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1. ทะเลสาบสงขลา
1.1

การฟื้นฟูป่าธรรมชาติ
1.1.1
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การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
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1.6.1
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สัตว์น้าหายาก
การอนุรักษ์/ความหลากหลายของสายพันธุ์
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การจัดการทรัพยากรน้า
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.4

1.6

ป่าต้นน้า
ป่าพรุ
ป่าชายเลน

การพัฒนาองค์กร/สถาบัน
การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ/ติดตาม
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
การพัฒนาเครื่องมือ/ระบบข้อมูล
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1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

ป่าธรรมชาติ
ที่ดิน
น้า
การประมง
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2. ปาล์มน้ามัน/ไบโอดีเซล/พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
2.1

การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
2.1.1

พืชกรรมปาล์มน้ามัน / พันธุ์ปาล์มและการจัดการสวนปาล์ม เช่น
ได้เชื้อพันธุกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
องค์ความรู้ในการจัดการสวนและการจัดการดินและปุ๋ยแบบบูรณาการสาหรับ
ชุดดินหลักๆ ที่ปลูกปาล์มน้ามันในภาคใต้
2.1.2 ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ามันปาล์ม เช่น
มีเทน ไบโอดีเซล ไมโครแอลจี รา สาหร่าย ยีสต์ เอนไซม์
ปุ๋ยหมัก พลาสติกชีวภาพ อาหารสุขภาพในคน (ala, cmc, แคโรทีนอยด์,
โทโคฟีนอล, ไตโนนิเตีย)
2.1.3 ไบโอดีเซลและพลังงาน เช่น
ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
องค์กรเข้มแข็งเป็นผู้นาความรู้ในเชิงปฏิบัติได้
2.2 อุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม
เช่น
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ามัน
ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากวัสดุปาล์มน้ามัน
การผลิตสารเร่งชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ามัน
การใช้ใบปาล์มน้ามันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักในสูตรอาหารผสมสาเร็จต่อสมรรถภาพ
การผลิตแพะเนื้อและแพะนม
การผลิตอาหารสัตว์สาหรับแพะเนื้อและแพะนม

2.3

พลังงานชีวภาพ
2.3.1

Transesterification
-

ไบโอดีเซล เช่น
ปาล์มน้ามัน ไขประเภทต่างๆ
พืชชายฝั่งที่สกัดเป็นน้ามัน
- Non Food : สาหร่าย สบู่ดา
การผลิต Enzyme ราคาถูก
การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอีเซล
- Chemical Process: การปรับปรุงกระบวนการ Esterification และ
ศึกษากระบวนการผลิตไบโอีเซลแบบ Non Conventional Process
- Biological Process
การ Up Scale การผลิตไบโอดีเซลแบบ Non Conventional Process
การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ามันดีเซลจากน้ามัน

มะพร้าวระดับชุมชน
การทดสอบคุณสมบัติและการใช้งานของไบโอดีเซลที่ผลิตจากกระบวนการ
Biological Process และ Non Conventional Process
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-

การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลือยางพารา
2.3.2 ก๊าซชีวภาพ เช่น
วัตถุดิบ (ขยะ น้าเสียอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า)
หมักร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซ
การปรับสภาพวัตถุดิบ
การศึกษาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง
การผลิต Enzyme ที่ช่วยเพิ่มการผลิตมีเทน
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย Biotechnology
การทาความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ (Biomethane,
Biohydrogen)
การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ High Solid
ก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลของสาหร่ายจากน้าทิ้งของชุมชน
การเพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลจากน้าทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
ประมง
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์
2.3.3 ไบโอเอทานอล เช่น
วัตถุดิบ: ปาล์มน้ามัน สาหร่าย วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
จุลินทรีย์: การคัดแยกและปรับปรุงพันธ์
การปรับสภาพวัตถุดิบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การขยาย Scale การผลิต
การแยกและการทาบริสุทธิ์
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา

2.4

พลังงานน้า
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

การมีส่วนร่วมของชุมชน
ศักยภาพของแหล่งน้าในภาคใต้
การเพิ่มประสิทธิภาพของ Generator (axial-flux generator)
บูรณาการพลังงานทดแทนในพืนที่ภาคใต้
การพัฒนาพลังงานจากคลื่นและการควบคุมชายฝั่ง
การส้ารวจและออกแบบรายละเอียดในพืนที่คัดเลือก
การวิจัย Carbon Credit Trading Models
การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า
การติดตามและประเมินผลโครงการไฟฟ้าพลังน้า

5

2.5

พลังงานลม

2.5.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.5.2 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานลมต้นทุนต่้า พัฒนาเครื่องมือ
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินศักยภาพพลังงานลม
2.5.3 การพัฒนากังหันลมแกนนอนขนาดเล็กส้าหรับครัวเรือน (1-2 kW)
2.5.4 การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมแบบ axial-flux generator
2.5.5 การประเมินศักยภาพ การท้าฐานข้อมูล และการท้าแผนภาพของพลังงานลม
บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย
2.5.6 การประเมินศักยภาพ การท้าฐานข้อมูล และการท้าแผนภาพของพลังงานลมนอก
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย
2.5.7 การออกแบบและสร้างเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าส้าหรับกังหันลมขนาดเล็ก

2.6

นโยบายพลังงาน
2.6.1

2.6.2
2.6.3
-

2.7

ทางเลือกการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการเกษตร –เชิงพืนที่ เช่น
- Resource Allocation Optimization
- Social impact: Global warming issue
ผลกระทบการใช้พืชอาหารเป็นพืชพลังงาน
ปาล์มน้ามันและพืชพลังงาน เช่น
การกาหนดราคาพืชพลังงาน
การกาหนดราคาปาล์มน้ามันที่เหมาะสม
- Carbon credit
เศรษฐศาสตร์พลังงาน เช่น
ตลาดพลังงานหมุนเวียน
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
นโยบายพลังงานจากการรวมตัวของ ASEAN
ผลกระทบจาก AFTA ต่อนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามัน
ศึกษาการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย
การสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ภาคใต้ของไทย

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ และการอนุรักษ์พลังงาน

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
จากของเหลือปาล์ม
2.7.7
การเผาไหม้

ศักยภาพของเศษเหลือจากปาล์มเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ศักยภาพของเศษเหลือจากไม้ยางเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวและรวบรวมวัตถุดิบ
เทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลเหลือทิงเบืองต้นให้เป็นเชืองเพลิงที่มีคุณภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเผาไหม้ชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาการเกิดตะกรัน
การใช้ประโยชน์จากเถ้าของโรงงานอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มและโรงไฟฟ้า
การศึกษาการไหลของความร้อนในระบบเผาไหม้ของหม้อน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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2.7.8 การใช้ Co firing
2.7.9 การพัฒนากระบวนการ Liquid fuel จาก Biomass
2.7.10 การอบแห้งวัสดุอาหาร พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลและพลังงานทางเลือก
2.7.11 โครงการพลังงานเพื่อชุมชน เตาเผาถ่านเพื่อผลิตน้าส้มควันไม้คุณภาพสูง
ระบบก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าจากถ่านขนาด 30 kW
2.7.12 การศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม
2.7.13 การทดสอบเชือเพลิง Liquid fuel จาก Biomass ในเครื่องยนต์
2.7.14 Carbon Capture and Storage
2.7.15 การจัดเก็บกากนิวเคลียร์ใต้ดิน (เชิงนโยบาย)

