
กิจกรรมการจดัการความรู ้(KM) QA-TSU : Share & Learn 

ปีการศึกษา 2565 ครั้งท่ี 1

วนัพธุที่ 14 ธนัวาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ถาวร จนัทโชติ

รกัษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละประกนัคณุภาพ

"เสน้ทางความส าเรจ็การพฒันาคุณภาพองคก์รสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200

Journey toward Excellence Organization: EdPEx200"
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เส้นทางสู่ EdPEx200 รุ่นที่ 9 พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชวีภาพ

START 1

ปีการศึกษา 2561
น าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ผลการประเมินระดับ 3

(มหาวิทยาลัยทักษิณ)

ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิน EdPEx 176.25 คะแนน
สมัคร EdPEx 200 รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ. 2562
ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

2

3

ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน EdPEx 212.5 คะแนน
สมัคร EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ. 2563
ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) 

4
ปีการศึกษา 2564

สมัคร EdPEx200 รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ. 2564
ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

และรับการประเมินคุณภาพระดับ 200 คะแนน

5 ประกาศผ่าน EdPEx 200 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2565
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Quick Facts

STUDY PROGRAMS
Bachelor's degree 2 หลักสูตร
Non-degree 4 หลักสูตร       6 หลักสูตร

ACADEMIC STAFF
รองศาสตราจารย์  2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน
อาจารย์ 4 คน 13 คน

TOTAL STUDENT
ปริญญาตรี 156 คน
Non-degree 133 คน

289 คน

SUPPORTING STAFF
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย    1 คน

8 คน

Research
ตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ221.43
อ้างอิง ร้อยละ257.1
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 164.29
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 15 เร่ือง

โครงการเงินทุนหมุนเวียน
A&B INNOVATION

ผู้บริหารจัดการโครงการ
ลูกจ้างโครงการ     2  คน
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เป้าหมายการพัฒนา

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะในการรังสรรค์นวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ 

ผู้น าด้านการบริการชุมชนพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1

2

3

4



ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO)
SC1 การสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพที่เน้นการสร้าง
นวัตกรรมและผู้ประกอบการและฐานสมรรถนะ
SC2 การเพิ่มจ านวนผู้เรียน
SC3 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่
ตอบสนองต่อเศรษฐกิจชีวภาพและแบบย่ังยืน
SC4 การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
SC5 การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย
และนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
SC6 มุ่งเน้นการด าเนินการด้านสังคม ตอบสนองต่อ
ความกังวลของสาธารณชน 
SC7 พัฒนาระบบการจัดการบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพให้สูงขึ้น 

SA1 มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และมี
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
SA2 ประสบการณ์จัดหลักสูตรฝึกอบรม Re-skill/Up-skill
SA3 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และวิเคราะห์
ทดสอบคุณภาพและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร
SA4 คณะฯ มีโรงงานต้นแบบผลิตอาหารและสถานที่ผลิต
เครื่องส าอางที่ได้รับอนุญาตจาก อย. 
SA5 โครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารเพื่อสุขภาพและ
เครื่องส าอางธรรมชาติ 
SA6 ความสัมพันธ์และความเชื่อม่ันของสังคมที่มีต่อคณะฯ 
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

SO1 โมเดลประเทศไทย 4.0 การปรับ
โครงสร้างไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” และการต่อ
ยอดอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการ
องค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่
SO2 จ.พัทลุงพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
ยั่งยืนจากฐานการเกษตรอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่นที่ทีคุณภาพและ
ปลอดภัยได้มาตรฐานส่งออก
SO3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการ
เปลี่ยนแปลงฐานประชากร
SO4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและความคาดหวังของ
ผู้เรียนและชุมชนที่สูงข้ึน
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน

1 • หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยในไทยมีจ านวนมาก

2 • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

3 • แนวคิด ทิศทาง นโยบายรัฐบาล และแผนต่าง ๆ ของประเทศ

4 • การชะลอตัวเศรษฐกิจของไทย 

5 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

6 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในการเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ 
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วิเคราะห์/ทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนา OP
ทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธ์

