ศูนย์ความเป็นเลิศ AIC (Center of Excellence; CoE)

ศูนย์ความเป็นเลิศ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค. 63)
จังหวัดจัดส่งข้อมูลด้านศูนย์ความเป็นเลิศ ทั้งหมด 18 จังหวัด 60 ดังนี้
ภาค

จังหวัด

จานวนมหาวิทยาลัย

จานวนศูนย์ความ
เป็นเลิศ

11

27

ภาคกลาง

8

จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคเหนือ

2

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก

2

16

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี

4

11

4

จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล

4

6

21

60

ภาคใต้

รวม

18

2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ศูนย์ความเป็นเลิศ
เกษตรอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรกาแพงแสน

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืชผัก

ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์เกษตร
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านประมง “แมงกะพรุน”

นครปฐม
นนทบุรี
สมุทรสงคราม

สระบุรี

เพชรบุรี

วิทยาลัยการ
อาชีพอัมพวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าว
มงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโคเนื้อ
ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านธนาคารน้้าใต้ดิน

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักรกลเกษตร
“ม้าปอกเปลือกมะพร้าว”
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักรกลเกษตร
“เครื่องอัดแท่งพลังงานชีวมวลผักตบชวา”
- การวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์
เวชส้าอางและยาสมุนไพร ตาม
มาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ
โขทัยธรรมาธิร
าช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ร้อยเอ็ด

สุรินทร์

- ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
สหกรณ์
- ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
สหกรณ์

อุบลราชธานี

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพืชสุขภาพสมุนไพร
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน IOT เกษตร
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรศาสตร์พระราชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E – commerce
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสัตว์เศรษฐกิจ (โคนม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์
และเกษตรอัจฉริยะ
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล
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ภาคกลาง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเกษตรศาสตร์แลทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาประมง

ชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม BCG เพื่อการเกษตร
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตลาด
และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตร
3.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
เพาะเลียงสัตว์น้า “การเลียงปลานิล”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์เกษตร
2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบัว
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าว
5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผัก
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไผ่
7. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารสัตว์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : อาหารสัตว์บก และสัตว์น้า
8. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านประมงเพาะเลียงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : กุ้งปลอดยา
ปฏิชีวนะ
9. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : เครื่องจักกลเกษตร ทังก่อนเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว และ
หลังเก็บเกี่ยว เครื่องจักรในการสีข้าว การอบแห้ง
10. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : กระบือชลบุรี
11. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ไก่พืนเมือง
12. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : แพะ – แกะ
13. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
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ภาคเหนือและภาคใต้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ดอกไม้ประดับ
เชียงใหม่
- ศูนย์ความเป็นเลิศการผลิตสตรอว์เบอร์รี
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตผลทางการเกษตร
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกาแฟ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโคนม
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและ
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหอมและกระเทียม
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ
- ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวพื้นเมืองล้านนา
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแมลงอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความร่วมมือจาก 2 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมีกลยุทธ์ทาการตลาดที่
เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
- ศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องยางพารา “ศูนย์ยางพาราภาคเหนือ”
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสหกรณ์

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างครบวงจรแบบดิจิทัล
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้้ามันและนวัตกรรมปาล์มน้้ามัน
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้ Digital technology ด้านการเกษตร

สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้้ามัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านพืชและสัตว์

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิสารสนเทศเกษตร
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการผลิตพืช
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมไม้ผลเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง
- ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โลจิสติกส์เกษตรและอาหาร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสตูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กระบี่

สตูล
ยะลา

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรศาสตร์พระราชา
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ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

ผู้พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการบริหาร AIC

1) ข้าว
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้าว
พื้นเมืองล้านนา)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big
Data
และ Gov Tech

คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอัจฉริยะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบโล จิสติกส์เกษตร

7)
สับปะรด

8) ผลไม้
เมืองร้อน

2) มัน
สาปะหลัง

3)
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

9) ผลไม้เมืองหนาว
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สตรอว์เบอร์รี่)
• มหาวิทยาลัยนเรศวร (นวัตกรรมไม้
ผลเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง)