3. อาหาร
3.1

อาหารทะเล เช่น

การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบที่ปลอดภัย
และมีความยั่งยืนสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
การค้นคว้าและพัฒนาสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยและอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์
เพื่อการส่งออก
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลโดยได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักอาหารทะเลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมบริโภค/พร้อมปรุงมูลค่าเพิ่มสาหรับการส่งออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชวิทยาและผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปอาหารทะเล
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้สารเติมแต่งสาหรับอาหารทะเลที่สามารถ
แข่งขันในตลาดต่างประเทศ
การจัดการ / การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
ของประเทศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาหารทะเลของไทย
3.2 อาหารสุขภาพ เช่น
คุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Prebiotics probiotics antioxidants) ในผัก ผลไม้ และ
เครื่องเทศภาคใต้
สร้างฐานข้อมูลโภชนาการอาหารภาคใต้
อาหารผู้สูงอายุที่ลดความเสี่ยงระบบเส้นเลือดแข็งตัว โรคเบาหวาน อาหารลดน้าหนัก
อาหารบารุง อาหารช่วยระบบขับถ่าย
การจัดการอาหารที่ถูกต้องของผู้สูงอายุ (โภชนาการ คุณภาพ และรสชาติ)
การสกัดและเอ็นแคปซูเลทสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อทาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ข้าวมีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและผลพลอยได้ที่มีฤทธิ์ทางสรีระ เช่น antioxidant จากราข้าว
น้ามันที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
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-

พืชในภาคใต้ที่สามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆ (เช่น มะเร็ง ภูมิต้านทาน และอื่นๆ)
สร้างฐานข้อมูลสารมีฤทธิ์จากพืชอาหารพื้นบ้านในภาคใต้
3.3 พืช ผัก ผลไม้ เช่น
พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและผักผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ เช่น มังคุด
ลองกอง เงาะ ฯลฯ
พัฒนาระบบ Logistics ทั้งภายในและต่างประเทศ
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่าหรือผลพลอยได้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภค
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์
ประเมินสถานการณ์ด้านสารพิษตกค้าง ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบที่พร้อมใช้ / ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
พัฒนาปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่า หรือผลพลอยได้เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและผักผลไม้
ทั้งในและต่างประเทศ
ความยั่งยืนของเกษตรกรที่ผลิตธัญพืชและผักผลไม้ในภาคใต้
พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ (Uniqueness and branding) ของธัญพืชและผักผลไม้ภาคใต้
3.4 อาหารฮาลาล เช่น
พัฒนาแพะ-แกะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบวงจร
พัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น (คุณภาพ-ปริมาณ) ให้เพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาตั้งโรงงาน
แปรรูปอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ์ กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีหรือสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตในท้องถิ่น (ชนิดใหม่ๆ)
พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- พัฒนาความเข้มแข็ง halal-SME
- พัฒนา quick method เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล
ได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่สู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ และลดต้นทุนการผลิต
พัฒนา Test kit

8

4. ทะเลและชายฝั่ง
4.1
4.2
4.3

การเพาะเลียงชายฝั่ง
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่ง
การกัดเซาะชายฝั่ง

5. ยางพารา
5.1
5.2
5.3

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา
การตรวจสอบพันธุกรรมยาง
เทคโนโลยีการจัดการสวนยาง
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

5.4

พืชคลุมดิน
ระบบการให้ปุ๋ย
ระบบการกรีด
การอัดแก๊ส / ผลของการให้สารเร่งน้ายาง
การใช้น้าหมักชีวภาพ
การควบคุมโรคยางพารา
การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

ศึกษาหาแนวทางการยืดระยะเวลาการให้ผลผลิต

5.4.1 ศึกษาความยาวที่สันที่สุดของการกรีดเปลือกต้นยางที่ไม่กระทบต่อ ปริมาณผลผลิต
เพื่อใช้เวลาน้อยลง และมีอายุการกรีดที่ยาวขึน
5.4.2 การปลูกเปลือกต้นยางขึนใหม่เพื่อขยายระยะเวลาการได้รับผลผลิต