ทบทวน/ปรับปรุง 
ระบบการน าองค์กรและ
การสื่อสารภายในองค์กร

ทบทวน/ปรับปรุง จัดระบบ
การรับฟังเสียงของลูกค้า

ปรับปรุง/พัฒนา ระบบพัฒนาบุคลากร
และการสร้างความผูกพันองค์กร

ปรับปรุงระบบติดตาม / ทบทวนผลลัพธ์

ปรับปรุง / พัฒนากระบวนการ
ท างานหลักและสนับสนุน

ใช้ KPIs ขับเคล่ือนองค์กร

ค่านิยม (AGRO-ID) และวัฒนธรรมองค์กร

การพัฒนาองค์กรจากการใช้เกณฑ์ EdPEx
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2561 (ปีที่ 1) 2562 (ปีที่ 2) 2563 (ปีที่ 3) 2564 (ปีที่ 4)
- ใช้เกณฑ์ EdPEx ตามแนวทาง
สป.อว. ปีท่ี 1

• จัดส่งโดรงร่างองค์การ พร้อมก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตาม
วิสัยทัศน์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพ (Goal-
based) พร้อมรายงานวิธีการน าเกณฑ์ 
EdPEx ไปใช้ในหน่วยงานว่ามี
แนวทางในด าเนินการอย่างไร

• จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ 
EdPEx

• จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online

- อบรมเกณฑ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นายแพทย์
สุเมธ พีรวุฒิ และผศ.เสาวลักษณ์ 
สุขประเสริฐและน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน

- จัดท าแผนพัฒนาองค์กร (6 แผน)

- ใช้เกณฑ์ EdPEx ตามแนวทาง
สป.อว. ปีท่ี 2

• จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานตามที่หน่วยงานก าหนด ในปีที่ 
1

• จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online

- อบรมการเขียนรายการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

- จัดท าแผนพัฒนาองค์กร (5 แผน)
- รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.เสาวลักษณ์ 
สุขประเสริฐ และ อ.วรวุฒิ  
แจ้งศุภนิมิต

- สมัครโครงการ EdPEx 200 
รุ่นที่ 7 

- ใช้เกณฑ์ (EdPEx)  ตามแนวทาง สป.อว. 
ก าหนด ปีที่ 3

• จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานตามที่
หน่วยงานก าหนด ในปีที่ 1

• จัดส่งรายงานการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับ
สมบูรณ์

• จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน, Common Data Set เข้าระบบ 
CHE QA Online

- อบรมเกณฑ์ EdPEx 2563 – 2566 
ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

- จัดท าแผนพัฒนาองค์กร (5 แผน)
- รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ EdPEx โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.
เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และอ.วรวุฒิ  
แจ้งศุภนิมิต

- สมัครโครงการ EdPEx 200 รุ่นที่ 8 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการพิจารณา
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

- จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
(3 แผน)

- สมัครโครงการ EdPEx 200 
รุ่นที่ 9

- ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
การพิจารณาใบสมัครเพื่อ
คัดเลือกเบื้องต้น (Screening)

- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และรับการตรวจประเมินจาก 
สป.อว. โครงการ EdPEx200
รุ่นที่ 9 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เริ่มการใช้งานเมื่อไร และเริ่มอย่างไร
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ความก้าวหน้า / การพัฒนาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จากแผนพัฒนา OFI พ.ศ. 2561 - 2564



การพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรจาก OFI พ.ศ. 2561

มิ.ย. 61

ก่อตั้งคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร

และชีวภาพ 
เมื่อวันที่ 

11 มิถุนายน 2561

วิสัยทัศน์ การเป็นเลิศด้านบูรณาการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพสู่ชุมชน 
Excellence in community integration by innovation Agro-industry

ค่านิยม Leadership ความเป็นผู้น า Innovation นวัตกรรม Responsibility ความรับผิดชอบ Delivery valuable knowledge การส่งมอบความรู้ที่มีคุณค่า 
วัฒนธรรมองค์กร (SMART)การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ หลักภาระรับผิดชอบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  การท างานเป็นทีม
สมรรถนะหลัก การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน

การน า
องค์กร

กลยุทธ์ ลูกค้า

การวัด 
วิเคราะห์

และจัดการ
ความรู้

บุคลากร
ระบบปฏิบัติ 

การ 
ผลลัพธ์

วางระบบ
การน าองค์กร

จัดท าแผนกลยุทธ์ สรุปความ
ต้องการและ

ความคาดหวัง
ของนิสิต

วิเคราะห์
ตัวชี้วัดและ
จัดเก็บข้อมูล

สรุปปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความ

ผูกพัน

ออกแบบระบบงานและ
กระบวนการท างาน

❖ Core Process 
3 กระบวนการ

❖ Key Support 
Process 5 
กระบวนการ

42 ตัวชี้วัด



การพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรจาก OFI พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์ การเป็นเลิศด้านบูรณาการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพสู่ชุมชน เปลี่ยนเป็น  “การเป็นคณะช้ันน าด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อชุมชน”
ค่านิยม Leadership ความเป็นผู้น า Innovation นวัตกรรม Responsibility ความรับผิดชอบ Delivery valuable knowledge การส่งมอบความรู้ที่มีคุณค่า 
วัฒนธรรมองค์กร (SMART)การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพ หลักภาระรับผิดชอบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  การท างานเป็นทีม
สมรรถนะหลัก การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชน

การน าองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า
การวัด 

วิเคราะห์และ
จัดการความรู้

บุคลากร
ระบบปฏิบัติ

การ
ผลลัพธ์

เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสาร

ปรังปรุง
กระบวนการพัฒนา

แผนกลยุทธ์

ปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนสอน

จัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิผล
ในการรับฟังเสียง

ข้อมูลและ
สารสนเทศในการ
ติดตามผลการ

ด าเนินงาน

ทบทวนปัจจัย
ความผูกพันจัดท า

แผนทรัพยากร
บุคคลากร

51 ตัวชี้วัด

แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 7 (28 กุมภาพันธ์ 63) ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ข้อมูลยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความพร้อม 
และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 

ทบทวนกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ 

และก าหนดตัวชี้วัด
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แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 7 
(28 กุมภาพันธ์ 63)

ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ข้อมูลยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยง ความพร้อม และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินที่

ก าหนดไว้ 

การพัฒนาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจากแผนพัฒนา OFI
1. ก าหนด Priority ความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์
ก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
2. ปรับปรุงตัวชี้วัดในหมวด 7 ด้านบริการวิชาการ ความผูกพันของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม ปรับตวัชี้วัดด้านการก ากบัดแูล
3. ทบทวนหมวด 2 กลยุทธ์
4. จัดท าระบบฐานข้อมูลจัดเก็บสารสนเทศของคณะฯ ABI e-office
5. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร Action Planning for Improvement



การพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรจาก OFI พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ การเป็นคณะชั้นน าด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน เป้าหมาย อยู่ในระดับ 1- 5 ภายในปี 2570
ค่านิยม ปรับเป็น AGRO-ID
วัฒนธรรมองค์กร ปรับเป็น ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกันเป็นทีม ยึดม่ันคุณธรรม
สมรรถนะหลัก ปรับเป็น 1. ความสามารถในการด าเนินการส่งมอบหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมเกษตร 2. ความสามารถในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 3. ความสามารถในการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชน

การน าองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า
การวัด 

วิเคราะห์และ
จัดการความรู้

บุคลากร
ระบบปฏิบัติ

การ
ผลลัพธ์

การสื่อสารของผู้น า
ระดับสูง

ก าหนด Priority ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์เพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์ 
ก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

กระบวนการสร้า
ความสัมพันธ์

กระบวนการเลือก
และใช้ข้อมูลเชงิ
เปรียบเทียบ

กระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนา
บุคลากร

ปรับกระบวนการให้
สอดคล้องกับการ
สร้างนวัตกรรม
เกษตรเพ่ือชุมชน

76 ตัวชี้วัด

แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 8 (23 มีนาคม 64) ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ข้อมูลยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความพร้อม 
และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดไว้ 



ระบบการน าองค์กร

ประชุม ทบทวน ปรับปรุง ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม และพันธกิจ

จัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

พัฒนาและจัดเตรียม
ระบบสนับสนุนกลยุทธ์

น าแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติผ่านพันธกิจ 3 ด้าน

บุคลากรแต่ละพันธกิจส่งมอบหลักสูตร
และบริการต่าง ๆ 

ผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง

ข้อ
มูล

น า
เข

้า
กา

รท
บท

วน
ผล

กา
ร

ด า
เน

ินง
าน

การวิเคราะห์
SWOT Analysis

การสื่อสารของผู้น า
ผู้บริหาร



16



17

แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 8 
(23 มีนาคม 64) ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก  ข้อมูลยังไม่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ความพร้อม และระดับพัฒนาการตามเกณฑ์การ

ประเมินที่ก าหนดไว้ 

การพัฒนาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจากแผนพัฒนา OFI
1. ก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ และทบทวนการเขียนพันธกิจ
2. ทบทวนปรับปรุง OP และ หมวด 5 บุคลากร
3. ทบทวน ปรับปรุง หมวด 7 ผลลัพธ์
4. ปรับปรุงการเขียนรายงาน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเกบ็สารสนเทศของคณะฯ ABI 
e-office
5. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร Action Planning for Improvement



การพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรจาก OFI พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ การเป็นคณะชั้นน าด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน เป้าหมาย อยู่ในระดับ 1- 5 ภายในปี 2570
ค่านิยม AGRO-ID
วัฒนธรรมองค์กร ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ ท างานร่วมกันเป็นทีม ยึดม่ันคุณธรรม
สมรรถนะหลัก ปรับเป็น เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและเครื่องส าอาง 

การน าองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า
การวัด 

วิเคราะห์และ
จัดการความรู้

บุคลากร
ระบบปฏิบัติ

การ
ผลลัพธ์

ทบทวนวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
ทบทวนสมรรถนะ
หลัก

ปรับปรุง
กระบวนการจัดท า
แผนกลยุทธ์

ทบทวนความต้องการ
และความคาดหวังของ
ลูกค้า

กระบวนการเลือก
และใช้ข้อมูลเชงิ
เปรียบเทียบ

การเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
ด้านบุคลากรที่
ส าคัญตามแผนกล
ยุทธ์ มาเชื่อมโยง
ในหมวด 5

ปรับกระบวนการ
ท างานและตัวชี้วัด
ภายในและตัววัดผล
การด าเนินการ

120 ตัวชี้วัด

แจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 9 (28 กุมภาพันธ์ 65) ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (screening) 
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ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการพิจารณาใบสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) รุ่นที่ 9 

1. ทบทวน OP และหาข้อมูลคู่เทียบ 1) นิสิตที่เป็นผปก./มีผลงานนวัตกรรมอก.เกษตร(7.1ก-1) 2) ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม/ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน(7.1ก-13) 3) ผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมอก.เกษตร(7.1ก-11) 4) ผลงานวิจัยตีพิมพ์(7.1ก-8) ผลงานวิจัยท่ีอ้างอิง
(7.1ก-9) ผลงานวิจัยท่ียื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธ(ิ7.1ก-10)

2. ทบทวนหมวด 2 กลยุทธ์ การปรับการเขียนรายงานในตาราง 2.1-4 แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการริเร่ิมและแผนปฏิบัติการ
ท่ีส าคัญ พ.ศ. 2561 – 2565
3. ทบทวนปรับปรุง หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ตาราง 6.1-1 กระบวนการท างานท่ีส าคัญ ข้อก าหนด และกระบวนการสนับสนุนด้านการ
ด าเนินการท่ีส าคัญ
4. ปรับปรุงการเขียนรายงาน อธิบายด้วยรูปภาพแทนข้อความ
5. ปรับปรุงตัวชี้วัด เพิ่มด้านผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร และการก าหนดค่าเป้าหมาย จ านวน 140 ตัวชี้วัด
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเกบ็สารสนเทศของคณะฯ ABI e-office
7. จัดท าแผนพัฒนาองค์กร Action Planning for Improvement
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ได้อะไรจากการใช้ EdPEx พ.ศ. 2561 - 2564

ก าหนด
เป้าหมายใน

การด าเนินงาน
ที่ชัดเจน

ทบทวน
ตนเองและ
วิเคราะห์

บริบทองค์กร

ทบทวน
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

สมรรถนะ

วิเคราะห์บริบท
เชิงกลยุทธ์ 

ปรับแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ

อบรมความรู้
เกี่ยวกับ 

EdPEx มุมมอง
เชิงระบบในการ
ปรับปรุงพัฒนา

องค์กร

เกิดการ
เรียนรู้และ
ปรับปรุง

กระบวนการ
ท างาน
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ผลงานที่โดดเด่น : การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา
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โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเศษเหลือการผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง

ทีม Gummy Girl 
ได้รับงบประประมาณสนับสนุน
โครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

