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ยางพารา

ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑกลางนํ้า

เทคโนโลยีการแปรรูป

การพัฒนาเครื่องจักรสําหรับการผลิตและการทดสอบ

เทคโนโลยีการแปรรูปในสหกรณกองทุนสวนยาง

การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของสหกรณ/สํานักงานสงเคราะหกองทุนสวนยาง

การปรับปรุงคุณภาพยางแทง ยางแผนรมควัน

การปรับปรุงคุณภาพยางดิน ยางกอนถวย

การปรับปรุงคุณภาพนํ้ายางสดและนํ้ายางขน

การปรับปรุงคุณภาพยาง compound

ผลิตภัณฑยาง

ศึกษาและวิจัยองคความรูในการผลิตยางลอรถ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลิตภัณฑทางดานสุขภาพ/การแพทย

ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด

ผลิตภัณฑยางสําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑยางพาราสมรรถนะสูง

การปรับปรุงสมบัติทางเคมีของโมเลกุลยางพารา

วิจัยและพัฒนายาง Thermoplastic Natural Rubber

ไมยางพารา

การหาสารทดแทนโบรอนในกระบวนการอบไมยางพารา

เทคโนโลยีการอบไมยางเพ่ือประหยัดพลังงาน

การฟอกขาวไมยาง

การพัฒนากระบวนการแปรรูปไมยางพารา

Composite Material จากอุตสาหกรรมไมยางพารา

การพัฒนาผลิตภัณฑจากไมยางพาราดวยการออกแบบ

นํ้าสมควันไม

นวัตกรรม

Nanocomposite

การใชประโยชนจากสารที่ไมใชเน้ือยาง เชน  
การผลิตเวชสําอางและชีวเภสัชภัณฑ

ยางผลที่ใชผสมเพ่ือการขึ้นรูป

Rubber Rapid Prototype

Mole & Die สําหรับการขึ้นรูป

เศรษฐสังคม

เศรษฐสังคมของระบบสวนยางพารา

คุณภาพชีวิตของชาวสวนยาง

ยุทธศาสตรการคา ตลาดยางพารา

เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการทําการเกษตร

แนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมสหกรณ

แรงงานทดแทน

เทคโนโลยีและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ

เครื่องมือวัดปริมาณเน้ือยางแหง (DRC)

ชุดทดสอบสารเคมีในนํ้ายาง

เครื่องมือวัดความชื้นของยางกอนถวย

เครื่องมือวัดสิ่งปลอมปนในยางแทงและยางกอน

ระบบการจัดการ

กลไกการตลาด

ระบบการจัดการภายในองคกร

Logistics & Supply chain

การเตรียมความพรอมรองรับขอตกลงการคาระดับนานาชาติ

สิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมยางพารา

การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ

สารทดแทนแอมโมเนียในอุตสาหกรรมยางพารา

สารลดแอมโมเนียในหางนํ้ายาง (skim latex)

การบําบัดและกําจัดมลพิษ

การเลี้ยงสาหรายจากนํ้าเสียจากโรงงานยาง

กาซชีวภาพจากนํ้าเสีย

การบําบัดกลิ่น
การกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสีย

การบําบัดนํ้าในโรงงานอบไมทีมีโบรอนผสม

การใชประโยชนจากของเสียเทคโนโลยีและเครื่องมือตนแบบการแยกเน้ือยางจากกากขี้แปง

การปองกันมลพิษ

รอยเทาคารบอน (Carbon footprint)

ฉลากคารบอน

คารบอนเครดิตจากอุตสาหกรรมยางพารา

การวิจัยเชิงนโยบาย

การพยากรณราคายาง

การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร

การศึกษาขอมูลเพ่ือประกอบการกําหนดหรือทบทวนกฎระเบียบ/มาตรการตางๆ  
ใหเอ้ือตอการผลิตและการประกอบการของอุตสาหกรรมยางพารา

การสรางมาตรการ/ระบบบริหารจัดการ ผลิตภัณฑยางที่ไมใชแลว อยางมีประสิทธิภาพ

การกําหนดนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคายาง  
เพ่ือปองกันการผันผวนของราคายาง