5.5

ผลิตภัณฑ์กลางน้า
5.5.1

5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5

5.6

เทคโนโลยีการแปรรูป เช่น
การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการผลิตและการทดสอบ
เทคโนโลยีการแปรรูปในสหกรณ์กองทุนสวนยาง
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของสหกรณ์ / สานักงานสงเคราะห์กองทุน
สวนยาง
การปรับปรุงคุณภาพยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน
การปรับปรุงคุณภาพยางดิบ ยางก้อนถ้วย
การปรับปรุงคุณภาพน้ายางสดและน้ายางข้น
การปรับปรุงคุณภาพยาง compound

ผลิตภัณฑ์ยาง
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5

ศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ในการผลิตยางล้อรถ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ/การแพทย์
ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เส้นด้ายยางยืด
ผลิตภัณฑ์ยางส้าหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร
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5.6.6
5.6.7
5.6.8

5.7

ไม้ยางพารา
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

5.8

การหาสารทดแทนโบรอนในกระบวนการอบไม้ยางพารา
เทคโนโลยีการอบไม้ยางเพื่อประหยัดพลังงาน
การฟอกขาวไม้ยาง
การพัฒนากระบวนการแปรรูปไม้ยางพารา
Composite Material จากอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราด้วยการออกแบบ
น้าส้มควันไม้

นวัตกรรม
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5

5.9

ผลิตภัณฑ์ยางพาราสมรรถนะสูง
การปรับปรุงสมบัติทางเคมีของโมเลกุลยางพารา
วิจัยและพัฒนายาง Thermoplastic Natural Rubber

Nanocomposite
การใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่เนือยาง เช่น การผลิตเวชส้าอางและชีวเภสัชภัณฑ์
ยางผงที่ใช้ผสมเพื่อการขึนรูป
Rubber Rapid Prototype
Mole & Die ส้าหรับการขึนรูป

เศรษฐสังคม
5.9.1
5.9.2
5.9.3

5.9.4
5.9.5
5.9.6

เศรษฐสังคมของระบบสวนยางพารา
คุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง
ยุทธศาสตร์การค้า เช่น
ตลาดยางพารา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการท้าการเกษตร
แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มสหกรณ์
แรงงานทดแทน
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5.10 สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพารา
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
-

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
สารทดแทนแอมโมเนียในอุตสาหกรรมยางพารา
สารลดแอมโมเนียในหางน้ายาง (skim latex)
การบ้าบัดและก้าจัดมลพิษ เช่น
- การเลี้ยงสาหร่ายจากน้าเสียจากโรงงานยาง
ก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย
การบาบัดกลิ่น เช่น
+ การกาจัดแอมโมเนียในอากาศเสีย
+ การบาบัดน้าในโรงงานอบไม้ทีมีโบรอนผสม
การใช้ประโยชน์จากของเสีย เช่น
+ เทคโนโลยีและเครื่องมือต้นแบบการแยกเนื้อยางจากกากขี้แป้ง
การป้องกันมลพิษ เช่น
+ รอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint)
+ ฉลากคาร์บอน
+ คาร์บอนเครดิตจากอุตสาหกรรมยางพารา

5.11 การวิจัยเชิงนโยบาย
5.11.1 การพยากรณ์ราคายาง
5.11.2 การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์
5.11.3 การศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการก้าหนดหรือทบทวนกฎระเบียบ/มาตรการต่างๆ
ให้เอือต่อการผลิตและการประกอบการของอุตสาหกรรมยางพารา
5.11.4 การสร้างมาตรการ/ระบบบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช้แล้ว อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.11.5 การก้าหนดนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อป้องกันการผันผวน
ของราคายาง
5.11.6 การหาแนวทางการใช้เงินสงเคราะห์ (CESS) อย่างมีประสิทธิภาพ

5.12 เทคโนโลยีและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
5.12.1
5.12.2
5.12.3
5.12.4