11) พืชอนาคต
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (ไผ่)
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บัว)
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กาแฟ)

4) ยางพารา
• มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ (นวัตกรรม
ยางพารา
ภาคเหนือ)

5) ปาล์มน้ามัน
• ความร่วมมือ 2 แห่งม.
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี และ ม.ราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี
• วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่

6)
อ้อย

10) ผัก ไม้ดอก
• ม.เกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กาแพงแสน (ผัก)
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ (ผัก)
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม้ดอกไม้ประดับ)
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอมกระเทียม)
12) พืชสุขภาพสมุนไพร
• ม.ราชภัฏอุบลราชธานี (สมุนไพร)
• ศูนย์การศึกษา จ.สมุทรสงคราม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
(สมุนไพร)
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กัญชา)
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13) พืช
พลังงาน

ผู้พิจารณาคัดเลือก

15) ประมงเพาะเลี้ยง

14) สัตว์
เศรษฐกิจ

16)
ประมง
ทะเล

• ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
(กุ้งปลอดยาปฏิชีวนะ)

18) ไม้
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร AIC
คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน Big
Data
และ Gov Tech

คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน
เกษตรอัจฉริยะ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบโล จิสติกส์เกษตร

กระบือ
ชลบุรี

ไก่พื้นเมือง

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ตะวันออก
วิทยาเขต
บางพระ
อาหารสัตว์
บก

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ตะวันออก
วิทยาเขต
บางพระ

แพะ-แกะ

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

ไก่พื้นเมือง
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
ตะวันออก
วิทยาเขต
บางพระ

แมลง
อุตสาหกรรม
ม.
เชียงใหม่

โคเนื้อ

โคนม

ม.
เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน วิทยา
เขตร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่
ศูนย์เครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไหม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
อีสาน วิทยา
เขตสุรินทร์

ปลานิล

ม.บูรพา

17) เกลือทะเล
• ม.ราชภัฏเพชรบุรี

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยง
กุ้งอย่างครบวงจรแบบ
ดิจิตอล
ความร่วมมือ 2 แห่ง
ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี และ ม.ราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี

แมงกระพรุน

ม.เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าพระ
นครเหนือ

อาหารสัตว์น้า
ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
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ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

ผู้พิจารณาคัดเลือก

19) เกษตรอัจฉริยะ
• ม.ราชภัฏเพชรบุรี

24) ดิน

คณะกรรม การบริหาร AIC

20) เครื่องจักรกลเกษตร
คณะกรรม การขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบโล จิสติกส์เกษตร

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
E-Commerce

1. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา (ม้าปลอกเปลือก
มะพร้าว เครื่องอัดแท่งพลังงานชีวมวล
ผักตบชวา)
2. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขต
บางพระ (เครื่องจักรเก็บเกี่ยว เครื่องจักรใน
การสีข้าว การอบแห้ง

21) ปุย๋ , สารชีวภัณฑ์
• มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(สารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านพืชและสัตว์)

25) หุ่นยนต์เกษตร
• ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ

23) น้าและการ
ชลประทาน
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตร้อยเอ็ด (ธนาคาร
น้าใต้ดิน)

22) อาหารสัตว์
• ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (สัตว์บก
และสัตว์น้า)

26) IoT เกษตร
• ม.ราชภัฏอุบลราชธานี(IoT
เกษตร)
• ความร่วมมือ 2 แห่ง ม.สงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
และ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (การ
ประยุกต์ใช้ Digital Technology
ด้านการเกษตร)
• ม.นเรศวร (ภูมิสารสนเทศเกษตร)
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ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
27) โลจิสติกส์เกษตร
ผู้พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรม
การบริหาร AIC

คณะอนุกรรม
การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อน
Big Data และ Gov Tech

• ม.นเรศวร (โลจิสติกส์อาหาร)
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (โลจิสติกส์เกษตร )

28) ตลาดเกษตร
• ม.บูรพา (การตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทานการเกษตร)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน
การผลิตและจาหน่ายในการเกษตร)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E – commerce)