ทีม WaThaiChaNah
กิจกรรม TSU R2M Boot 

Camp 2022 ระดับมหาวิทยาลัย 
ภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่         
นวัตวณิชย์ (Research to 

Market - R2M 2022)

หลักสูตรปริญญาตรี ฐานสมรรถนะ สร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย รุ่น 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รุ่น 1 

หลักสูตร Non degree เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
ส าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
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หลักสูตร Reskill : การสร้างก าลังคน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเคร่ืองส าอางโลชั่น
บ ารุงผิวจากสารสกัดสมนุไพร 

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเช่ียวชาญในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ครบวงจร  
ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2564
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หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักการแปรรูป
และยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต

หลักสูตร "ขายดี มีก าไรคุณเลือกอะไร ? 
กับ Street Food Business " 

หลักสูตร Reskill : การสร้างก าลังคน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
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ผลงานที่โดดเด่น : การด าเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม



Innovation
Strategy

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม INNOVATION IN STRATEGY

INSIGHT
ข้อมูลตลาด กลุ่มเป้าหมาย

Strategic Management

Customer Segment

Environment & Trends

วิสัยทัศน์
การเป็นคณะช้ันน า

ด้านการสร้างนวัตกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือชุมชน

หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร



INNOVATION IN FOUNDATION

RESOURCE

การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource Management)
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)

PEOPLE

ผู้น านวัตกรรม (Leaders)
ผู้สนับสนุนนวัตกรรม (Innovation Catalyst)
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)

CULTURE

การสร้างแรงจูงใจ (Motivation)
ค่านิยมหลัก (Core – Value)
A : Achievement Oriented มุ่งมั่นสู่ความส าเสร็จ
G : Good Governance การท างานอย่างโปร่งใส
R : Responsibility of society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
O : Organizational and personal learning 

การเรียนรู้ระดับองค์กร
I :  Innovative Thought มีความคิดสร้างสรรค์
D: Delivering Value and Results 

ส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์

KNOWLEDGE

การพัฒนาองค์ความรู้
(Knowledge Creation)
การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)
การเรียนรู้ขององค์กร
(Organization Learning)



1) โครงการยับยั้งหรือชะลอการเกิดจุดด าของ
กุ้งมังกรภายหลังการตาย (Talent Mobility)
2) โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ าผ้ึง
ชันโรงสู่ผลิตภัณฑ์ผงชงพร้อมดื่มน้ าผ้ึงมะนาว
จากน้ าผ้ึงชันโรง (Pre-Talent Mobility )
3) โครงการศึกษาแนวทางในการประยุกต์ใช้
เห็ดแครงในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลา (Pre-Talent 
Mobility )
4) โครงการการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เค้ียวเพื่อสุขภาพจากลูกชก (Pre Talaent
Mobility) 

โครงการนวัตกรรมการบ าบัดน้ าเสยี
ด้วยระบบวงจรไฟฟ้าชีวภาพ-น้ าใส
ไร้กลิ่น ปลอดสารพิษเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



1.  พัฒนากระบวนการยืดอายุและออกแบบบรรจุภณัฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลมัลเบอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและขนมเบเกอรี่
ส าหรับชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถา่ยทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ในท้องถิน่/ข้าวสังข์
หยด กลุ่มมุสลมิมะฮ์ท าขนมบา้นทุ่งใหญ”่  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมอาหารส าหรับผลิตภณัฑ์ในชุมชน  โดยใช้ระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
2. โครงการการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภณัฑ์ซูริมิจากปลาดกุบิ๊กอุย

โครงการ “การส่งเสริมการน านวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเพ่ือพฒันาสงัคมและชุมชน
(Area-based Innovation for Community)











โครงการวิจัย เร่ือง การใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสตัว์น้ าเพื่อเป็น
ส่วนประกอบอาหารฟังก์ชัน/นิวตราซูตคิอลและสารเตมิแต่งอาหารชนิดใหม่

โครงการวิจัย เร่ือง การจัดการเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบัผลิตภัณฑ์ปลาสามน้ า ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา



จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564

1. กรรมวิธีการผลิตพริกป่นจากพริกสดด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
2. กรรมวิธีการผลิตปลาเส้นอบกรอบลดความหวาน รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
3. กะปิจากปลาน้ าจืดและกรรมวิธีการผลิต รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
4. กรรมวิธีการท าบริสุทธิ์บางส่วนเอนไซน์ไลเปสจากเครื่องในสัตว์น้ าด้วยระบบสารละลายน้ าสองวัฏภาคร่วมกับความร้อน

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
5. กรรมวิธีการผลิตลิปสติกจากน้ ามันร าข้าวสังข์หยดบีบเย็นและไขร าข้าว ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว
6. กรรมวิธีการผลิตปลากะพงขาวรมควันลดกลิ่นคาว รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
7. พรีไบโอติกจากข้าวสังข์หยดและกรรมวิธีการผลิต ดร.ณัฐกาญจน์  แดงมณี
8. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าลูกหยี ผศ.ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว
9. เครื่องก าจัดเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวด้วยโอโซนผสานกับเทคโนโลยี UVC ดร.พรวิชัย เต็มบุตร
10. สูตรเครื่องดื่มฟังกช์ั่นนอลชนิดผงส าเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสังข์หยดเสริมสารสกัดถั่ว 5 สี

และกรรมวิธีการผลิต ดร.พรวิชัย เต็มบุตร
11. ข้าวตังข้าวสังข์หยดรสข้าวย าปลาลูกเบร่และกรรมวิธีการผลิต ผศ.ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว
12. ผลิตภัณฑ์กัมม่ีช่วยบรรเทาการปวดประจ าเดือนและกรรมวิธีการผลิต ผศ.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว
13. กรรมวิธีการผลิตปลาเส้นอบกรอบลดความหวาน รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
14. ซูริมิจากปลาดุกบิ๊กอุยและกรรมวิธีการผลิต รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
15. กรรมวิธีการผลิตพริิกป่นจากพริกป่นจากพริกสดด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
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มหาวิทยาลัย (คณะอุตสาหกรรมเกษตรแลชีวภาพ) และ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) ตกลงร่วมมือกันสนบัสนุน 
พัฒนางานด้านการจัดการศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสากล และบริการวิชาการในการพัฒนาทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม



งานวิจัยและนวัตกรรม
คุณภาพของงานวิจัยและนวัตกรรม ปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ความพึงพอใจ
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214.29
228.57

257.14

ปกศ.62 ปกศ.63 ปกศ.64

ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ท่ีได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด

ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ที่ได้รบัการอ้างอิงตอ่อาจารย์ประจ าทัง้หมด



42

ผลงานการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรจากผลงานวิจัย 

ผลิตภัณฑ์เอสเซนส(์น้ าตบ)จากสารสกัดจากข้าวสังขห์ยด 
ในแบรนด์ ABI HASU

พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดจากข้าว
สังข์หยด ในแบรนด์ ABI HASU
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ผลงานการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรจากผลงานวิจัย 
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ผลงานการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

เกล็ดน้ าตาลจาก
กล้วยตากอบจากพลังงานแสงอาทิตย์

น้ าพริกปลาดุกรา้สครับปุดช้าง
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สครับเกลือชาร์โคลเมืองตรัง จิ้งโกร่งอัดเม็ด

ผลงานการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
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เครื่องดื่มข้าวสังข์หยดเพาะงอกผสมธัญชาติ ผงปรุงรสจากผักเวจต้า

ผลงานการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
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ผลงานที่โดดเด่น : การด าเนินงานด้านบรกิารวิชาการ

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย โดยการให้ค าปรึกษา 
การจัดฝึกอบรมด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน 
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งานบริการวิชาการ : การบริการให้ค าปรึกษา

การให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอลกะปิ
บริษัทเคยนิคะ

การให้ค าปรึกษาการบ าบัดน้ าเสีย
จากแหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
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การให้ค าปรึกษาพัฒนาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้กับผู้ประกอบการ เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร แป้งส าเร็จรูป ท าพิซซ่า แป้งเค้ก 
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้ได้นาน คงรสชาติเดิม และการพาสเจอไรซ์ เคร่ืองดื่มธัญพืชผสมข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงพร้อมดื่ม
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งานบริการวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลงุ

การจัดโครงการอบรมร่วมกับหน่วยงานราชการเพ่ือการแปรรูปผลผลิตสูก่ารยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบในชุมชน

การท าไวน์มะม่วงเบา และไวน์ผลไม้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



THANY YOU
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