
 

ศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC NRRU) ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัย
ทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2561   
มาศึกษาดูงาน เรื่อง “การผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ครบ
วงจร” และแนวทางการพัฒนาการพึ่งพาตนเองให้ยั่งยืนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามบริบทของพื้นท่ี โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ซ่ึงการศึกษาดูงานในครั้งน้ี  
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่องการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าว
อินทรีย์ครบวงจร จากนั้นลงพื้นท่ีดูแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย
มีอาจารย์เจษฎา ทิพยะสุขศรี และคุณสุกฤตยา ด่านณรงค์ น าชม
และให้ความรู้การจัดสรรพื้นท่ีทางการเกษตร และการเลี้ยงแพะ    
ในเชิงพาณิชย์  

“ ที่พึ่งของท้องถิ่น ”  
 

 

 

 

 

 

       

 
เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์            

ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา           
(APIC NRRU) ร่วมกับ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา      
จัดโครงการ "เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคมตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 3" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิด 
จากน้ันเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตข้าวครบวงจรตามศาสตร์พระราชา
และข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์” โดย ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ และกิจกรรม 
5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย อาจารย์เจษฎา ทิพยะสุขศรี และ คุณสุกฤตยา ด่านณรงค์ ฐานการเรียนรู้ท่ี 2           
การปรับปรุงบ ารุงดินและการวิเคราะห์ดินอย่างง่าย โดย ดร.ธนากร แสงสง่า ฐานการเรียนรู้ 
ท่ี 3 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว โดย ดร.เยาวภา ความมั่น ฐานการเรียนรู้ท่ี 4 
การเลี้ยงแพะครบวงจร โดย ดร.ศิวพร แพงค า ฐานการเรียนรู้ท่ี 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง  

ศูนย์นวัตกรรมฯ และศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้บริการทางวิชาการและการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย   
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาท่ีต้องการให้นักเรียนได้มีกระบวนการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา และสามารถปรับใช้กับ
กระบวนการเรียนการสอนพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเยาวชนและชุมชนของ
ตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน 

เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูป    
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อรับ
ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ 
อภิปรายในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถ    
ในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  ณ โรงแรม        
เฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอน สปา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปีที ่1 ฉบับที่ 3 ประจ ำเดือน กันยำยน 2561 



 

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร 
ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเชิญจากศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 6 เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC 4.0) เมื่อ วันท่ี 
12 กันยายน 2561 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน และให้การต้อนรับ
โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 6 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร 
ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ได้เข้า
ร่วมให้การต้อนรับและร่วมจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนา เช่น ชาเขียวข้าว
หอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กราโนร่า ขนมจีนทนย่อย น้ านมข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์  
เป็นต้น โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจของทุกภูมิภาคจะมียุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหารน้ี  จัดอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ หรือ First S-Curve คือ อุตสาหกรรมท่ีประเทศ
มีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตและเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการ
พัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มน้ีจะถึงจุดอิ่มตัว และมี
ความสามารถในการเติบโตจึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ดังน้ัน การจัดตั้งศูนย์ ITC ระดับภูมิภาค ในระยะแรกน้ัน   จึงได้มุ่ง
เป้าหมายไปท่ีการยกระดับ หรือ Transformation ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแปรรูป ให้เกิดการใช้ความรู้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและ
นวัตกรรม ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีมูลค่าและตอบสนองต่อกา ร
เปลี่ยนแปลงของตลาดและยุคสมัย  และจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปในแต่ละภูมิภาคให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม  4.0 
ได้ต่อไปในอนาคต 
 
 

เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมฯ (APIC NRRU) ได้จัด
ประชุมคณะท างานแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและแผน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ชุดท่ี 1) โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีจากทุกภาคส่วนของมหาลัยเข้าร่วม
ในการวางแผน ณ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

เมื่อวันท่ี 26 - 28 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ท่ี 6 ได้จัดเวทีเสวนาโครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ยกระดับเกษตรกรแปรรูปเกษตรอินทรีย์ ก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้าน ด้วยเทคโนโลยี  
และมุมมองธุรกิจใหม่) ของเครือข่ายสมาพันธ์ SME จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ เข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “สร้างธุรกิจ
เกษตรแปรรูปให้เติบโตอย่างยั่ งยืน” ณ โรงแรมสบาย โฮเต็ล จังหวัด
นครราชสีมา 

ข่าวกิจกรรม : กันยายน 2561 
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ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภณัฑท์างการเกษตรครบวงจร ตามแนว

พระราชด าริ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) 

วิสัยทัศน์ : บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การเป็น  

มหาวิทยาลัยที่พึ่งของท้องถิ่น 

พันธกิจ  : ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา สู่การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี       

และนวัตกรรมด้านการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร ผ่านความ

ร่วมมือภาคีเครือข่าย สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และความยั่งยืนของท้องถิ่น 

จัดท าโดย :  งานประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมแปรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ 

เกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชด าริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ปรึกษา :  รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

   ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน 

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  

 