29) ผลผลิต (productivity)
• ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ (ศูนย์ทดสอบ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์)
• มหาวิทยาลัยนเรศวร (นวัตกรรมด้านการผลิตพืชปลอดภัย)
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลทางการเกษตร)
• มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร)

31) ที่ดินทาง
การเกษตร

30) สินเชื่อ/
แหล่งทุน
การเกษตร
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ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

32) สหกรณ์การเกษตร
ผู้พิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการบริหาร
AIC

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
Agribusiness

1. ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน
2. ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
3. ม. แม่โจ้

35) เกษตรศาสตร์พระราชา
1. ม.ราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
2. ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เกษตรอินทรีย์)

33) เกษตรอินทรีย์
1. ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
2. ม.ราชภัฏเพชรบุรี
3. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ(ผลิตพืชและเมล็ด
พันธุ์อินทรีย)์

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม BCG
เพื่อการเกษตร
ม.บูรพา

34) เกษตรฮาลาล
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กาหนดการพิจารณาคัดเลือก Center of Excellence
ปัจจุบันถึง 31 ก.ค. 63

ส่งแบบฟอร์มคาขอเสนอ
Center of Excellence

1-15 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

คณะทางานพิจารณาคัดเลือก

แจ้งผลการพิจารณา
และดาเนินการแต่งตั้ง

แต่งตั้งคณะทางาน
พิจารณาคัดเลือก
11

ประเภทศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้าว
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. ศูนย์กลางในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวในภาคตะวันออก
2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าว
3. รวบรวมสายพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกของประเทศไทย

สถานการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ

จังหวัด

ชลบุรี

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

อาคาร/สถานที่ตั้ง
มี พร้อมใช้งาน

ผลงานที่เคยได้รับรางวัล
ไม่ระบุ
ผลงานวิจัยที่โดดเด่น
• แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
(ข้าวกล้องงอก ข้าวผง และแป้งส้าหรับ
ท้าขนมเค้ก)
แนวทางการบริหารจัดการ

คิดค้นมาระยะเวลา

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
/จดลิขสิทธิ์
ไม่ระบุ

เครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
มี พร้อมใช้งาน

• บุคลากรมีความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี
• โครงการสืบสานประเพณีวิธีการท้านาแก่นักศึกษา และ
มทร. ตะวันออก
• ผลงานวิจัยไปสร้างผลิตภัณฑ์ อาชีพ และรายได้ให้กับชุมชน

นาผลงานไปใช้จริง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
3 ท่าน
ฝ่ายงานสนับสนุน
2 ท่าน

20 ปี

5 ปี

ประเภทศูนย์ความเป็นเลิศ

ข้าว

สถานการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

จังหวัด

ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
1. รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ ตลอดจนระบบการผลิตและการแปรรูป รวมถึงกระบวนการขาย ในพืนที่ 5 จังหวัดในพืนที่
ทุ่งกุลาร้องไห้
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการผลิตข้าวหอมมะลิด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรและสนับสนุน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ในพืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้
4. ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัย การพัฒนาการลงทุน การแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ทางด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ

อาคาร/สถานที่ตั้ง
มี พร้อมใช้งาน

ผลงานที่เคยได้รับรางวัล
ไม่ระบุ

คิดค้นมาระยะเวลา

แนวทางการบริหารจัดการ

จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
/จดลิขสิทธิ์
ไม่ระบุ

เครื่องมือ/สิ่งอานวยความสะดวก
มี พร้อมใช้งาน

นาผลงานไปใช้จริง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
23 ท่าน
ฝ่ายงานสนับสนุน
20 ท่าน

• มีหลักสูตรระยะสันที่สัมพันธ์กับการเพิ่มศักยภาพทางการ
ด้านการผลิตข้าวมากกว่า
10 หลักสูตร โดยสามารถถ่ายทอดและจักฝึกอบรมได้ทันที
• สถานที่ฝึกปฏิบัติ มากกว่า 345 ไร่

3 ปี

3 ปี

Thank you

