ 

ล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 

      ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนว
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) จัดโครงการอบรม   
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจ าปี 2561 (Young Smart Farmer) 
จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-30 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมและ วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ 
โดยมี นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการ  
            กิจกรรมในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายเร่ือง การวิเคราะห์บริบทต้นทุน
ทรัพยากรและอัตลักษณ์สินค้าเกษตร ต่อด้วยการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร    
เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร       
การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากแหล่งเงินทุน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้าง
ตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตร การจัดท าแผนธุรกิจการตลาด ปิดท้ายด้วยการพัฒนา
สินค้าเกษตรสู่ตลาดทั่วไปตลาดออนไลน์ (E-Market) วิทยากรโดย คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
      การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นการบริการวิชาการงานวิจัยและการส่งเสริม
เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เพื่อเตรียมพร้อม
และพัฒนาให้ Young  Smart  Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ฐานข้อมูลและเครือข่ายในการท าธุรกิจเกษตร       
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น เป็นสถาบันวิชาการที่เข้า
ไปส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

APIC NRRU รวมพลังก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การพัฒนามหาลัยที่ยั่งยนื 

 

        ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนว
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) จัดโครงการประชุม  
ท าแผนยุทธศาสตร์ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบ
วงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร(100ไร่) โดยมี ผศ.
ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานเปิด
โครงการ พร้อมร่วมระดมสมองขับ เคลื่อนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กับ
คณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมฯ และตัวแทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะพร้อมน าความคิดเห็นมาปรับเป็นทิศทาง  
การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมฯให้เป็นประอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งเน้น         
การท างานร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่นต่อไป  

 

ข่าวกิจกรรม : กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIC NRRU จับมือส านักงานเกษตรจังหวัด  
พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

2 

ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนว
พระราชด าริ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (APIC NRRU) 
วิสัยทัศน์  :  

บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น 
พันธกิจ :  

ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา สู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ผ่านความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และความยั่งยืนของท้องถิ่น 
จัดท าโดย :   

งานประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่ปรึกษา : 

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

กองบรรณาธิการ :  
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรกัษ,์ ดร.ศิวพร แพงค า,อ.เจษฏา ทพิยะสุขศรี,  
ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง,นางสาววันวสิาข์ ค าทวี, 
นายธวัชชัย ปรองพิมาย  

ที่ปรึกษา : 
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล      อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

 

เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC NRRU) ลงพื้นที่
บริการวิชาการ อ าเภอล าทะเมนชัย เป็นปีที่2 กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ         
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน ณ ที่ว่าการอ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย        
มีนายสมชาย ปัญโญธีรกุล นายอ าเภอล าทะเมนชัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ 

การจัดโครงการสืบเนื่องมาจากการติดตามเยี่ยมเยื่อนเครือข่ายพื้นที่อ าเภอ
ล าทะเมนชัย เพื่อส ารวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ สู่การประชุม
หารือ วางแผน ระหว่างนายอ าเภอล าทะเมนชัยและคณะกรรมการศูนย์นวัตกรรมฯ 
(APIC NRRU) จึงเกิดการด าเนินการในการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นมา โดยโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร       
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อการต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์ (น้ านมข้าว) การพัฒนาศักยภาพ  
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ เพื่อการต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์ การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อการต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์ (ขนมข้าวต  า )           
การถ่ายทอดเทคโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เพื่อการต่อยอดอาชีพ          
เชิงพานิชย์ การเพาะต้นอ่อนทานตะวันและการสกัดน้ ามันทานตะวัน เพื่อการต่อยอด
อาชีพเชิงพานิชย์ และการการส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อและการดูแลคุณภาพเนื้อเพื่อการ
ต่อยอดอาชีพเชิงพานิชย์ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC NRRU) กับเครือข่ายพื้นที่อ าเภอ
ล าทะเมนชัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุธทศาสตร์ของท้องถิ่น ที่มีความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่นต่อไป 

 


