
“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  

เปิดแล้วกับกิจกรรมท่องเที่ยวเกษตรร้อยไร่ประจ ำปี 2561 

 

APIC NRRU ด ำเนินงำนกำรพัฒนำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 3 

 

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม
ปลอดภัย Food Valley ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต 
การตลาดเกษตรอินทรีย์ครบวงจรสู่เกษตรอินทรีย์ 4.0 เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 
2561 ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100ไร่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา เปิดโครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมี
ความสุข ครั้งที่ 4 “ งานเกษตรร้อยไร่ 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์  โพธิ์ชาธาร 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมนายพงษ์ศิริ  กุสุมภ์ อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย และพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา            
และหน่วยงานเครือข่ายภายในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันเปิดงาน ภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่ง     
พระราชบิดา สู่พระราโชบายด้านการศึกษาแห่งองค์วชิราลงกรณ” โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 
ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562  

ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC 
NRRU) ต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.วราวุธ ธนะมูล เป็นตัวแทนต้อนรับ ในการ
เข้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ (รุ่นที่ 3) โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วม ได้แก่ อ าเภอโนนไทย และอ าเภอปากช่อง ระหว่าง
วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย Food Valley รุ่นที่ 1 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้จัดโครงการ "เทคนิคการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นตาม
แนวทาง อพ.สธ." โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
เปิด และพบปะพูดคุยกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเทศบาล นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมให้
ความรู้ด้านวิชาการ การส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

อีกหนึ่งกิจกรรมของ “โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 4 (เกษตรร้อยไร่ 61)”   โดย
กองพันพัฒนาที่  2 ได้น าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน "สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และก าลังพลทหารจากกองพัน มาจัด
แสดงการสาธิตท าปุ๋ยสูตรพระราชทาน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนเกษตรร้อยไร่อีกด้วย 

กองพันพัฒนำที่ 2 แจกสูตรปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปีที ่1 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 

เทคนิคกำรส ำรวจฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นตำมแนวทำง อพ.สธ. 



         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรสู่เกษตรอินทรีย์ 4.0 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (100ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2 

       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ 
(APIC NRRU) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอด
เทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบ
วงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 
รูปแบบประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์" (รุ่นที่ 8) ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ   
(100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

APIC NRRU ด ำเนินงำนกำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 7 

APIC NRRU ด ำเนินกำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 5 

       เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรม แปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบ
ประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์" (รุ่นที่ 5) โดยมี
เกษตรกรที่เข้าร่วม ได้แก่ อ าเภอโชคชัย อ าเภอปักธงชัย อ าเภอจักราช อ าเภอห้วย
แถลง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

        ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์" (รุ่นที่ 6) โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมได้แก่ อ าเภอคง อ าเภอ
บัวใหญ่ อ าเภอสีดา และอ าเภอบัวลาย ระหว่างวันที่  17 - 18 ธันวาคม 2561                
ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ 
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์" (รุ่นที่ 9) ณ หอประชุมใหม่        
ศูนย์ฝึกอบรมฯ (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

APIC NRRU ด ำเนินงำนกำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 6 

APIC NRRU ด ำเนินงำนกำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 4

       เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ รูปแบบ
ประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์" (รุ่นที่ 7) โดยมี
เกษตรกรที่เข้าร่วม ได้แก่ อ าเภอประทาย อ าเภอชุมพวง อ าเภอโนนแดง อ าเภอล าทะ
เมนชัย และอ าเภอเมืองยาง ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (100 ไร่) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

เกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย Food Valley รุ่นที่ 2 

APIC NRRU ลงพืน้ที่เพือ่กำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 9 

 

APIC NRRU ลงพืน้ที่เพือ่กำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 8 

จัดท ำโดย :  งานประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

วิสัยทัศน์ : บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็น  

มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น 

กองบรรณำธิกำร    

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

ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง,นายสุวิจักษณ ์ปรึกกระโทก, 

นางสาวสุกฤตยา ดา่นณรงค์,นางสาววันวิสาข์ ค าทวี, 

นายธวัชชัย ปรองพิมาย  

 

เกษตรและอุตสำหกรรมปลอดภัย Food Valley รุ่นที่ 3 

       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย 
Food Valley ภายใต้กิจกรรมย่อยการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการผลิต การตลาดเกษตร
อินทรีย์ครบวงจรสู่เกษตรอินทรีย์ 4.0 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รุ่นที่ 3) ณ หอประชุมใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ (100ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ข่าวกิจกรรม : ธันวาคม 2561                     หน้า 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) ได้ลง
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบส่งเสริม
แบบแปลงใหญ่ รูปแบบประชารัฐ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์   และ
สุรินทร์" (รุ่นที่ 4) ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

APIC NRRU ลงพืน้ที่ชยัภมูิ เพือ่กำรพฒันำศักยภำพ 

กลุ่มเกษตรกรนำแปลงใหญ่นครชยับุรินทร์ รุ่นที่ 4 

 


