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 คู่มือ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเทคนิคการสอนเพ่ือ
รับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และ “งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” สังเคราะห์มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  
“การเตรียมความพร้อมและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และเทคนิค
การสอนเพ่ือรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยากรน าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
รองศาสตรจารย์ ดร. ประภาศรี  เทพรักษา ดร.สุรีวรรณ  ราชสม ผู้ช่วยศาตราจารย์   จารวี  เลิกสายเพ็ง และ
รองศาสตรจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2561 วิทยากรน าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม 

จากนั้นทางคณะฯ ได้มอบคู่มือฉบับดังกล่าวให้คณาจารย์น าไปปฏิบัติใช้และได้ด าเนินการปรับปรุง    
อีกครั้งตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์ พร้อมทั้งจัดท า คู่มือ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเทคนิคการสอนเพ่ือรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และ “งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิง
พาณิชย์” (ฉบับปรับปรุง)  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณาจารย์เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและน าเทคนิคการสอนมาประยุกต์ใช้เพ่ือรับมือกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตลอดจนการท างานวิจัย
เพ่ือสร้างนวัตกรรมและสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์  
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คู่มือ 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ 

เทคนิคการสอนเพื่อรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง วิกฤตของสถาบันอุดมศึกษาและท าความเข้าใจ
กับคณาจารย์เกี่ยวกับเสถียรภาพการท างานในสถาบันอุดมศึกษา แนวโน้มของนักศึกษาในระบบ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการขนาดกลาง
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาการด าเนินกิจการอย่างน้อย 5 ปี  

3. หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ อาจมีการจัดท าหลักสูตรทั้งแบบ 
Degree และแบบ Non-Degree และมีการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี โดยมีกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมายคือ บัณฑิตหรือกลุ่มคนท างาน ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมทักษะชั้นสูง เน้น
การเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนประกอบอาชีพได้หลังจบหลักสูตร หรือพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการและการเกษตรสมัยใหม่ (smart farming) 
ฝึกให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง หรือมอบโจทย์ให้
นักศึกษาไปด าเนินการหาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ 

5. สร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกกับบุคลากรในหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการ
เสียสละเวลาส าหรับการท างานใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดท าหลักสูตร 

6. จดัตั้งคณะท างาน วางเป้าหมาย Roadmap และแผนการท างานร่วมกัน จัดท ากระบวนการผลิต
บัณฑิตเพ่ือถอดบทเรียนและสร้างสมรรถนะและพัฒนาแผนการเรียน  โดยได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน  

7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าหลักสูตรบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่และมีการจัดท าร่างหลักสูตรใน
ระหว่างการอบรม 

8. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการบูรณาการสาขาวิชา จัดรายวิชาในหลักสูตร เป็นการสอน
แบบโมดูล เน้นการเรียนรู้ร่วมในสถานประกอบการ   เพ่ิมรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านการตลาด    
การบริหารธุรกิจ การประชาสัมพันธ์หรือเนื้อหาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาที่มีความสนใจ
เป็นผู้ประกอบการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและยังคงสามารถเชื่อมโยงกับหลักวิชาการได้  

9. ร่างหลักสูตรโดยก าหนดวิธีการเรียนรู้ ร้อยละสัดส่วนการเรียนรู้ การก าหนดสมรรถนะ เช่น เรียน
จากประสบการณ์ 70 สังคมเรียนรู้ 20 การสอนทฤษฎี 10 มีการก าหนดการประเมินผลตาม
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สมรรถนะที่ตั้งไว้ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และสถานประกอบการในระหว่างการ
ออกแบบหลักสูตร มีการก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน มคอ. 

10. จัดเตรียมทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนในการปรับปรุงหลักสูตรและงบประมาณ 
  
ตัวอย่างต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น (Module) แบบ Non-Degree การบูรณาการศาสตร์ใน

หลากหลายด้านประกอบด้วย 21 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 20 หน่วยกิต ในแต่ละชุดวิชามีความสมบูรณ์ในด้าน
วิชาชีพ ใช้เวลาในการเรียนชุดวิชาละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ตามเป้าหมายของชุดวิชา โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือพ่ึงพาหน่วยงานรัฐ
เพียงอย่างเดียว ชุดวิชา ประกอบด้วย 

 ชุดวิชาที่ 1: การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้และธัญชาติ 
 ชุดวิชาที่ 2: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและสัตว์น้ าสวยงาม 
 ชุดวิชาที่ 3: การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 
 ชุดวิชาที่ 4: เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพ่ือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
 ชุดวิชาที่ 5: ธุรกิจการป่าไม ้
 ชุดวิชาที่ 6: การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย 
 ชุดวิชาที่ 7: อัญมณีและเครื่องประดับเพ่ืออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน 
 ชุดวิชาที่ 8: นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืน 
 ชุดวิชาที่ 9: บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพ่ือความปลอดภัยอาหาร 
 ชุดวิชาที่ 10: เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ 
 ชุดวิชาที่ 11: การผลิตพืชส าหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร 
 ชุดวิชาที่ 12: การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 
 ชุดวิชาที่ 13: วิทยาการค านวณและสารสนเทศศาสตร์ 
 ชุดวิชาที่ 14: วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
 ชุดวิชาที่ 15: การใช้ที่ดินวนเกษตร 
 ชุดวิชาที่ 16: ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 ชุดวิชาที่ 17: การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม 
 ชุดวิชาที่ 18: การพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 
 ชุดวิชาที่ 19: การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ชุดวิชาที่ 20: สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21 
 ชุดวิชาที่ 21: จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
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เทคนิคการสอนเพื่อรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

1. เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติเพ่ือให้รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยมีอาจารย์
คอยเป็นพีเ่ลี้ยง (Coaching) ท าให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 

2. บูรณาการการเรียนการสอนของรายวิชาเพ่ือสร้างเป็น STEM โดยเน้นการฝึกให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง มีความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าและ
เพ่ิมคุณค่าของสินค้า รวมไปถึงเชื่อมโยงความรู้ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนไปถึงการขยายสู่ตลาด
และผู้บริโภค 

3. เปลี่ยนวิธีการสอนโดยการลงพ้ืนที่ในสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้จริง โดยมีการส่งใบงาน
ก่อนมีการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 

4. เตรียมกระบวนการเรียนการสอน /เนื้อหา/วิธีการ/และการประเมินผล/การประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาในระหว่างการ
เรียนการสอนแต่ละรายวิชา เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint) minitab, spss การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงาน       
การเขียนบทความวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

5. สร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนเพ่ือการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา โดยการน า
นักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความส าเร็จ หรือเชิญวิทยากรที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพมาบรรยายให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิ ชา รวมทั้งการ
สอดแทรกแนวคิดด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรสมัยใหม่ให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนทราบแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ และ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน 

6. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการพัฒนาสมรรถนะมากกว่าความรู้ 
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คู่มือ 
งานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาขึ้นซึ่งอาจมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม (สมนึกและคณะ, 2553) 
 
ข้อควรรู้และปฏิบัติส าหรับการท างานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
1. ศึกษากฎหมาย ข้อก าหนด และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง   
 1.1 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ฉบับปรับปรุงปี 2560)  
 1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 1.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 1.4 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 1.5 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 1.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) 
 1.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 1.8 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
 1.9 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
 1.10 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518  
 1.11 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
 1.12 พระราชบัญญัติบ ารุงพันธุสัตว พ.ศ. 2509 
 1.13 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตวพ.ศ. 2525 
 1.14 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
 1.15 ส านักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 
 1.16 พระราชบัญญัติการประมง พุทธศักราช 2490 
 1.17 พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
 1.18 พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2558 
 1.19 มาตรฐาน HACCP 
 1.20 มาตรฐาน ISO 
 1.21 มาตรฐาน GMP เบื้องต้น 
 1.22 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและนวัตกรรม 
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2. ที่มาของโจทย์วิจัย 
 2.1 ส ารวจโจทย์วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ 
 2.2 โจทย์วิจัยจากแหล่งทุน 
 2.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเดิมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรือระหว่างการด าเนินการวิจัย 
 2.4 โจทย์วิจัยจากการลงพ้ืนที่บริการวิชาการ  
   
