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ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 หน้า ผ1-1 
 

 ภาคผนวก 1 เป้าหมายในการดาํเนินงานของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ 

ศนูยค์วามเป็นเลิศ เป้าหมายในการดาํเนินงาน 
1. นวตักรรมทางเคม ี (1) พฒันางานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์คม ีสูค่วามเป็นเลศิในระดบันานาชาต ิ

(2) มนีกัวจิยัและกลุ่มวจิยัทุกระดบัทดัเทยีมกบักลุ่มวจิยัในระดบัสากล เพือ่สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
(3) มนีวตักรรมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรเ์คมทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
(4) เพือ่ผลติมหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติทางเคมใีนจาํนวนทีเ่พยีงพอ มคีวามสามารถและคุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ 
(5) เพือ่ขยายโอกาสทางการศกึษาในสว่นภมูภิาค ดว้ยการขยายเครอืขา่ยภาคคีวามรว่มมอืในการศกึษาและวจิยัใหค้รอบคลุมถงึ

สถาบนัการศกึษาอื่นๆ 
(6) ทาํความตกลงรว่มมอืระหวา่งนกัวจิยัทางเคมทีีม่ขีดีความสามารถสงูทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ในระหวา่งภาค

การศกึษา ภาครฐั และภาคการผลติ สรา้งผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทางเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 
(7) เป็นศนูยข์องภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สาํหรบัการเรยีนการสอนและวจิยัทางเคม ี(Regional Center for Research 

and Education in Chemistry) ในระดบัสากล 
2. อนามยัสิง่แวดลอ้ม  
    พษิวทิยาและการบรหิาร 
    จดัการสารเคม ี

(1) หลกัสตูรต่างๆ ของศนูยฯ์ จะไดร้บัพฒันาเป็นหลกัสตูรปรญิญาโท ปรญิญาเอก ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
(2) ประเทศไทยเป็นศนูยค์วามเป็นเลศิของการศกึษาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม พษิวทิยาและการบรหิารจดัการสารเคม ีและ

สามารถใหบ้รกิารแก่ประเทศต่างๆ ในภมูภิาค และประเทศกาํลงัพฒันา 
(3) มหีอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มทีอ่า้งองิไดอ้ยา่งน้อย 2 แหง่ 
(4) มขีอ้ตกลงความรว่มมอืกบัต่างประเทศดา้นการศกึษาวจิยัเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 2 แหง่ 
(5) ศนูยฯ์ สามารถใหก้ารสนบัสนุน/การบรกิารทางวชิาการแก่ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 
(6) ศนูยฯ์ มกีารทาํงานวจิยัทีน่ําไปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ไมน่้อยกวา่ 3 

โครงการ 
       



ภาคผนวก 1 หน้า ผ1-2 
 

 ภาคผนวก 1 (ต่อ) เป้าหมายในการดาํเนินงานของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ 

ศนูยความเป็นเลิศ เป้าหมายในการดาํเนินงาน 

3. การจดัการสิง่แวดลอ้ม        
    และของเสยีอนัตราย 

  เป็นศนูยช์าํนาญการพเิศษเฉพาะทางทีจ่ะศกึษาวจิยั พฒันาบุคลากร เพือ่ป้องกนัแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มในเรือ่งการจดัการของ
เสยีและของเสยีอนัตราย โดยการดาํเนินงานในลกัษณะเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัอุดมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ 
พรอ้มทัง้ สรา้งความรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในการสรา้งนกัวจิยั สรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ และใหบ้รกิารทาง
วชิาการ สามารถประยกุตใ์ชแ้กป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ทีเ่น้นเรือ่งของเสยีอนัตราย รวมทัง้แสวงหาและคดิคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีม่ี
ความเหมาะสม นําสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในเวทโีลก ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กดิระบบการศกึษา และการ
บรหิารทีเ่ป็นอสิระจากระบบราชการ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานทัง้ดา้นวชิาการ และการบรหิารจดัการมคีวามคล่องตวั และเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ สามารถนําไปใชเ้ป็นแมแ่บบในการพฒันาระบบการศกึษาระดบัสงูของประเทศต่อไป 

4.  ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและ 
    วสัดุขัน้สงู   

(1) ผลติบณัฑติระดบัสงูทีม่คีุณภาพและจรยิธรรม เน้นการผลติดุษฎบีณัฑติใหเ้พยีงพอและตอบสนองตรงความตอ้งการของ
สถาบนัอุดมศกึษาและภาคการผลติของประเทศ 

(2) ผลติงานวจิยัใหม่ๆ  ทีม่บีทบาทในเชงิพาณชิยแ์ละมศีกัยภาพในการแกไ้ขปญัหาอุตสาหกรรมทาํใหป้ระเทศไทย สามารถ
แขง่ขนัในระดบันานาชาตไิด ้

(3) ขยายสถาบนัรว่ม ใหม้คีวามรว่มมอืทีม่คีวามแขง็แกรง่และเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพือ่นําพาประเทศไปสูบ่ทบาทสาํคญัใน
เวทโีลก 

(4) สนบัสนุนในการจดัตัง้ศนูยว์จิยัเฉพาะทางเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้รอบคลุมศาสตรท์ีม่คีวามเชื่อมโยง และเป็นทีต่อ้งการของภาคการ
ผลติ 

5.  เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 

    การพฒันากาํลงัคนระดบัปรญิญาโทและเอก และการผลติผลงานวจิยัในสาขาทีเ่กีย่วกบัประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน พลงังาน
หมนุเวยีน การใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิอยา่งสะอาดและมปีระสทิธภิาพ การจดัการพลงังาน และการรกัษาสิง่แวดลอ้มทีส่มัพนัธก์บัการ
ผลติและการใชพ้ลงังาน ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นนโยบาย ตลอดจนการสรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งมหาวทิยาลยักบัภาคการ
ผลติ และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้กดิการใหบ้รกิารทางวชิาการ ทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคม โดยเฉพาะ
ยทุธศาสตรแ์ละแผนของชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ภาคผนวก 1 (ต่อ) เป้าหมายในการดาํเนินงานของแต่ละศนูยค์วามเป็นเลศิ 

ศนูยความเป็นเลิศ เป้าหมายในการดาํเนินงาน 

6.  เทคโนโลยชวีภาพเกษตร   (1) พฒันาความสามารถของการวจิยัในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพทีม่คีวามสาํคญัต่อการพฒันาการเกษตร และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ดว้ยการจดัตัง้/ปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารวจิยัตลอดจนจดัหาเครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีจ่าํเป็นต่อการวจิยัโดยคาํนึงถงึ
ความเชีย่วชาญทางวชิาการและพืน้ทีร่บัผดิชอบของแต่ละสถาบนัเครอืขา่ย 

(2) พฒันาความสามารถดา้นการบณัฑติศกึษาและการใหบ้รกิารฝึกอบรมในสาขาเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร โดยรวมถงึการ
พฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร การบรหิารจดัการหลกัสตูรระดบับณัฑติ การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะใหก้บับณัฑติ การจดัทาํ
แผนกลยทุธใ์นการชกัจงูบณัฑติใหม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและสรา้งอาชพีในวชิาการดา้นนี้ 

(3) พฒันาหอ้งปฏบิตักิารและขดีความ สามารถของบุคลากรในการใหบ้รกิารกบัหน่วยบรกิารภาครฐัและภาคการผลติดว้ยการ
จดัหาเครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีจ่าํเป็น แนวทางปฏบิตัทิีร่วดเรว็มปีระสทิธภิาพ 

(4) จดัทาํกลไกสือ่สารต่างๆ กบับุคลากรและองคก์รผูม้สีว่นรว่มใหส้ามารถเขา้ถงึการบรกิารดา้นต่างๆ ทีโ่ครงการจดัใหม้ขีึน้ 
7. นวตักรรมเทคโนโลย ี
    หลงัการเกบ็เกีย่ว 

(1) ผลิตงานวิจยัและนวตักรรมเทคโนโลยหีลงัการเก็บเกี่ยวที่เป็นเลิศ สามารถนําไปแก้ปญัหาหลงัการเก็บเกี่ยวได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) ผลิตกําลังคนระดบัสูงที่มีทกัษะด้านการวิจยั สนองตอบความต้องการของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
บณัฑติศกึษาของไทย 

(3) ใหบ้รกิารวชิาการทีม่มีาตรฐานสงู นําไปสูก่ารเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของไทยในตลาดโลก 
(4) พฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอื ดา้นเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วทีเ่ขม้แขง็ 

ทีม่า รายงานฉบบัสมบรูณ์การประเมนิผลการดาํเนินงานของศนูยค์วามเป็นเลศิ 7 ศนูย ์รายศนูย ์โดย มลูนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2553)        