เครื่องมือวัดปริมาณเนือยางแห้ง (DRC)
ชุดทดสอบสารเคมีในน้ายาง
เครื่องมือวัดความชืนของยางก้อนถ้วย
เครื่องมือวัดสิ่งปลอมปนในยางแท่งและยางก้อน

5.13 ระบบการจัดการ
5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4

กลไกการตลาด
ระบบการจัดการภายในองค์กร
Logistics & Supply chain
การเตรียมความพร้อมรองรับข้อตกลงการค้าระดับนานาชาติ
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6. จังหวัดชายแดนใต้
6.1

การจัดการศึกษา
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.2
6.3

พหุวัฒนธรรม
อิสลามศึกษา
6.3.1

6.4
6.5
6.6
6.7

วิจัยเพื่อพัฒนาทางการศึกษาทางอิสลามศึกษาและวิทยาการอิสลาม

ธรรมาภิบาล
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาฯ
โรงพยาบาลตามวิถีอิสลาม
การเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมท้องถิ่น
6.7.1
6.7.2

6.8
6.9
6.10
6.11

การศึกษาขันพืนฐาน
การศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบูรณาการอิสลามศึกษา
การศึกษาปฐมวัยในชุมชน

หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
การพัฒนาฝีมือ

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การสร้างความสามานฉันท์ด้วยวัฒนธรรม
การค้าชายแดน
การจัดการความยากจน

7. การท่องเที่ยว
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

เชิงวัฒนธรรม
การจัดการนิเวศทางวัฒนธรรม
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดย่อม
การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม
การจัดการระบบสุขภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ธุรกิจแฟชั่น (มุสลิม)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงพืนที่ (ทะเลและชายฝั่ง)
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8. โลจิสติก
8.1 การสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงมหภาคของประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์ บนบริบทโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
8.2 การบริหารจัดการเชิงมหภาคของประเทศไทย เพื่อการรองรับการเกิดการรวมกลุม่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.3 ศึกษาบทบาทอุตสาหกรรมไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ห่วงโซ่อปุ ทาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8.4 การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง Node ทีส่ ้าคัญบนเส้นทางการค้าและ
คมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม
8.5 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Care Supply
Chain)
8.6 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่องเที่ยว
8.7 เทคโนโลยีการสร้าง Cluster อุตสาหกรรม การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการสร้างคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม
8.8 การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่โซ่อุปทานอุตสาหกรรม
8.9 การวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าในโซ่อุปทานและสินค้าเกษตรและ
อาหาร
8.10 การวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านโลจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้า
เกษตรไทย
8.11 การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
8.12 การวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกในโซ่อุปทาน

9. การพัฒนาสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
9.1

เศรษฐกิจ
9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.2

การพัฒนาเมือง
แรงงานข้ามชาติ
การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การเมืองและความมั่นคง
9.2.1
9.2.2

การจัดการความขัดแย้ง
การจัดการความเสี่ยงจากการพัฒนา (HIA, EIA, SEA, SIA)
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9.3

สังคมและวัฒนธรรม
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8

การจัดการสังคมผู้สูงอายุในประชาคมอาเซียน
การจัดการศึกษา
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม
ชายแดนศึกษา/พรหมแดนศึกษา
การจัดการระบบสุขภาพในภาคใต้
ภูมิปัญญา
ความยากจน / เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาฯ

10. การจัดการภัยพิบัติพืนที่ภาคใต้
10.1
10.2
10.3
10.4

อุทกภัย
วาตภัย
ดินถล่ม
แผ่นดินไหว / สึนามิ

11. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลและรักษาสุขภาพ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ และการป้องกันโรค
การฟื้นฟูสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โรคอุบัติใหม่/เชือดือยา
การวิจัย พัฒนายา และสารทางชีวภาพ
เครื่องมือ วัสดุ เทคโนโลยี และชีวโมเลกุลทางการแพทย์
สังคมผู้สูงอายุ

ปรับปรุงเมื่อ 27 มี.ค.56