  ลักษณะงานวิจัยที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ (SEAT+R) 
   S = Scientific value มีคุณค่า 
   E = Ethics  มีจริยธรรม 
   A = Accuracy  มีความถูกต้อง 
   T = Traceability ตรวจสอบกลับได้ 
   R = Repeatability ท าซ้ าได้ 
 
3. แหล่งทุนที่สนับสนุนงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 ศึกษาพันธกิจของแหล่งทุน หรือเป้าหมายของแหล่งทุนเพ่ือให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงตาม
ความต้องการของแหล่งทุนและเพ่ือให้ได้รับงบประมาณสนับุสนุนงานวิจัย   
 
4. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่พึงประสงค์ 
 4.1 มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา 
 4.2 มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่คล้อยตามผู้วิจัยมากเกินไป 
 4.3 ไม่ท าตัวเป็นนักธุรกิจที่มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ จนไม่ดูผลกระทบในส่วนอื่น 
 4.4 ตรงต่อเวลา และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการร่วมท าวิจัย มีความรับผิดชอบ 
 4.5 ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 4.7 ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการร่วมงานวิจัย เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้วิจัยไม่สามารถหาได้ 
 4.8 ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย และพร้อมที่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อบังคับที่
เกิดข้ึนภายหลัง 
 4.9 มีความต้องการที่ชัดเจน สามารถบอกความต้องการแก่นักวิจัยได้ 
 4.10 มีเวลาเพียงพอในการเข้าพบหรือปรึกษา ขอความคิดเห็น 
 
5. คุณสมบัติของนักวิจัยผู้ประกอบการต้องการ 
 5.1 มีความรู้ทางวิชาการ  มีองค์ความรู้ในเรื่องท่ีท าวิจัย  
 5.2 มีแนวคิดในเชิงบวกบนพ้ืนฐานความเป็นจริง  
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 5.3 มีแนวคิดเชิงพัฒนา 
 5.4 มีความมุ่งมั่น อุตสาหะและมีความรับผิดชอบ 
 5.5 ติดต่อ ติดตาม และแจ้งผลการด าเนินงานกับผู้ประกอบการเป็นระยะ อย่างสม่ าเสมอ 
 5.6 เก็บความลับงานวิจัยของผู้ประกอบการ 
 5.7 มีเวลาเพียงพอในการด าเนินการ เช่น การให้ค าปรึกษา  เป็นต้น 

6. แนวทางการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์  
 6.1 ผลิตภัณฑ์ต้องมีความโดดเด่น แปลกใหม่ และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาด มีคุณสมบัติ
เฉพาะตวั 
 6.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
 6.3 ประเภทการจ าหน่าย  เช่น ขายแบบ B2B (Business-to-Business) คือการขายให้กับลูกค้าที่
เป็นลูกค้าองค์กร หรือ ขายแบบ B2S (Business-to-Consumer) เป็นการขายแก่ผู้บริโภคท่ัวไป 
 6.4 ส ารวจคู่แข่งทางการตลาดเพื่อหาข้อเปรียบเทียบ หรือหาความเป็นไปได้ในช่องทางการค้า 
 6.5 เป็นงานวิจัยที่ผู้ประกอบการ สามารถท าเงินได้ และมีการจ าหน่ายทางการตลาดได้จริง  ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้ 
  6.5.1 Story behind คือผลิตภัณฑ์ต้องมีความเป็นมาที่น่าสนใจ น่าประทับใจ  มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเชื่อได้  
  6.5.2 Science backup  คือผู้วิจัยต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์   
  6.5.3 Sustain build คือมีการสร้างความยั่งยืน เช่น มีการบูรณาการกับสายอ่ืนเช่น 
การตลาด เพื่อเป็นช่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาสื่อการโฆษนาหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้มี
ความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 6.6 ควรมีหน่วยงานท าหน้าที่จัดจ าหน่ายหรือท าการตลาดมารับด าเนินการต่อ 
 
7. การขอทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
 7.1 ค้นหาปัญหา / โจทย์วิจัย 
 7.2 ยืนยันโจทย์วิจัยกับผู้ประกอบการ 
 7.3 ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ รายงานการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.4 หาแหล่งทุนวิจัยและศึกษาพันธกิจของแหล่งทุน 
 7.5 ท าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
 7.6 ศึกษาข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่ขอทุนวิจัย เช่น การวิจัยมนุษย์ การใช้สัตว์ทดลอง 
เป็นต้น 
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8. การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Research Impact Assessment : RIA) เป็นการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ที่เกิดขึ้น ซึ่งจุดประสงค์การท า RIA นี้ มีดังนี ้
 8.1 ประเมินความคุ้มค่าจากการด าเนินการวิจัย  
 8.2 ชี้วัดระดับความส าเร็จของแต่ละโครงการ 
 8.3 ชี้วัดประโยชน์ที่สังคมได้รับจากการวิจัย 
 8.4 ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรของระบบการวิจัย 
 8.5 จัดล าดับความส าคัญในการลงทุนในระบบการวิจัย 
 
 การศึกษาเส้นทางสู่ผลกระทบ (Impact Pathways) มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
   
       - งบประมาณ  บุคลากร  และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
    
   out  - งานวิจัยให้อะไร อิงตามวัตถุประสงค์ 
      
     - ผลลัพธ์ที่ได้ มีผลต่อผู้ใช้ประโยชน์คนต่อไป ผลต่อผู้ใช้ประโยชน์
     คนต่อไปคนสุดท้าย และเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ใช้ประโยชน์
     อย่างไร โดยมีการบันทึกก่อนและหลังการท าวิจัย 
     - ผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้าน 
      1. ด้านเศรษฐกิจ 
      2. ด้านสังคม 
      3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

INPUTS 

OUTPUTS

SUTS 

OUTCOMES

SUTS 

IMPACTS 

RESULTS 

CHAIN 
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ตัวอย่าง เส้นทางสู่ผลกระทบ (Research to Impact Pathway) 

โครงการ สาเหตุของการเสื่อมเสียทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมขิงดองแนวทางแก้ไข และการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือลดการสูญเสีย 

ปัจจัยป้อนเข้า (Input) ผลผลิต (Output) 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลกระทบ (Impact) 
ผู้ใช้ประโยชน์ (User) การเปลี่ยนแปลง (with/without) 

1. นักวิจัย จ านวน 4 ท่าน 
 1.1 ผศ.ดร.อรรณนพ  ทัศอุดม 
 1.2 ผศ.ดร.วาสนา ฉัตรด ารง 
 1.3 ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ 
 1.4 อ.วรรณา สระพินครบุรี 

1. สายพันธุ์จุลินทรีย์ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียใน
กระบวนการผลิตขิงดอง อย่างน้อย 1 สายพันธุ์ 
2. ชนิดและความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพในการยังยั้งการเจริญของสายพันธุ์
จุ ลินทรีย์ ต้น เหตุที่ ก่ อ ให้ เ กิดความ เสื่ อม เสี ย ใน
กระบวนการผลิตขิงดอง อย่างน้อย 1 ชนิด 
3. กระบวนการใช้เทคโนโลยีไฟน์บับเบิลร่วมกับสารฆ่า
เชื้อทางเลือกที่ เหมาะสมในการยับยั้ งจุ ลินทรีย์
เป้าหมาย อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
4. กระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ขิงดอง อย่างน้อย 1 กระบวน 
5.  ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ด้านกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยาของขิงดองระหว่างเก็บรักษา                                                                                      

