
 

เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC) และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่
ส ารวจจัดเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมยื่นค าขอสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
“ส้มโอบ้านแท่น” อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ น าทีมโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และคณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ (APIC) และศูนย์
ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  

การประชุมกลไกความร่วมมือการพัฒนา  

สู่เป้าหมายโคราชเมืองแหง่เกษตรกรรมย่ังยืนโลก 

 

 

 

 

 

 

       

 

รวมพลังความสามคัคีของผู้บริหารจากทุกคณะ  

ร่วมสรา้งสรรค์งานถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชน 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้จัดประชุมวางแผนรวม
พลังความสามัคคีของผู้บริหารจากทุกคณะ โดยมี  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย เป็นประธานในการประชุม 
ที่จะร่วมสร้างสรรค์งานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน กับการ
เตรียมงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2561 โดย
การประชุมครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ร่วมกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ(APIC) จัดประชุม
มอบหมายคณะท างานตามแผนงานบูรณาการเกษตรฯ งานพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย
ทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อด าเนินงานร่วมกัน
กับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่โดยมีคณาจารย์ ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมท างาน 
เพื่อหนุนเสริมการท างานวิชาการการพัฒนาพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปีที ่1 ฉบับที่ 4 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2561 

เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ได้มีการจัดประชุมกลไกความร่วมมือการพัฒนา 
สู่เป้าหมายโคราชเมืองแห่งเกษตรกรรมยั่งยืนโลก ณ ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์แห่งในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้
ความส าคัญกับการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในทุกมิติ และ
ทุกหน่วยงานที่มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน และที่ส าคัญอีกหนึ่งภาคีเครือข่าย
หลักที่จะมาร่วมขับเคลื่อนกับชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ สมาคมการตลาดเกษตร
และอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA) แห่งสหประชาชาติ ในนามศูนย์
นวัตกรรมฯ (APIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมและยินดีเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการร่วมพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

APIC จัดประชุมคณะท างานตามแผนงานบูรณาการเกษตรฯ

งานพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562 



 

ปฏิทินกิจกรรมเปิดไร่ประจ าปี 2561  

“โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพ่ือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครัง้ที่ 4 (เกษตรร้อยไร่ 61)”  

 5 ธ.ค. 2561  พิธีเปิดไรป่ระจ ำปี 2561  
6 ธ.ค. 2561  - แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (หอประชุมใหม่) 
7 ธ.ค. 2561  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  

คณะสาธารณสุข (หอประชุมใหม่) 
8 ธ.ค. 2561  - กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
9 ธ.ค. 2561 - กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
11 ธ.ค. 2561 - แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (หอประชุมใหม่) 
12 ธ.ค. 2561 - การแปรรูปน้ าพรกิ (หอ้งลีลาวดี อาคาร 1) 

- การแปรรูปปลาส้ม (หอประชุมใหม่)  
13 ธ.ค. 2561 - เทคนิคการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทาง  

อพ.สธ. (หอประชุมใหม่) 
14 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  

GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 1 (หอประชุมใหม่)  
15 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  

GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 1 (หอประชุมใหม่)  
- กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

16 ธ.ค. 2561 - กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
17 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  

GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 2 (หอประชุมใหม่) 
   - “กัวซา” แพทย์ทางเลือก ดีครบจบวันเดียว (นวดลา้งพิษ/ 

อบสปาหนา้ ฯลฯ) อาจารย์ สุจิตรา เจรญิภัทรเภสัช  
(ห้องรวงผึ้ง อาคาร 2 ) 

18 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  
GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 2 (หอประชุมใหม่)  

19 ธ.ค. 2561 - การจัดการฟาร์ม (โรงเรือนแพะ) 
  - แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (หอประชุมใหม่) 
20 ธ.ค. 2561 - การจัดการฟาร์ม (โรงเรือนแพะ) 

- การผลิตและเพาะเห็ดครบวงจร (โรงเรือนเห็ด) 
21 ธ.ค. 2561 - การแปรรูปน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ห้องลีลาวดี อาคาร 1 ) 

