
“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  

APIC NRRU หารือการพัฒนาด้านการเกษตร อาหาร และการพัฒนา 

ท่ียั่งยืน กับ APAARI,AFMA,NEDAC ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค แห่งสหประชาชาติ 

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการด าเนินงาน 

เปิดบ้านเกษตร 100 ไร่ ครัง้ที่ 4 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร  ตามแนว
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ได้
ต้อนรับเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ เข้ามาเยี่ยมชม   
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการการผลิต การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การตลาด สินค้าเกษตรครบวงจร เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนากลุ่มเครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ เข้าร่วมในการหารือการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน          
ณ Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions
กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ APAARI, AFMA,NEDAC ภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิค แห่งสหประชาชาติ ที่เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร 
อาหาร และการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และจังหวัด
นครราชสีมา  

 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรม
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนว
พระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ได้ลงพื้นเพื่อพูดคุยปัญหา
และแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรกับกลุ่ม YSF โคราช และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แนวทางการตลาด สินค้าเกษตรแบบ
ครบวงจร ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัด
ประชุมแต่งตั้งคณะด าเนินงานโครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 4 (เกษตรร้อยไร่ 61) โดยมีศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย
ทางการเกษตร (100 ไร่) ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แบบครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการด าเนินงาน
ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเศาวนิต เศาวนานนท์อาคาร 9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตร เป็นแหล่งศึกษาดู
งานวิชาการทางการเกษตร และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับประชาชน
ผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย  

  

APIC NRRU ต้อนรับเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ  

ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการการผลิตและแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปีที ่1 ฉบับที่ 5 ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2561 

APIC NRRU ลงพืน้ที่พูดคุยปัญหาและแนวทาง 

การพัฒนาสินค้าเกษตรกับกลุ่ม YSF โคราช  

https://www.facebook.com/APAARICommunity/?__tn__=kC-R&eid=ARB7tNR894IlAmWB43IqyLLgqSERa7YW8_ZnhYR1IQQ8VDQrA1px6hF6yHsF_Z1bGOW3sNLvFsNezyjd&hc_ref=ARRJyTAIzE68eL-fLGqVB_Drdzl5E7QM1g_UPaquIQygNB7e3HxxCD8ML_0dVweFclc&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDHP9qA-qpKgvz7uH_gRpMVnYjuZxyfUscRyzYh7nR9PH0KdZUyb3PSj_TbbjXByqd1E1o6pncQ41JlNJmmk9_mokKwkY5Xx5_J51vZCfoQeo_IjWz97PdVTaA4jwY4-qEhujEKf8FIs5dEjce_Yf3wg2RE-Tumxbrmv7l7kUZz7Pu7wYfe1gHkkXv9_i3CIJIRZRcGkFUVT0cwYnSOyhZKLjlSgTXKv0Hw85ATLATcrTHcNmVzoarMt6j9_sAaw81K-yMdk-hqNPoCAH_YaUAx79WpnLrKVRCZ
https://www.facebook.com/APAARICommunity/?__tn__=kC-R&eid=ARB7tNR894IlAmWB43IqyLLgqSERa7YW8_ZnhYR1IQQ8VDQrA1px6hF6yHsF_Z1bGOW3sNLvFsNezyjd&hc_ref=ARRJyTAIzE68eL-fLGqVB_Drdzl5E7QM1g_UPaquIQygNB7e3HxxCD8ML_0dVweFclc&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDHP9qA-qpKgvz7uH_gRpMVnYjuZxyfUscRyzYh7nR9PH0KdZUyb3PSj_TbbjXByqd1E1o6pncQ41JlNJmmk9_mokKwkY5Xx5_J51vZCfoQeo_IjWz97PdVTaA4jwY4-qEhujEKf8FIs5dEjce_Yf3wg2RE-Tumxbrmv7l7kUZz7Pu7wYfe1gHkkXv9_i3CIJIRZRcGkFUVT0cwYnSOyhZKLjlSgTXKv0Hw85ATLATcrTHcNmVzoarMt6j9_sAaw81K-yMdk-hqNPoCAH_YaUAx79WpnLrKVRCZ


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดเวทีน าเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะ
ประกอบการพัฒนาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  โดยมีส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบูรณาการด้านเกษตร นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและน าเสนอ ณ ส านักงาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 

2 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรม
แปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัดประชุมคณะท างานเพื่อบูรณา
การงานวิ จั ย สู่ ท้ องถิ่ นประจ าปี  2562 โดยมี  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ 
ในการวางแผนงานร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา ให้ เป็นที่พึ่ งของท้องถิ่น  ณ ห้องลีลาวดี          
ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครราชสีมา 

“โคราชเมืองเกษตรกรรมย่ังยืนอาหารปลอดภัยโลก” 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะท างานครั้งที่ 1/2561 โครงการ
ขยายผลทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
“โคราชเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วาสนา ภานุรักษ์ เข้าร่วมประชุม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายปฏิบัติการร่วมสร้าง “โคราช
เมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก” กับกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือด้วย
ความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ให้น าพาไปสู่เป้าหมาย ความส าเร็จแบบ
ยั่งยืนได้ ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดเวทีน าเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง  โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ น าเสนอความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อ สกว. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน และหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะร่วมกัน    
ณ โรงแรม Century Park Hotel Bangkok 

เวทีน าเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

เมื่ อวันที่  10 พฤศจิกายน 2561 
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนากลุ่ มจั งหวัดนครชัยบุ รินทร์  ขยาย
ผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่หน่วยวิจัย ABC 
สกว. สู่แผนการยกระดับการบริหารจัดการของ 

สหกรณ์การเกษตรประชารัฐนครชัยบุรินทร์ ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ 
(Fortune Rajpruek Hotel Nakhon Ratchasima) 

 

 

ประชุมคณะท างานบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 2562  

การประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 

APIC NRRU ลงพืน้ที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 2 

จัดท าโดย :  งานประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วิสัยทัศน์ : บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็น  

มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น 

กองบรรณาธิการ    

ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ,์ ดร.ศิวพร แพงค า,อ.เจษฏา ทิพยะสุขศรี,  

ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง,นายสุวิจักษณ ์ปรึกกระโทก, 

นางสาวสุกฤตยา ดา่นณรงค์,นางสาววันวิสาข์ ค าทวี, 

นายธวัชชัย ปรองพิมาย  

 

ข่าวกิจกรรม : พฤศจิกายน 2561                     หน้า 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรม
แปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้มีโอกาสต้อนรับ นายด ารงฤทธิ์ 
หลอดค า เกษตรจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่  โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์  เข้าพบปะหารือการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้าน
การเกษตรกับท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชีมา  

ต้อนรับท่านเกษตรจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่  

นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า 

APIC NRRU เร่ิมงานการพัฒนาศักยภาพ 

กลุม่เกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 1 

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ            (APIC 
NRRU) เริ่มงานตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร กับโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบ
ประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์" รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.รณ
ชัย ช่างศรี จากศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวชุมแพ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์" รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 

น าเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะประกอบการพัฒนาแผนงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 
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