-Next uer  
1. นักวิจัย และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
2. หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมการผลิตอาหาร ได้แก่ อย. หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. หน่วยงานสื่อกลางในการถ่ายทอด/
ขยายองค์ความรู้  ได้แก่  ศูนย์ส่ ง เสริม
อุตสาหกรรม พัฒนาชุมชน และกรม
วิชาการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- Final user 
1. ผู้ประกอบการขิงดอง บริษัท ชวี่เฉวียน
ฟูดส์ จ ากัด 
2. ผู้ผลิตรายอื่นๆ 

-ที่เกิดขึ้นกับ Next user : 
1. ได้รับองค์ความรู้และสามารถน าองค์
ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอด/ส่งต่อ/
ขยายผลแก่นักศึกษา ผู้ผลิตรายอื่นๆ และผู้
ที่สนใจได้ ตลอดจนชุมชน กลุ่มแม่บ้านที่
ผลิตขิงดองเพื่อจ าหน่าย 
- ที่เกิดขึ้นกับ Next user : 
1. เกิดการสูญเสียของขิงลดลงเหลือร้อยละ 
7  
2. ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้มากกว่าร้อย
ละ 30 จากจ านวนกรณีการร้องเรียนเดิม 
3. เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตของดองอย่าง
น้อยร้อยละ 5  
4. ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น
จากเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

- ด้านเศรษฐกิจ : 
1. แก้ไขปัญหาการสูญเสียในการผลิต และ
การขาดทุนจากผลผลิตที่ เสื่ อมเสียแก่
อุตสาหกรรมขิงดองในประเทศไทย 
2. ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
และคู่ค้าและลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มี
ปัญหาของบริษัท 
- ด้านสังคม : 
1. เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงและเพิ่ม
รายได้ ให้กับผู้ประกอบการหลัก และ
เกษตรกรผู้ปลูกขิง 
2. เกิดการจ้างงานเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น 
3. องค์ความรู้ที่ได้สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตราย
อื่นๆ ต่อไป 
- ด้านสิ่งแวดล้อม : 
 

2. งบประมาณ 
 3,897,740บาท  
3. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
24 เดือน (1 มกราคม 61 ถึง
ธันวาคม 2563) 

ปี พ.ศ. 2562,2563    2563, 2564   2563, 2564   2564, 2565   2566-2567
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เอกสารอ้างอิง 
 
จุลัญญา อ่อนล้อม  นิพนธ์ หวิงปัด  ไพฑูรย์ นาทิพย์  นัทธียา ภวูตานนท์  และอ านวย รัตนอ านวยศิริ. 2562. 
 ค าสัมภาษณ์หัวข้อเทคนิคการสอนเพ่ือรับมือกับบัณฑิตพันธ์ใหม่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562. คณะ
 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.  พิษณุโลก. 
ประภาศรี เทพรักษา  สุรีวรรณ ราชสม  จารวี เลิกสายเพ็ง และลิลลี่ กาวีต๊ะ. 2562. เอกสารประกอบการ
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และการ
 จัดการความรู้ KM  หัวข้อเทคนิคการสอนเพ่ือรับมือบัณฑิตพันธุ์ใหม่ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562. 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. พิษณุโลก. 
ลิลลี่  กาวีต๊ะ. 2562. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องตัวอย่างต้นแบบของหลักสูตรระยะสั้น 
 (Module) แบบ Non-Degree : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม. พิษณุโลก. 
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์  อัจฉรา จันทร์ฉาย และประกอบ คุปรัตน์. 2553. นวัตกรรม :  
 ความหมาย ประเภทและความส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ. วารสารบริหารธุรกิจ. 33 (128) : 
 49-65 
อรรณพ ทัศนอุดม. 2561. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ : วันที่ 
 19 ธันวาคม 2561. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
 พิษณุโลก. 
 
 


