
 

       เมื่ อวันที่  2  สิ งหาคม 2561  ศูนย์นวัตกรรมฯ       
(APIC NRRU) และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 
(100ไร่) ได้จัดกิจกรรม "ด านาข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์" น าโดย        
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และคณะอาจารย์และบุคลากรประจ า
ศูนย์ฯเข้าร่วม ภายในกิจกรรมมีการบวงสรวงบอกกล่าว      
เป็นพิธีกรรมของภาคอีสานที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อให้
ผลผลิตงอกงาม ก่อนลงด านาปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธ์     
ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการ
เกษตร(100ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  
โครงการค่ายเรียนรู้นวัตกรรมเพ่ือสังคม ครัง้ที่ 2  

โรงเรียนบ้านวังยายทอง 
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โครงการค่ายเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านวังยายทอง 
ต าบลวังยายทอง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 
มาเป็นประธานในการเปิด โดยทางโรงเรียนบ้านวังยายทอง ได้เห็นความส าคัญของ
โครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้จัด
กิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้นมา ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม     
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมฯ และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
       โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC NRRU) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายและพันธะกิจของมหาวิทยาลัยด้านการบริการ
วิชาการและสร้างความร่วมมือ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
การด าเนินงานจึงมุ่งให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายและมุ่งสร้างความ
เป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วน ทั้งสถาบันการศึกษา ภาคส่วนทางสังคมในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกมิติ ทั้งด้านวิชาการ 
ทรัพยากร บุคลากร และด้านอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และพันธะกิจของศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชด าริ จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการค่าย
เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคมขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการ และการสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนได้
มีกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สามารถปรับ
ใช้กับกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมที่สามารถลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน และเกิดกระบวนการพัฒนานักเรียนให้เป็นก าลังส าคัญของ
ชาติต่อไปในอนาคต 
 

     Thailand Research Expo 2018 ม ห ก ร ร ม ง า น วิ จั ย
แห่งชาติ 2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 
โดยศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) และศูนย์ฝึกอบรม
และวิจัย (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาส
เดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าข้าวและพืชทางเลือกหลังนา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และ ดร.ศิวพร แพงค า      เป็นวิทยากร 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
 

กิจกรรมด านาข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ ์

ณ แปลงสาธติเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือน สิงหำคม 2561 



 

      ธนาคารออมสิน จากการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น และการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสิน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ในการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม OTOP องค์กรชุมชนกลุ่ม
อาชีพในชุมชนรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพมีความรู้ความสามารถ
และมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการตามพื้นที่ของที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยจ านวน 18,000 คน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งในความ
ร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยมี
ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย
ทางการเกษตร (100 ไร่) ด าเนินงานบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว  
 

วันที่  27 สิงหาคม 2561 หลักสูตรการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากข้าว พิธีเปิด โดย ดร.อานรรต ใจส าราญ รองอธิการบดี     
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ณ เทศบาลต าบล   
ด่านเกวียน ช่วงเช้าบรรยายพิเศษเรื่อง การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากข้าว โดย ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวพองผสมธัญพืชชนิดแท่ง” โดย                    ดร.
เยาวภา ความมั่น  กิจกรรมช่วงบ่าย ปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากข้าว “การท าน้ าส้มสายชูจากข้าวและการท าน้ านมข้าว” 
โดย ดร.วราวุธ ธนะมูล ณ เทศบาลต าบลด่านเกวียน  

 

 

 

วันที่  28 สิงหาคม 2561 หลักสูตรการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ช่วงเช้าปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวต  า
และขนมเปียกปูน” โดย รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ และนางสาวจารุวรรณ 
กิตติเวทยานุสรณ์ กิจกรรมช่วงบ่าย  ฝึกปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวพองผสมธัญพืชชนิดแท่ง” โดย ดร.เยาวภา ความมั่น      
ณ ท่ีว่าการอ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

การจัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ได้จัดขึ้น 3 วัน ได้แก่ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 หลักสูตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว พิธีเปิด โดย ดร.อานรรต ใจส าราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมช่วงเช้า บรรยายพิเศษเรื่อง
น วั ต ก ร ร ม ก า ร แ ป ร รู ป แ ล ะ พั ฒน า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก ข้ า ว  โ ด ย                      
ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์  ปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์        
ข้าวพองผสมธัญพืชชนิดแท่ง โดย ดร.เยาวภา ความมั่น กิจกรรมช่วง
บ่าย ปฏิบัติการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวต  าและขนมเปียกปูน” 
โดย รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ และนางสาวจารุวรรณ กิตติเวทยานุสรณ์ 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ (24.125) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 

ข่าวกิจกรรม : สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ราชภัฏโคราช 

จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 

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  

 


