
ผลการดําเนินงานของภาควิชา ป2549
(ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549)

1. แนวทางการวิจัย
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มีแนวทางในการทําวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหบุคลากรของภาควิชาฯ ไดมี

โอกาสทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม และนําผลสัมฤทธิ์จากการวิจัยไปใชไดโดยตรง โดยงานวิจัยดังกลาวจะเกี่ยวของ
การนําของเหลือทิ้ง (Waste) จากแหลงตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน การพัฒนาวัสดุสําหรับการใชงานเฉพาะทาง การแกไข
ปญหาใหกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดทําวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหลงทุนตางๆ ดังตอไปนี้ (ช่ือผูทําวิจัยในที่นี้แสดงเฉพาะรายชื่อของบุคลากรของภาควิชาฯ เทานั้น)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อผูทําวิจัย ชื่อเร่ืองวิจัย แหลงทุน
สนับสนุน

ระยะเวลาทําวิจัย งบประมาณ
(บาท)

1 ผศ.ดร. ศุภรินทร
ไชยกลางเมือง

การพัฒนาและผลิต
ไฮโดรเจนจากน้ํามันพืชดวย
กระบวนการ Steam
reforming แบบใชตัวเรง
ปฏิกิริยา

ทุนอุดหนุนจาก
เงินดอกผลมูลนิธิ
ปรีชา - วารุณี
โกวิทยา

มี.ค. 48 – มี.ค. 49
( 1 ป )

200,000

2 ผศ.ดร. ศุภรินทร
ไชยกลางเมือง

Hydrogen production by gas
silication of biomass

ทุนคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเครือ
ขายเคมีประยุกต

มี.ค. – ต.ค. 49
( 8 เดือน )

380,000

3 อาจารยสาธิต
ปยนลินมาศ

สรางเครื่องปฏิกรณทอแบบ
นิ่ง สําหรับทดสอบประสิทธิ
ภาพตัวเรงปฏิกิริยาเคมี

ทุนสนับสนุนจาก
เงินงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร
ป 2549

มี.ค 49 – มี.ค. 50
( 1 ป )

30,000

4 อาจารยวรพงษ เทียม
สอน และอาจารย
มนัส  ใจมะสิทธิ์

ผลิตตนแบบและปรับปรุง
สมบัติลายหินจากเศษแกว

ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ
แหงชาติ

ม.ค – มิ.ย. 49
( 6 เดือน )

60,000

5 รศ.ดร. ธรณินทร
ไ ช ย เ รื อ ง ศ รี
อาจารยวรพงษ  เทียม
สอน และอาจารย
มนัส  ใจมะสิทธิ์

ก ารพัฒนากลาสเซรามิก
สําหรับปดผนึก เซลล เ ช้ือ
เพลิงแบบออกไซดแข็ง

ศู นย เ ทคโนโลยี
โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ
แหงชาติ

ม.ค. 49 – มิ.ย. 50
( 1 ป 5 เดือน)

2,850,000

6 ดร. อภินนท นันทิยา กระบวนการทําน้ําเคลือบ IRPUS (สกว.) มี.ค. 48 – มี.ค. 49 90,000



ศิลาดลใหมีความเสถียรเพื่อ
ลดตําหนิในเคลือบบนผลิต
ภัณฑ

( 1 ป )

7 ดร. อภินนท นันทิยา พฤติกรรมทางวิทยากระแส
ขอ ง วั ต ถุ ดิ บสําหรั บ เนื้ อ
พอรซเลน

TRFMAG (สกว.) มี.ค. 47 – มี.ค. 49
( 2 ป )

200,000

8 ดร. อภินนท นันทิยา การพัฒนาการเตรียมดินโดย
วิธีการกรองแบบอัดและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําดินเพื่อ
ใชในกระบวนการหลอแบบ

ITAP (สวทช.) 6 เดือน 130,000

9 ดร. อภินนท นันทิยา การพัฒนาวิธีการทดสอบ
อยางงายสําหรับการตรวจ
สอบคุณภาพเนื้อดินปนพื้น
บาน

โครงการวิจัยใน
ภาคอุตสาหกรรม 
(สกว.)