- “กัวซา” แพทย์ทางเลือกดีครบจบวันเดียว (นวดล้างพิษ/
อบสปาหนา้ ฯลฯ) อาจารย์ สุจิตรา เจรญิภัทรเภสัช  
(ห้องรวงผึ่ง อาคาร 2 ) 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  
คณะสาธารณสุข (หอประชุมใหม่) 

22 ธ.ค. 2561 - กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
23 ธ.ค. 2561 - กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
24 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  

GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 3 (หอประชุมใหม่) 
- การแปรรูปแพะ (ห้องบุญนาค อาคาร 2 ) 

 

25 ธ.ค. 2561 - การยกระดับสินค้าเกษตรสู่การรับรองมาตรฐาน  
GAP/PGS/ Organic ฯลฯ รุ่นที่ 3 (หอประชุมใหม่) 
- การแปรรูปแพะ (ห้องบุญนาค อาคาร 2 ) 

26 ธ.ค. 2561 - เชญิผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัด 
มหกรรมเกษตรของกินถ่ินโครำช (หอประชุมใหม่, 
แปลงทฤษฏีใหม่) 

         - การประกวดอาหารพื้นถิ่นโคราช  
         - กินเข่าค่ า 

- อบรมกลุ่มเครือข่ายราชภัฏ (RJ) (ห้องลีลาวดี อาคาร 1) 
28 ธ.ค. 2561 มหกรรมเกษตรของกินถ่ินโครำช (หอประชุมใหม่, 

แปลงทฤษฏีใหม่) 
- การประกวดข้าวพื้นเมือง 

29 ธ.ค. 2561 มหกรรมเกษตรของกินถ่ินโครำช (หอประชุมใหม่, 
แปลงทฤษฏีใหม่) 
- กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

30 ธ.ค. 2561 มหกรรมเกษตรของกินถ่ินโครำช 
1  ม.ค. 2561 การท าปุ๋ยมูลไส้เดือน/เลี้ยงไส้เดือน (โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) 
2  ม.ค. 2561 การท าปุ๋ยมูลไส้เดือน/เลี้ยงไส้เดือน (โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) 
3  ม.ค. 2561 การแปรรูปน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ห้องลีลาวดี อาคาร 1 ) 
4  ม.ค. 2561 การแปรรูปเห็ด (ลานไทร) 
5  ม.ค. 2561 กิจกรรมลานไทรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

 

ข่ำวกิจกรรม : ตุลาคม 2561 
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ศูนย์นวัตกรรมแปรปูและพัฒนาผลิตภัณฑท์างการเกษตรครบวงจร  

ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (APIC NRRU) 

วิสัยทัศน์ : บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็น  

มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น 

พันธกิจ  : ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา สู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี       

และนวัตกรรมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ผ่านความ

ร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และความยั่งยืนของท้องถิ่น 

จัดท าโดย :  งานประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ 

เกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

กองบรรณาธิการ    

ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์, ดร.ศิวพร แพงค า,อ.เจษฏา ทิพยะสุขศร,ี  

ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสงู,นายสุวิจักษณ์ ปรึกกระโทก, 

นางสาวสุกฤตยา ด่านณรงค์,นางสาววันวิสาข์ ค าทวี, 

นายธวัชชัย ปรองพิมาย  

 

        เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC) และศูนย์ฝึกอบรม
และวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้หารือความ
ร่วมมือกับ พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมุณี ณ กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 กับการ
ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต่างๆ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร (100 ไร่) ในอนาคต 

         เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด ได้เดินทางมา
ปรึกษาหารือศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC) และวางแผนพัฒนาต่อยอด
ผลงานวิจัย รวมถึงการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่ง
สัมฤทธิ์สู่การยกระดับในภาคอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด และ APIC NRRU 

วางแผนพัฒนาผลงานวิจัยสู่ระดับอุตสาหกรรม 

APIC NRRU หารือความร่วมมือ 

กับกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคท่ี 2 