การหาแนวทางการใชเงินสงเคราะห (CESS) อยางมีประสิทธิภาพ

พืชศาสตร

การคัดเลือกและปรัปบรุงพันธุยางพารา

การตรวจสอบพันธุกรรมยาง

สงเสริมเรื่องเทคโนโลยีการจัดการสวนยาง

พืชคลุมดิน

ระบบการใหปุย

ระบบการกรีด

การอัดแกสและผลของการใหสารเรงนํ้ายาง

การใชนํ้าหมักชีวภาพ

การควบคุมโรคยางพารา

การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

ศึกษาหาแนวทางการยืดระยะเวลาการใหผลผลิต

ศึกษาความยาวที่สั้นที่สุดของการกรีดเปลือกตนยางที่ไมกระทบตอ  
ปริมาณผลผลิตเพ่ือใชเวลานอยลง และมีอายุการกรีดที่ยาวขึ้น

การปลูกเปลือกตนยางขึ้นใหมเพ่ือขยายระยะเวลาการไดรับผลผลิต
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ปาลมน้ํามัน

พันธุปาลมและการจัดการสวนปาลมการพัฒนาเทคโนโลยีปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม

พืชกรรมปาลมนํ้ามัน
ไดเชื้อพันธุกรรมใหมท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานได

องคความรูในการจัดการสวนและการจัดการดินและปุยแบบบูรณาการสําหรับชุดดินหลักๆ  
ท่ีปลูกปาลมน้ํามันในภาคใต

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีนํ้ามันปาลม
มีเทน ไบโอดีเซล ไมโครแอลจี รา สาหราย ยีสต เอนไซม

ปุยหมัก พลาสติกชีวภาพ อาหารสุขภาพในคน (ala, cmc, 
แคโรทีนอยด, โทโคฟนอล, ไตโนนิเตีย)

ไบโอดีเซลและพลังงาน
ชุมชนเขมแข็งและพึ่งตนเองได

องคกรเขมแข็งเปนผูนําความรูในเชิงปฏิบัติได
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ทรัพยากรธรรมชาติแหงคาบสมุทรไทยและการจัดการ

ทะเลสาบสงขลา

การฟนฟูปาธรรมชาติ

ปาตนนํ้า

ปาพรุ

ปาชายเลน

การจัดการที่ดิน/ชายฝง/แองนํ้า-รองนํ้า

การจัดการส่ิงแวดลอม

ขยะ

มลพิษ

ของเสีย

การใชประโยชน

ปาธรรมชาติ

ที่ดิน

นํ้า

การประมง

การจัดการชุมชน

การพัฒนาองคกร/สถาบัน

การพัฒนากลไก

การบริหารจัดการ/ติดตาม

การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน

การพัฒนาเครื่องมือ/ระบบขอมูล

การจัดการทรัพยากรนํ้า

นํ้าทา

นํ้าใตดิน

นํ้าชลประทาน

นํ้าฝน

การฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า

สัตวนํ้าเศรษฐกิจ

สัตวนํ้าหายาก

การอนุรักษ/ความหลากหลายของสายพันธุ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ทะเลและชายฝง

สุขภาพ

ภูมิปญญา

ความยากจน / เศรษฐกิจพอเพียง

แรงงานขามชาติในพื้นที่ชายฝงทะเล

วิทยาศาสตรทางทะเลและชายฝง

การกัดเซาะชายฝง

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การเพาะเล้ียงชายฝง

การจัดการฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาฯ

พหุวัฒนธรรม

สังคมผูสูงอายุ
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พลังงาน

พลังงานชีวภาพ

ไบโอดีเซล

ทรัพยากรในภาคใต

ปาลมน้ํามัน ไขประเภทตางๆ

พืชชายฝงท่ีสกัดเปนน้ํามัน

Non Food : สาหราย สบูดํา

การผลิต Enzyme ราคาถูก

การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ํามันปาลมเพื่อการผลิตไบโอีเซล

กระบวนการ

Chemical Process: การปรับปรุงกระบวนการ Esterfification และ Transesterification

ศึกษากระบวนการผลิตไบโอีเซลแบบ Non Conventional Process

Biological Process

การ Up Scale การผลิตไบโอดีเซลแบบ Non Conventional Process

การพัฒนาตนแบบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลจากน้ํามันมะพราวระดับชุมชน

การใชประโยชน

การทดสอบคุณสมบัติและการใชงานของไบโอดีเซลท่ีผลิตจากกระบวนการ Biological Process และ Non Conventional Process

การใชประโยชนจากของเสียและผลพลอยไดจากการผลิตไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลือยางพารา

การถายทอดเทคโนโลยี

กาซชีวภาพ

ทรัพยากรในภาคใต

วัตถุดิบ (ขยะ น้ําเสียอุตสาหกรรมยางพาราและปาลม อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา)  
หมักรวมเพื่อเพิ่มผลผลิตกาซ

การปรับสภาพวัตถุดิบ

การศึกษาพันธุพืชท่ีใหผลผลิตสูง

การผลิต Enzyme ท่ีชวยเพิ่มการผลิตมีเทน

กระบวนการ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกาซชีวภาพดวย Biotechnology

การทําความสะอาดกาซชีวภาพและการผลิตกาซเชื้อเพลิงบริสุทธิ์  
(Biomethane, Biohydrogen)

การผลิตกาซชีวภาพดวยระบบ High Solid

การใชประโยชน

กาซชีวภาพและไบโอดีเซลของสาหรายจากน้ําท้ิงของชุมชน

การเพิ่มประสิทธิภาพของกาซชีวภาพและไบโอดีเซลจากน้ําท้ิงโรงงานอุตสาหกรรมประมง

การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนต

การถายทอดเทคโนโลยี

ไบโอเอทานอล

ทรัพยากรในภาคใต
วัตถุดิบ: ปาลมน้ํามัน สาหราย วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จุลินทรีย: การคัดแยกและปรับปรุงพันธ

กระบวนการ

การปรับสภาพวัตถุดิบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การขยาย Scale การผลิต

การใชประโยชน

การแยกและการทําบริสุทธิ์

การทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนต

การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา

การถายทอดเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ  
และการอนุรักษพลังงาน

ศักยภาพของเศษเหลือจากปาลมเพื่อการผลิตไฟฟาและความรอน

ศักยภาพของเศษเหลือจากไมยางเพื่อการผลิตไฟฟาและความรอน

เทคโนโลยีในการเก็บเก่ียวและรวบรวมวัตถุดิบ

เทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลเหลือท้ิงเบ้ืองตนใหเปนเชื้องเพลิงท่ีมีคุณภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเผาไหมชีวมวลเพื่อแกปญหาการเกิดตะกรัน

การใชประโยชนจากเถาของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและโรงไฟฟาจากของเหลือปาลม

การศึกษาการไหลของความรอนในระบบเผาไหมของหมอน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม

การใช Co firing

การพัฒนากระบวนการ Liquid fuel จาก Biomass

การอบแหงวัสดุอหาาร พลังงานความรอนรวมจากชีวมวลและพลังงานทางเลือก

โครงการพลังงานเพื่อชุมชน เตาเผาถานเพื่อผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง  
ระบบกาซชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟาจากถานขนาด 30 kW

การศึกษาออกแบบโรงไฟฟาในระดับอุตสาหกรรม

การทดสอบเชื้อเพลิง Liquid fuel จาก Biomass ในเคร่ืองยนต

Carbon Capture and Storage

การจัดเก็บกากนิวเคลียรใตดิน (เชิงนโยบาย)

จัดอบรมในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

นโยบายพลังงาน

ทางเลือกการใชประโยชนจากผลผลิตการเกษตร --เชิงพื้นท่ี

Resource Allocation Optimization

Social impact: Global warming issue

ผลกระทบการใชพืชอาหารเปนพืชพลังงาน

ปาลมน้ํามันและพืชพลังงาน

การกําหนดราคาพืชพลังงาน

การกําหนดราคาปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสม

Carbon credit

เศรษฐศาสตรพลังงาน

ตลาดพลังงานหมุนเวียน

สิ่งแวดลอม พลังงาน และเศรษฐศาสตร

ผลกระทบจากนโยบายเก่ียวกับพลังงาน

นโยบายพลังงานจากการรวมตัวของ ASEAN

ผลกระทบจาก AFTA ตอนโยบายสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน

ศึกษาการซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย

การสรางความเขาใจและความรูดานพลังงานนิวเคลียรภาคใตของไทย

พลังงานลม

การมีสวนรวมของชุมชน

การพัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดและวิเคราะหพลังงานลมตนทุนตํ่า พัฒนาเคร่ืองมือตรวจวัดและบันทึกขอมูล  
ซอฟตแวรวิเคราะหขอมูลและประเมินศักยภาพพลังงานลม

การพัฒนากังหันลมแกนนอนขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน (1-2 kW)

การพัฒนาเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังลมแบบ axial-flux generator

การประเมินศักยภาพ การทําฐานขอมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันออกของไทย

การประเมินศักยภาพ การทําฐานขอมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมนอกชายฝงทะเลดานตะวันออก

การออกแบบและสรางเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสําหรับกังหันลมขนาดเล็ก

พลังงานน้ํา

การมีสวนรวมของชุมชน

ศักยภาพของแหลงน้ําในภาคใต

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Generator (axial-flux generator)

บูรณาการพลังงานทดแทนในพื้นท่ีภาคใต

การพัฒนาพลังงานจากคลื่นและการควบคุมชายฝง

ศักยภาพของแหลงน้ําในภาคใต

การมีสวนรวมของชุมชน

การสํารวจและออกแบบรายละเอียดในพื้นท่ีคัดเลือก

การวิจัย Carbon Credit Trading Models

การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟา

การติดตามและประเมินผลโครงการไฟฟาพลังน้ํา

การเผยแพรองคความรูดานไฟฟาพลังน้ําชุมชน
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อาหาร

อาหารทะเล

3 ป

การศึกษาการจัดการหวงโซอุปทานและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบที่ปลอดภัย  
และมีความยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

การคนควาและพัฒนาสารเติมแตงอาหารที่ปลอดภัยและอนุญาตใหใชในผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกอยางนอย 2 ชนิด

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใชประโยชนวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลโดยไดผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมอยางนอย 2 ชนิด

การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักอาหารทะเลที่ปลอดภัยตอผูบริโภค

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลพรอมบริโภค/พรอมปรุงมูลคาเพ่ิมสําหรับการสงออก

5 ป

การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมที่ใชทางการแพทยและเภสัชวิทยาและผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือการแปรูปอาหารทะเลของ 2  
ผลิตภัณฑ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใชสารเติมแตงสําหรับอาหารทะเลที่สามารถแขงขันในตลาดตางประเทศ

การพัฒนาหวงโซอุปทานที่ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทะเลพรอมบริโภค/พรอมปรุงมูลคาเพ่ิมเพ่ือการสงออกอยางนอย 2 ผลิตภัณฑ

10 ป

การจัดการหวงโซอุปทานที่เขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศ

การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากวัสดุเศษเหลือเพ่ือการแปรรูปในเชิงพาณิชย

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมอัตลักษณของอาหารทะเลของไทย

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม

3 ป

การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพดวยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาลมนํ้ามัน

ผลิตภัณฑทางเคมีจากวัสดุปาลมนํ้ามัน

การใชใบปาลมนํ้ามันเปนแหลงอาหารหยาบหลังในสูตรอาหารผสมสําเร็จตอสมรรถภาพการผลิตแพะเน้ือและแพะนม

5 ป

การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพดวยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาลมนํ้ามัน

ผลิตภัณฑทางเคมีจากวัสดุปาลมนํ้ามัน

การผลิตอาหารสัตวสําหรับแพะเน้ือและแพะนม

10 ป
การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพดวยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารเรงชีวภาพจากวัสดุปาลมนํ้ามัน

ฮาลาล

3 ป

พัฒนาแพะ-แกะในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางครบวงจร

พัฒนาวัตถุดิบในทองถ่ิน (คุณภาพ-ปริมาณ)  
ใหเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนใหมาตั้งโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต

ปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ กับผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแขงขัน

พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑฮาลาล เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภค

5 ป

วิจัยเพ่ือใชประโยชนจากวัตถุดิบที่มีหรือสามารถสงเสริมใหมีการผลิตในทองถ่ิน (ชนิดใหมๆ)

พัฒนานวัตกรรมใหมดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

พัฒนาความเขมแข็ง halal-SME

พัฒนา quick method  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาลไดอยางรวดเร็ว

10 ป

เพ่ิมผลิตภัณฑอาหารชนิดใหมสูการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ และลดตนทุนการผลิต

พัฒนา Test kit

พืช ผัก ผลไม

3 ป

พัฒนาเทคโนโลยีกอนและหลังการเก็บเก่ียวธัญพืชและผักผลไมเศรษฐกิจภาคใต เชน มังคุด  
ลองกอง และเงาะ ฯลฯ อยางนอย 3 เทคโนโลยีตอป

พัฒนาระบบ Logistics ทั้งภายในและตางประเทศ อยางนอย 1 ชนิดผลิตผลตอป

ศึกษาการใชประโยชนจากวัสดุมูลคาต่ําหรือผลพลอยไดเพ่ือผลิตภัณฑบริโภคและอุปโภคอยางนอย  
2 ผลิตภัณฑตอป

พัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาอยางนอย 2 ผลิตภัณฑตอป

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการเชิงพาณิชย

ประเมินสถานการณดานสารพิษตกคาง ความเส่ียงตอความปลอดภัยตลอดหวงโซ

5 ป

พัฒนาเทคโนโลยีตนแบบที่พรอมใชประยุกตใชในอุตสาหกรรม

พัฒนาปรับปรุงการใชประโยชนจากวัสดุมูลคาต่ํา  
หรือผลพลอยไดเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย

พัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคา อยางนอย 2 ผลิตภัณฑตอป (ตอเน่ือง)

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการเชิงพาณิชย (ตอเน่ือง)

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของผลิตผลและผลิตภัณฑจากธัญพืชและผักผลไม  
ทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 1 ชนิดตอป

10 ป
ความยั่งยืนของเกษตรกรที่ผลิตธัญพืชและผักผลไมในภาคใต

พัฒนาและสงเสริมอัตลักษณ (Uniqueness and branding) ของธัญพืชและผักผลไมภาคใต

อาหารสุขภาพ

3 ป

ศึกษาคุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Prebiotics probiotics antioxidants) ในผัก ผลไม และเคร่ืองเทศภาคใต

สรางฐานขอมูลโภชนาการอาหารภาคใต

ศึกษาอาหารผูสูงอายุที่ลดความเส่ียงระบบเสนเลือดแข็งตัว และโรคเบาหวาน อาหารลดนํ้าหนัก อาหารบํารุงระบบขับถาย

นวัตกรรมใหม 3-5 ชนิด พรอมนําสงธุรกิจหรือสิทธิบัตร

5 ป

การจัดการอาหารที่ถูกตองของผูสูงอายุ (โภชนาการ คุณภาพ และรสชาติ)

การสกัดและเอ็นแคปซูเลทสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือทําผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ขาวมีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและผลพลอยไดที่มีฤทธิ์ทางสรีระ เชน antioxidant จากรําขาวนํ้ามันที่ดีมีประโยชนตอสุขภาพ

พืชทางใตที่สามารถลดความเส่ียงดานตางๆ (e.g. มะเร็ง ภูมิตานทาน และอ่ืนๆ) 1-2 ผลิตภัณฑ

สรางฐานขอมูลสารมีฤทธิ์จากพืชอาหารพ้ืนบานทางใต

10 ป

มีความสามารถในการประเมินประสิทธิผลในมนุษย (Human clinical trial) เก่ียวกับผูสูงอายุ 1 เร่ือง เพ่ือสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย

สามารถประเมินความปลอดภัย การจัดการตลอดหวงโซอุปทาน ระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เพ่ือการสงออก

ศึกษาระบบการผลิตและการวิเคราะหสารมีฤทธิ์ชีวภาพ

การสรางความรูทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย
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วิทยาศาสตรสุขภาพ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลและรักษาสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการสุขภาพ และการปองกันโรค

การฟนฟูสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคอุบัติใหม/เชื้อด้ือยา

การวิจัย พัฒนายา และสารทางชีวภาพ

เครื่องมือ วัสดุ เทคโนโลยี และโมเลกุลทางการแพทย
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วัสดุศาสตร

โลหะ

Structure

Properties

Processing

Application

วัสดุนาโน และอื่นๆ

Structure

Properties

Processing

Application

Molecular materials

Carbon based materials

พอลิเมอร

Structure

Properties

Processing

Application

วัสดุผสม

Structure

Properties

Processing

Application

เซรามิก

Structure

Properties

Processing

Application
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ภัยพิบัติพื้นท่ีภาคใต

อุทกภัย

วาตภัยแผนดินไหว / สึนามิ

ดินถลม
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ชายแดนใต

การศึกษา

ภาษาตางประเทศ

โครงสรางหลักสูตรที่สอดคลองกับสังคม/ศักยภาพของพ้ืนที่

การบูรณาการวิชาศาสนากับวิชาสามัญ

แนวทางการสรางความเช่ือม่ันในระบบการศึกษา

การผลิตครูใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

การสอดแทรกจริยธรรมในวิชาสามัญ

การพัฒนาศักยภาพการคิดของเด็ก

การสรางความเช่ือม่ันในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาการศึกษา

การปรับใชระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

ประวัติศาสตรทองถ่ิน

การอนุรักษผาโบราณ

การผลิตชางเทคนิคใหเพียงพอกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

สังคม

การบังคับใชกฎหมายมุสลิมใหเหมาะสมกับการเขาสู ASEAN

แนวทางแกปญหายาเสพติด/ส่ิงผิดกฎหมาย อยางเปนระบบ

การสรางความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม

การนําผลศึกษาวิจัยกลับสูชุมชน

การจัดการขอมูลเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ

การลงทุนการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

การออกแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่

การใชประโยชนจากทรัพยากร

การลดความเหล่ือมลํ้า

การทองเที่ยวผลิตภัณฑอัตลักษณ

การคมนาคมและโลจิสติกส

การคาชายแดน

มรดกโลกอารยธรรม 1,800 ป

พลังงาน

ฮาลาล

การเพ่ิมมูลคาหัตถกรรมทองถ่ิน
หีบหอ บรรจุภัณฑ

การพัฒนาฝมือ

การจัดการความยากจน

สถาบันการเงินอิสลาม

การปกครองและการบริหารความมั่นคง

กฎหมายที่เปนธรรมโดยนําหลักศาสนามาใช
การใชกฎหมายพิเศษ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่

การสรางความรูความเขาใจในเร่ืองกฎหมาย

การกําหนดนโยบายราชการที่เหมาะสม

การส่ือสารเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน

การพัฒนาองคกรดานความม่ันคง

การศึกษากระบวนการวิจัยสันติภาพ

การสรางความสมานฉันทดวยวัฒนธรรม

สาธารณสุข

โรงพยาบาลตามวิถีอิสลาม

โรคเร้ือรัง คนพิการ การเจริญพันธุ

การสงเสริมการออกกําลังกาย

สังคมศาสตรการแพทย

การส่ือสารสาธารณสุข

หมอพ้ืนบาน

บทบาทสตรีในดานสังคมและสาธารณสุข
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ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาเชิงรุก

จุดเดนดานทรัพยากร

สินคาและบริการ

การพัฒนาอาหาร/ธุรกิจฮาลาล

การพัฒนาการเลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดชายแดนอยางครบวงจร

การพัฒนาวัตถุดิบในทองถิ่นใหเพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนใหมาตั้งโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต

การปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ ที่มีศักยภาพในการแขงขัน

การพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑฮาลาลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค

การใชประโยชนจากวัตถุดิบที่มีหรือสามารถสงเสริมใหมีการผลิตในทองถิ่น

การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

การพัฒนาความเขมแข็ง Halal-SME

การพัฒนา Quick model  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาลไดอยางรวดเร็ว

การเพ่ิมผลิตภัณฑอาหารชนิดใหมสูการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบและลดตนทุน

การสรางมาตรฐานสินคาและบริการสูสากล

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

การสงเสริมการสงออกและพัฒนาสูการเปนธุรกิจฮาลาลแบบครบวงจร

ศึกษา/พัฒนาองคความรูและธุรกิจบริการสุขภาพ เชน โรงพยาบาลฮาลาล

การจัดการธุรกิจบริการ/การทองเท่ียว

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การจัดการนิเวศทางวัฒนธรรม

การจัดการฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาการทองเที่ยว

การจัดการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดยอม

การบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การจัดการระบบสุขภาพในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ธุรกิจแฟชั่น (มุสลิม)

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การทองเที่ยวเชิงพ้ืนที่ (ทะเลและชายฝง)

การเพิ่มกําลังการผลิต/คุณภาพของสินคาเกษตร

พืชไมผล

ปาลมน้ํามัน

ยางพารา

พืชสมุนไพร/ยาที่ผลิตจากผลิตภัณฑธรรมชาติ

สินคาเกษตรอินทรีย

การจัดการที่ดิน

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินคาทางการเกษตร

ทักษะฝมือแรงงาน

บริการสุขภาพ
การพัฒนาความสามารถทางภาษาใหแกผูประกอบวิชาชีพ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู

โรคอุบัติใหม

การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน

การสังเคราะหองคความรูเชิงมหภาคของประเทศเพ่ือวิเคราะหบนบริบทโลจิสติกสและโซอุปทานของ AEC

การบริหารจัดการเชิงมหภาคของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเกิดการรวมกลุม AEC

การศึกษาบทบาทอุตสาหกรรมไทยเพ่ือการเตรียมความพรอมสูหวงโซอุปทาน AEC

การสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง Node ที่สําคัญบนเสนทางการคาและคมนานคมอยางเปนรูปธรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของกลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษาโลจิสติกสและโซอุปทานสุขภาพ

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของกลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษาโลจิสติกสและโซอุปทานทองเที่ยว

เทคโนโลยีการสราง cluster อุตสาหกรรม การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางคลัสเตอรของกลุมอุตสาหกรรม

การประยุกตใชการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพ่ือเชื่อมโยงกลุมอุตสาหกรรม SMEs สูโซอุปทานอุตสาหกรรม

การวิจัยเพ่ือสรางคุณคาและจัดการคุณคาในโซอุปทานและสินคาเกษตรและอาหาร

การวิจัยเพ่ือยกระดับผลผลิตดานโลจิสติกสของสินคาเกษตรไทย

การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร

การวิจัยเพ่ือยกระดับความเปนอยูของสมาชิก

การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ/ผูประกอบการ/แรงงานในเขตชายแดนใต เพื่อการแขงขันในตลาดแรงงานอาเซียน

การพัฒนาระบบการศึกษาภาคใต เพื่อการเขาสู AEC

การบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมการศึกษา

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรโดยมุงเนนการกําหนดสมรรถนะพ้ืนฐาน และการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ เชน ภาษา IT นวัตกรรม

การสรางการรับรูชุมชนเพ่ือเรียนรูกับพ้ืนที่และพัฒนาสูความยั่งยืน

พัฒนาการศึกษานอกระบบ

พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การสรางความรวมมือ/พันธมิตร
สรางสํานึกความเปนเอกภาพ

ทํานุบํารุงมรดกอาเซียนเพื่อการสรางมูลคา (อุตสาหกรรมวัฒนธรรม)

การปองกันผลกระทบ

ความม่ันคง/การจัดการความขัดแยง/การสรางสันติสุข

การพัฒนารูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

การพัฒนารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น/ การจัดการภาครัฐ/นโยบายสาธารณะ  
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชายแดนใต

การพัฒนาบทบาทผูนํามุสลิมในการเสริมสรางสันติสุขในชายแดนใต

การจัดการความเสี่ยงจากการพัฒนา (HIA, EIA, SEA, SIA)

การแกไขปญหายาเสพติด

การแกไขปญหาอาชญากรขามชาติ

สังคม วัฒนธรรมและวิถีมลายู

การจัดการสังคมผูสูงอายุในประชาคมอาเซียน

ชายแดนศึกษา/พรหมแดนศึกษา

การจัดการระบบสุขภาพในชายแดนใต

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

การสรางอัตลักษณประจําทองถิ่น

การยายถิ่นของประชากร/การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมในจังหวัดภาคใต

สภาพแวดลอม
การควบคุมมลพิษ

ความม่ันคงดานอาหาร

การสรางมาตรการดานกฎหมาย  
รวมกันภายใตกฎบัตรอาเซียน

กฎหมายคุมครองผูบริโภค

กฎหมายลอจิสติกส

กฎหมายการคาชายแดน

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา/ภูมิปญญาชาวบาน
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ลอจิสติกสและการทองเท่ียว

การทองเที่ยว

1.การฟนฟูและสนับสนุนความย่ังยืน

การจัดการความเส่ียง

การจัดการ

การตลาด

การสงเสริมเชิงพ้ืนท่ี

การทองเท่ียวแบบมีสวนรวม

ผูประกอบการ

เครือขายทองเท่ียวชุมชน

องคกรทองถ่ิน

การจัดการ

Green economy
Green destination

Green tourism activity

2.สินคาและบริการ Brand Equity

สรางอัตลักษณในแตละพ้ืนท่ี/วข.

การจัดการการตลาดสินคาเฉพาะ

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

การพัฒนา Product/packaging

3.ความเช่ือม่ันของสินคาและบริการ การสรางมาตรฐานของสินคาและบริการ
มาตรฐานสูสากล

security management

4.AEC

วัฒนธรรม/วิถีชีวิต

ทุนมนุษยและทุนทางสังคม

Destination link

บริบทเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความแตกตาง

ลอจิสติกส

การสังเคราะหองคความรูเชิงมหภาคของประเทศไทยเพ่ือวิเคราะห  
บนบริบทโลจิสติกสและโซอุปทานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การสงเสริมใหเกิดการเช่ือมโยงระหวาง Node 
ท่ีสําคัญบนเสนทางการคาและคมนาคมอยางเปนรูปธรรม

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของกลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค  
กรณีศึกษาโลจิสติกสและโซอุปทานทองเท่ียว

การประยุกตใชการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเพ่ือเช่ือมโยง  
กลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูโซอุปทานอุตสาหกรรม

การวิจัยเพ่ือยกระดับผลผลิตดานลอจิสติกส (Logistics Productivity) ของสินคาเกษตรไทย

การวิจัยเพ่ือยกระดับความเปนอยูของสมาชิกในโซอุปทาน

การบริหารจัดการเชิงมหภาคของประเทศไทย  
เพ่ือการรองรับการเกิดการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศึกษาบทบาทอุตสาหกรรมไทยเพ่ือการเตรียมความพรอมสูหวงโซอุปทานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของกลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)  
กรณีศึกษาโลจิสติกสและโซอุปทานสุขภาพ (Health Care Supply Chain)

เทคโนโลยีการสราง Cluster อุตสาหกรรม  
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางคลัสเตอรของกลุมอุตสาหกรรม

การวิจัยเพ่ือสรางคุณคาและจัดการคุณคาในโซอุปทานและสินคาเกษตรและอาหาร

การวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร
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