1 ป 400,000

10 ดร. อภินนท นันทิยา การเตรียมพอลิเมอรนาโน
เคลยคอมโพสิตสําหรับเปน
วัสดุกันรั่วในเซลลเช้ือเพลิง
ป ร ะ เ ภ ท เ ม ม เ บ รน แ ล ก
เปลี่ยนโปรตอน

TGIST 2 ป 340,000

11 ดร.จันทราวรรณ
พุมชูศักดิ์

การพัฒนาเซลล เ ช้ือเพลิง
แบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตอน

ศูนย เทคโนโลยี
โ ล ห ะ แ ล ะ วั ส ดุ
แหงชาติ

1 ป 6,533,234

12 ดร.จันทราวรรณ
พุมชูศักดิ์

การพัฒนาเสนใยพอลิเมอร
นาโนโพสิตที่มีความแข็ง
แรงสูง

ศูนยนาโนเทคแหง
ชาติ

ส.ค. 2549 – 2553
( 4 ป )

1,000,000

13 ดร.จันทราวรรณ
พุมชูศักดิ์

การสรางเครื่องตนแบบเพื่อ
ผลิตเสนใยพอลิพรอพิลีนที่
เ ส ริ ม แ ร ง ด ว ยท อ น า โน
คารบอน

Nano Tech center,
Sci. CMU

1 ป 75,000

14 ดร. เกศรินทร
พิมรักษา

การสังเคราะหซีเมนตชนิดเบ
ไลทสูงจากวัสดุเหลือใชจาก
อุตสาหกรรม

สกว. - ปูนนคร
หลวง

1 ป 200,000

15 ดร. เกศรินทร การปรับปรุงกระบวนการ  สกว. 1 ป 80,000



พิมรักษา เตรียมดินเพื่อลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตอิฐ

16 ดร. เกศรินทร
พิมรักษา

การใชยิปซัมสังเคราะหจาก 
รฟฟ. แมเมาะ เพื่อปรับปรุง
ดินฐานรากของงานกอสราง

สกอ. 1 ป 300,000

2. ดานการบริการวิชาการแกชุมชน
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ไดใหบริการในลักษณะงานวิเคราะหใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในชวง

เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 ไดใหบริการงานวิเคราะหในดานตางๆ ดังนี้

เครื่องวัดความแข็งวิกเกอรระดับจุลภาค
ความถวงจําเพาะ (API gravity)
คาความรอน (Heating value)
การวิเคราะหพรอกซิเมต (Proximate analysis)
จุดวาบไฟ (Flash point)
จุดเทไหล (Pour point)
จุดขุนตัว (Cloud point)
จุดอะนิลีน (Aniline point)
ความทนแรงดึง (Tensile strength)
เครื่องหาพื้นที่ผิวของวัสดุพรุน
เครื่องวัดขนาดอนุภาค

3. ดานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ประกอบดวย
(3.1) โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม (10 – 15 ตุลาคม 2548)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดดําเนินการนํานักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมชั้นปที่ 4 ไปศึกษาดูงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ในแถบจังหวัดสิงหบุรี สระบุรี ระยอง ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงงานผลิตเซรามิก
ผลิตเม็ดพลาสติก การกลั่นน้ํามัน ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ เปนตน เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นการปฏิบัติงานจริงๆ ของโรงงาน
เครี่องมือตางๆ ที่ไมไดมีในหองปฏิบัติการของภาควิชาฯ เขาใจถึงหนาที่ของการเปนนักเคมีอุตสาหกรรมในโรงงาน รวมถึง
ขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเลือกทํางาน



(3.2) โครงการอบรม Cleaner Technology (CT) (11 พฤศจิกายน 2548)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดอบรมเทคโนโลยีสะอาดใหกับอาจารยและนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม โดย

ไดประสานงานกับกิจกรรมเทคโนโลยีสะอาด เครือขายมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงบทบาทของเทคโนโลยีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนที่ตองการอยางมาก โดยกิจกรรมดังกลาวมุงเนนใหใช
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในโรงงาน พรอมกับการลดตนทุนการผลิต  การลดผลิตภัณฑเสียหาย
จากการผลิต

(3.3) โครงการอบรม ISO 9000 และ ISO 14000 (25 พฤศจิกายน 2548)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดอบรม ISO 9000 และ ISO 14000 ใหกับนักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อให

ความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เขาใจถึงความสําคัญ การจัดเก็บขอมูล การประเมินคุณภาพ
ของโรงงาน การยืนขอและรับรองคุณภาพของโรงงาน ซึ่งในปจจุบันโรงงานตางๆ จะตองมีระบบประกันคุณภาพจึงจะ
สามารถผลิตสินคาสงออกได

(3.4) โครงการกีฬาตานยาเสพติด (27 พฤศจิกายน 2548)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด เพื่อเปดโอกาสในอาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ทุก

ระดับช้ันของภาควิชาฯ ไดแขงขันกีฬารวมกัน ทําใหเกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมดังกลาวมีการแขงขันกีฬา
สากล เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล เปนตน การแขงขันกีฬามหาสนุก เชน กินวิบาก ชักเยอ หลับตาตีปบ เปนตน



(3.5) โครงการ IC บําเพ็ญประโยชน (28 มกราคม 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดใหมีการทํากิจกรรม IC บําเพ็ญประโยชน โดยนักศึกษาและอาจารยภาควิชาเคมีอุต

สาหกรรมไดเดินทางไปที่หมูบานหวยเสี้ยว หมู 9 ต. บานปง อ. หางดง จ. เชียงใหม เพื่อพัฒนาหมูบานและมอบของที่จํา
เปนใหกับนักเรียน ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสทําประโยชนใหกับสังคม เขาใจถึงปญหาและความตองการความชวยเหลือ
ดานตางๆจากสังคมจริง

(3.6) โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงาน (3 กุมภาพันธ 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดอบรมการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงานใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ซึ่งนัก

ศึกษาจะตองเขาฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมในชวงปดเทอม (มีนาคม – พฤษภาคม 2549) เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงจุด
ประสงคของการฝกงาน ทราบถึงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโรงงานที่นักศึกษาแตละคนไดไปฝกงาน ขอควรปฏิบัติ ขอควร
ระวังและขอหามในการฝกงานทําใหนักศึกษามีการเตรียมตัวลวงหนาและพรอมที่จะเขาฝกงานไดทันที



(3.7) โครงการแขงขันประมวลความรูสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (3 กุมภาพันธ 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดการแขงขันสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาได

ทดสอบและทบทวนความรู-ความเขาใจในแตละกระบวนวิชาตั้งแตช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 โดยเฉพาะความรูในสาขาเคมีอุต
สาหกรรม เปนผลใหนักศึกษาไดทราบวาจะตองหาความรูเพิ่มเติมในสวนใดบาง ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตรียมความ
พรอมกอนที่จะสําเร็จการศึกษา รวมทั้งภาควิชาฯ จะไดนําผลการสอบของนักศึกษามาเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป

(3.8) โครงการปจฉิมนิเทศ (17 กุมภาพันธ 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ขึ้น โดยไดเชิญศิษยเกาของภาควิชาฯ ที่

ประสบความสําเร็จในการหางานทํา เขามาเลาประสบการณและแนวทางในการหางานทํา  รวมถึงใหขอมูลตางๆ ที่เปน
ประโยชน ที่จะชวยเพิ่มโอกาสในการแขงขันและลดจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่ไมไดงานทําลงในป
ตอ ๆ ไป นอกจากนี้นักศึกษามีโอกาสไดรับฟงประสบการณในการทํางานหรือการเรียนตอในระดับสูง จากศิษยเกาหรือผูที่
มีประสบการณ ทําใหนักศึกษาไดรับทราบวิธีการเตรียมตัวในการสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ และรับทราบถึงภาวะการ
แขงขันในดานตางๆ และการใชชีวิตหลังจากสําเร็จการศึกษา



(3.9) โครงการติดตามการฝกงานของนักศึกษา (23 – 28 เมษายน 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดดําเนินการติดตามการฝกงานของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยใหอาจารยประจําของภาค

วิชาฯ เดินทางไปสอบถามขอมูลจากโรงงานตางๆ ที่นักศึกษาเขาฝกงาน เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของโรงงานในการ
เขาฝกงานของนักศึกษา ปญหาที่พบ ขอเสนอแนะจากโรงงาน ซึ่งทางภาควิชาฯ จะไดนําขอมูลที่ไดรับทราบ มาปรับปรุง
แกไข และหาแนวทางที่จะสงนักศึกษาในปตอไปเขาฝกงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น



(3.10) การหาหนังสือและสื่อการสอน (1 – 31 พฤษภาคม 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดหาหนังสือและสื่อการสอนตางๆ ที่จะเปนประโยชนกับนักศึกษา เพื่อ

ใหนักศึกษาไดใชประโยชนในการเรียน การทําปญหาพิเศษ หรือหาความรูเพิ่มเติมไดมากขึ้น

(3.11) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 2 (16 มิถุนายน 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดเลือกเรียนในภาควิชาเคมีอุต

สาหกรรม เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับภาควิชาฯ กฎเกณฑตางๆ ของภาควิชาฯ แนวทางการเรียน-การสอนของภาควิชาฯ กิจกรรม
ที่เกี่ยวของ แนะนําใหรูจักกับอาจารยและเจาหนาที่ของภาควิชาฯ รวมถึงใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 ไดเสนอความคิดเห็นตางๆ
เกี่ยวกับการเรียน-การสอนของภาควิชาฯ

(3.12) การอบรมการใชงานโปรแกรม Excel  (12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2549)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดอบรมการใชงานโปรแกรม Excel สําหรับงานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชโปรแกรม Excel ไดถูกตองและสามารถใชโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ประยุกตใชโปรแกรมกับการเรียนในกระบวนวิชาที่มีปฏิบัติการและใชกับการทําปญหาพิเศษ



(3.13) โครงการฟุลซอลสัมพันธ (6 สิงหาคม – 1 กันยายน 49)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดการแขงขันฟุลซอลสัมพันธ เพื่อเปนกิจกรรมในการสรางความสัมพันธระหวาง

นักศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมทุกช้ันป รวมถึงนักศึกษาของภาควิชาอื่นๆ ที่สนใจเขารวมแขงขัน ทําใหนักศึกษาเกิด
ความผูกพันกัน และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

(3.14) การใหสัมภาษณและการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ (19 สิงหาคม – 9 กันยายน 49)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดจัดอบรมการใหสัมภาษณและการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ สําหรับนัก

ศึกษาภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมชั้นปที่ 4 เพื่อใหนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาเขาใจและเตรียมความพรอมที่จะไปสมัคร
งาน เขาใจถึงจุดประสงคและเทคนิคของการสัมภาษณงานที่เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิธีการเขียนจดหมายแนะนําตัวเอง
และจดหมายสมัครงานที่เปนภาษาอังกฤษที่ถูกตองและครอบคลุมตามความตองการของบริษัทหรือโรงงานตางๆ

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดกําหนดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม ไดแก

โครงการธรรมะสองใจ (10 – 11 ธันวาคม 2548)
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดดําเนินการโครงการธรรมะสองใจ เพื่อใหนักศึกษาฯ ไดมีโอกาสไดฝกสมาธิ ฝก

ความอดทน และเขาใจถึงวิธีการทําสมาธิเพื่อใหมีสติและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําหลักศาสนา
มาใชในการเรียนและการใชชีวิตประจําวัน โดยไดนํานักศึกษาไปทํากิจกรรมดังกลาวที่วัดร่ําเปง ต. สุเทพ อ. เมือง จ.
เชียงใหม

5. จุดแข็ง-จุดออน ความสาํเร็จ ความคุมคาคุมทุน
จุดแข็ง จุดออน

- ภาควิชามีแผนการดําเนินที่ชัดเจน
- ภาควิชามีการสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัย เขารวม
ประชุม-สัมมนา ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

- อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
ขึ้นไปมีนอย

- ภาควิชากําหนดหนาที่ของบุคลากรที่ชัดเจน - ภาควิชายังขาดการกําหนดเจาหนาที่ดูแลหองเรียนและ
หองปฏิบัติการที่ชัดเจน

- ภาควิชามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีการศึกษา
รวมกับภาคอุตสาหกรรม

- ภาคอุตสาหกรรมที่เขารวมในการศึกษากับภาควิชายังไม
เพียงกับความตองการ

- ภาควิชามีการติดตามประมวลผลการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง

- ภาควิชามีการประเมินขอสอบยังไมตอเนื่อง

- ภาควิชามีการสอบประมวลความรูของนักศึกษาชั้นปที่ 4
กอนจบการศึกษา เพื่อนําผลมาวิเคราะหในการปรับปรุง
หลักสูตรใหดีขึ้น



- ภาควิชาสนับสนุนใหบุคลาการทุกระดับจัดกิจกรรมรวม
กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง

- ภาควิชาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษศิลปะวัฒน
ธรรมยังมีนอย

- ภาควิชามีกองทุนที่นําดอกผลมาใชเพื่อทํากิจกรรม
- ภาควิชามีการจัดตั้งหนวยวิจัยเพิ่มขึ้น - ภาควิชายังขาดหลักฐานในการนําผลการประเมินมาพัฒนา

กลุมวิจัย
- ภาควิชามีการสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
- บุคลากรของภาควิชาทุกคนมีสวนรวมในการบริการวิชา
การแกชุมชน
- ภาควิชามีครุภัณฑที่มีศักยภาพใหบริการหนวยงานภาย
นอกได

ความสําเร็จ ประกอบดวย
- สาขาวิชายอดนิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาที่มีอัตราการไดงานทําสูงที่สุดในระดับปริญญาตรี
- มีทุนวิจัยจากภายนอกและมีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
- นักวิจัยรุนใหมไดรับรางวัลนักวิจัยรุนใหมดีเดน
- ขาราชการไดรับรางวัลขาราชการดีเดนระดับชาติ

6. แนวทางการพึ่งพาตนเอง
แนวทางที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมดําเนินการเพื่อนพึ่งพาตนเอง ประกอบดวย

- ขยายการบริการวิชาการในแงงานวิเคราะหใหมากขึ้น และหลากหลายเทคนิค
-  ประชาสัมพันธเชิงรุกในเรื่องการบริการวิชาการสูภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม
   ภาคเหนือ
- ขยายงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม

7. แนวทางการพัฒนาในอนาคตตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมไดวางแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบดวย

- มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเพิ่มสัดสวนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- เปดหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพของชาติ
- มุงสูการเปนผูนําทางวิชาการ โดยเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ
   พัฒนาวิชาการ
- แสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม


