
ทิศทางการวิจัยของคณะ/หน่วยงาน 

คณะเภสัชศาสตร์  

1.  การวิจัย  การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ่ ซึ่งยาหรือสารใหม่ดังกล่าวอาจได้มาจากการสังเคราะห์ทาง
เคม ี การสกดัสารจากธรรมชาต ิ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ  ทั้งนี้เพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมและชีวเภสัชกรรม  รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบน าส่งยาและเวชส าอางที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  การพัฒนาระบบน าส่งยาทางช่องจมูกและปอด  ทางผิวหนัง  ทางเยื่อบุ  และ
ทางกระดูก  เป็นต้น 

2.  การวิจัยและพัฒนายาจากสมนุไพรบนพื้นฐานกระบวนการค้นหายาใหม ่ ประกอบด้วย  การวิจัยเกี่ยวกับการแยกและศึกษา
โครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ การท ามาตรฐานยาสมุนไพร  มาตรฐานและการตั้งต ารับทีม่ียาสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ  การวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม  อาทิ  การจัดท าลายพิมพด์ีเอ็นเอเพื่อการพิสูจน์ตัวตนพืช  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และพันธุวิศวกรรม
พืช  งานวิจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาและยกระดับการประยุกต์ใช้สมุนไพรในงาน ด้านเภสัชกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3.  การวิจัยทางคลินิกเพ่ือให้การใช้ยาของผู้ป่วยเกิดประโยชน์และมคีวามปลอดภัย  โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
บริบาลเภสัชกรรมและการพัฒนา คุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมของหน่วยงานหรือสถานบริการด้านสุขภาพ  การวิจัยเภสัชระบาด
วิทยา  และเภสัชวิทยา 

4.  การวิจัยทางดา้นเภสัชศาสตรส์ังคมและการบริหาร  ครอบคลมุงานวิจัยด้านบริหารจัดการระบบยาและวัคซีนในระดับต่าง ๆ 
พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ยา  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธ์ต่าง ๆ ทางสุขภาพ เศรษฐศาสตร์และการเงินการคลังทางสาธารณสุข  ระบบ
ประกันสุขภาพ  การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร ์ การศึกษาเภสชัศาสตร ์ การคุ้มครองผู้บริโภค  ก าลังคนทางเภสัชกรรม  และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและการตลาดยา 

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

1. อาหารทะเล 
2. อาหารสุขภาพ 
3. พืช ผัก ผลไม ้
4. อาหารฮาลาล 
5. ปาล์มน้ ามัน 
6. ความปลอดภัยอาหาร 
7. พอลิเมอร์ชีวภาพและบรรจภุัณฑ ์

 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์  

1.  การวิจัยพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
     1.1  ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  สัตว ์ และจุลนิทรีย ์
     1.2  ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของสารธรรมชาติ 
2.  การวิจัยประยุกต ์ ประกอบดว้ย 
     2.1  การวิจัยทางฟิสิกส์วัสดแุละธรณีฟิสิกส ์
     2.2  ศึกษาปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  และกุ้ง ด้วยเทคโนโลยีจีโนม 
     2.3  ศึกษาจุลินทรยี์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรและอาหาร 
     2.4  ศึกษาการประยุกต์ใช้น้ ายางพารา  ยางธรรมชาต ิ และพลาสติกชีวภาพ 
     2.5  การวิเคราะหส์ารปริมาณน้อย Chemical  sensor  และ  Biosensor 
     2.6  เภสัชวิทยาคลินิกและสมนุไพร 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์  

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตและได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนการ
ท างานของนักวิจัย บัณฑติศึกษาและนักวิจัยใหม่ในการท าวิจัยร่วมกบัสถาบันต่างประเทศ 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. ทิศทางความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยีพลังงาน 
2. ทิศทางความเป็นเลศิด้านวิศวกรรมวัสด ุ
3. ทิศทางความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4. ทิศทางความเป็นเลศิด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ผู้พิการ และคนชรา 
5. ทิศทางความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. ทิศทางความเป็นเลศิด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

 

 

 

 

 



คณะแพทยศาสตร์  

มิติท่ี 1 : กลุ่มการวิจัยโรคของอวัยวะ 15 กลุ่ม 
  1. การวิจัยค่าปกติทางชีวการแพทย์ของคนไทย 
  2. การวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
  3. การวิจัยโรคปอดและทางเดินหายใจ 
  4. การวิจัยโรคตบั 
  5. การวิจัยโรคไต 
  6. การวิจัยโรคล าไส้และระบบทางเดินอาหาร 
  7. การวิจัยโรคผิวหนัง 
  8. การวิจัยโรคระบบประสาท 
  9. การวิจัยกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ 
10. การวิจัยโรคทางโลหิตวิทยา 
11. การวิจัยระบบกระดูก  เอ็น  ข้อ และกล้ามเนื้อ หรือทางออร์โธปิดิกส ์
12. การวิจัยโรคห ู คอ จมูก 
13. การวิจัยโรคจักษ ุ
14. การวิจัยโรคสุขภาพช่องปากและระบบเคีย้ว 
15. การวิจัยกลุ่มโรคภมูิคุ้มกัน 
16. การวิจัยกลุ่มโรคที่ไม่ได้ระบุในมิติที่ 1  ข้อ 1-15 

มิติท่ี 2 : กลุ่มการวิจัยปัญหาสขุภาพ 19 กลุ่ม 
  1. การวิจัยแนวโนม้ใหญ่ทางระบาดวิทยาในอนาคต 
  2. การวิจัยความผดิปกติทางพันธุกรรม 
  3. การวิจัยโรคตดิเช้ือ 
  4. การวิจัยโรคเรื้อรัง 
  5. การวิจัยอุบัตเิหตุและภยันตราย 
  6. การวิจัยโรคมะเร็ง 
  7. การวิจัยสุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 
  8. การวิจัยอาหารและโภชนาการ 
  9. การวิจัยอนามยัการเจรญิพันธ์ุ 
10. การวิจัยสุขภาพจติ  โรคจติและความรุนแรง 
11. การวิจัยการคาดคะเนและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย ์
12. การวิจัยรังสีวิทยา 
13. การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
14. การวิจัยสมรรถนะของมนุษย ์
15. การวิจัยปญัหาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
16. ปัญหาการวิจัยเฉพาะโรคที่ส าคัญในประเทศไทย  เช่น  การวิจัยโรคเอดส ์ การวิจัยโรคโลหติจางธาลัสซเีมีย  การวิจัยสารเสพติด  เป็นต้น 

มิติท่ี 3 : กลุ่มการวิจัยกลไกเกื้อหนุนสขุภาพ 10 กลุ่ม 
  1. การวิจัยนโยบายสาธารณสุข 
  2. การวิจัยระบบงานสาธารณสขุ 
  3. การวิจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างบริการและก าลังคนด้านสาธารณสุข 
  4. การวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา 
  5. การวิจัยด้านเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 
  6. การวิจัยเกีย่วกับพฤติกรรมสขุภาพ 
  7. การวิจัยด้านสารสนเทศการแพทย์และสาธารณสุข 



  8. การวิจัยด้านจริยธรรม 
  9. การวิจัยด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 
10. การวิจัยการจัดการงานวิจัยเกีย่วกับสุขภาพ 
 
อน่ึง ในส่วนท่ีเป็นวิจัยพื้นฐาน (fundamental  study)  เป็นการศกึษาทางคลินิกร่วมกับประเด็นที่เกีย่วข้องด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ได้แก ่
1. cells  and  molecular  biology 
2. gene  and  genomics 
3. protein  and  proteomics 
4. stem  cells  and  regenerative  medicine 
5. imaging  sciences &  bio-medical  engineering 
6. Immune  Science 

 

 

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. มุ่งเน้น  Area  based  เช่น  ลุม่น้ าทะเลสาบสงขลา  คลองอู่ตะเภา  เขาคอหงส์ ฯลฯ  โดยเปิดโอกาสให้วิจัยในหลายประเด็น  แต่
ทั้งนี้ต้องมองเป็น  Jigsaw  research  ซึ่งมีกติกาว่าจะต้องสามารถน ามาสังเคราะห/์เชื่องโยงเป็นผลงานวิจัยท่ี สามารถน าไปบรูณาการเพื่อ
ความเข้าใจ/  ใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ได\้ 

2. มุ่ง เน้น  Issue  based  ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (สะสม)  เชิงลึก  ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ของการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  เปิดโอกาสให้วจิัยตาม  Disciplines  หรือใช้  Approaches  ที่แตกต่างกันได ้ แต่สุดท้ายจะต้องสามารถน ามา
เชื่อมโยง  สังเคราะห์เป็นผลงานวจิัยที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์/สร้างความเชื่อมั่นให ้กับเอกชน/ชุมชน/สังคมได ้

3. มุ่งเน้น  Future  oriented โดยให้ความส าคัญกับ/เปิดโอกาสใหม้ีการวิจัยเพื่ออนาคต  ความยั่งยนื 
Incoming  crises,  Foresight  issues  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างนโยบาย  มาตรการเชิงป้องกัน  การเฝ้าระวัง  และให้ความส าคัญกับการน ามา
เชื่อมต่อในมิติของเวลากับข้อ 1 และข้อ 2 ได ้

คณะฯ จะมุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยจะพยายามให้เกดิผลงานด้าน Integrated research ที่เป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์  

1. ผู้สูงอาย ุ
  2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  3. ภูมิปญัญาตะวันออก 
  4. เด็กและครอบครัว 
  5. จริยธรรม 
  6. ส่งเสริมสุขภาพ (กุมาร, จิตเวช, สตร,ี ชุมชน) 
  7. เอช  ไอ  วี/ เอดส ์
  8. บริหารการพยาบาล/การพัฒนาคุณภาพ (บรหิารการเรยีนการสอน) 
  9. สุขภาพจติและจิตเวช 
10. การพยาบาลสตร ี
11. การพยาบาลชุมชน 
12. วิกฤติและอุบัติเหต ุ
13. ภัยพิบัติและสาธารณสุข 
14. การดูแลสุขภาพและระบบสุขภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต ้

 

 

คณะศิลปศาสตร์  

“งานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน พหุวัฒนธรรมและชุมชนภาคใต้” 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์  

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
3. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาและสังคม 
4. การวิจัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ์

 

 

 



คณะการแพทย์แผนไทย  

ทิศทางการวิจัยของคณะการแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2554-2564 

จุดเน้นงานวิจัย 

ประสิทธิภาพการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

1. วินิจฉัยโรคถูกต้อง 
2. วิธีการรักษาถูกต้อง 
3. ยามีประสิทธิภาพ 

โดยมีหัวข้อวิจัยที่ให้ความส าคัญ ดงันี้ 
  1. ไขมันในเลือด  ความดัน  เบาหวาน 
  2. โรคผิวหนัง : โรคสะเกด็เงิน 
  3. นิ้วไกปืน 
  4. อัมพาตใบหน้า 
  5. อัมพฤกษ ์ อัมพาต 
  6. ลมปลายปตัคาต 4,5 
  7. ไม่เกรน (รักษาโดยการนวด) 
  8. เริม  งูสวัด 
  9. ประจ าเดือนมาไม่ปกต ิ
10. ริดสีดวง 
11. โรคช่องปาก/ทางเดินอาหาร 

 

 

คณะรัฐศาสตร์ 

"การวิจัยทางรัฐศาสตร ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และการจัดการความขัดแย้ง" 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสถาบันสันติศึกษา  

ในระยะแรกจะเป็นเป้าหมายที่ต่อเนื่องจากเดิมของระยะก่อตั้งสถาบันฯ  โดยจะเป็นการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้ง  ความรุนแรง  และการสรา้งสันตภิาพ  เฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  แผนงาน
หลัก 
1.  แผนงานวิจัยด้านสังคมพหุวัฒนธรรม 

ถอดบทเรียนและสะสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสังคมพหุวัฒนธรรมการสร้างความเขา้ใจระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ในสังคม 

2.  แผนงานศึกษาความรุนแรงและพลวัตร 

ศึกษาผลของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับความรูส้ึกของประชาชน  เหตผุลในการเลือกใช้ความรุนแรงของคนกลุ่มต่าง ๆ ความสมัพันธ์ของ
ความรุนแรงกับรอยร้าวทางสังคม  การก่อตัวของ  อัตลักษณ์ใหม่อันเป็นผลจากความรุนแรง  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดระบบการเฝ้า
ระวังในระยะแรก (Early  Warning  System)  ให้กับสังคม 

3.  แผนงานวิจัยเพ่ือการสร้างสันติภาพ 

3.1  สะสมองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนการสร้างสันติภาพในภมูิภาคตา่ง ๆ ของโลกเพื่อน ามาปรบัใช้กับแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที ่

3.2  ศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  และการสร้างสันติภาพท้ังในสว่นท่ีเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิน่  และวัฒนธรรมที่มาจากการเรยีนรู้จากภูมิภาคอื่น 

3.3  ศึกษาอิทธิพลของศาสนาต่อการสร้างสันตภิาพและการใช้ความรุนแรง 
4.  แผนงานวิจัยด้านเยาวชนและการพัฒนา 

4.1  ศึกษาและท าความเข้าใจความเปลีย่นแปลงของฐานคิด  ทัศนคติ  และวิถีชีวิตของเยาวชนอันเป็นผลมาจากกระแสการพัฒนาที่
เกิดจากสภาวะสมัยใหม ่(Modernity)  อันเป็นผลใหเ้ยาวชนในปัจจุบันมีความโนม้เอียงไปสู่การใช้ความรุนแรงในการ แก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง 

4.2  ศึกษาผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบท่ีมีต่อความคิด  ความเชื่อของเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

4.3  ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การท างานร่วมกับเยาวชนกับการสรา้งสันตภิาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

ด าเนินการวิจยัเพื่อพัฒนาการเกษตรไทยและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยนืของทรัพยากร 
- พืช ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผลเมืองร้อน พืชผัก พืชไร่ และไมด้อกไม้ประดบั 
- สัตว์ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์ โภชนศาสตรส์ัตว์ การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์ 
- ทางน้ า ได้แก่ นิเวศวิทยาทางน้ า การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า สุขภาพสัตว์น้ า โภชนศาสตร์ 

โดยก าหนดทิศทางการวิจัยในระยะ 3-5 ปี ของคณะดังนี ้

ยางพารา  
-  การผลิตเมล็ดพันธ์ุและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตกล้ายางพันธุ์ต้นตอ 
-  การศึกษาพันธุ์ยางพาราทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
-  การจัดการการกรีดเพื่อเพ่ิมผลผลิตและยืดอายุการกรดียาง 
-  การป้องกันก าจัดโรค และปลวกในสวนยางพารา 
-  การจัดการดินและปุย๋ 



ปาล์มน้้ามนั 
-  การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ 
-  การขยายพันธ์ุด้วยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
-  การจัดการดินและปุย๋ และการจัดการสวนปาลม์น้ ามัน 
-  การป้องกันและก าจัดโรคในปาล์มน้ ามัน 

ไม้ผลเมืองร้อนเพ่ือให้มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมลูค่าเพ่ิม 
-  การผลิตผลไม้นอกฤด ู
-  การจัดการดินและปุย๋ 
-  การวินิจฉัย การป้องกัน ก าจัดโรคและแมลงศตัร ู
-  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ 

พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ 
-  พืชผัก พืชไร่ และไมด้อกไม้ประดับที่มีศักยภาพในภาคใต้ 
-  เทคโนโลยีเมลด็พันธ์ุในสภาพอากาศร้อนช้ืน 

โครงการพระราชด้าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-  การศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักพ้ืนบ้านไมผ้ลพื้นเมือง  

สัตวศาสตร์ 
-  การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสตัว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
-  การปรับปรุงพันธุ์ และพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง 
-  อาหารสัตว์จากวสัดุในพื้นที่ภาคใต้ 
-  โภชนศาสตรส์ัตว ์
-  การใช้สมุนไพรในการผลติสตัว ์

 วาริชศาสตร์ 
-   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
-   นิเวศวิทยาทางน้ า ตั้งแต่ระบบนิเวศต้นน้ าถึงระบบนเิวศชายฝั่งทะเล 
-   การจัดการทรัพยากรประมงเพือ่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เศรษฐสังคม ระบบเกษตร และการใช้ทรัพยากรเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน 
-  ผลกระทบของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนท่ีมตี่อการเกษตร 
-  ความมั่นคงทางอาหาร 
-  ระบบสังคมเกษตร เศรษฐกิจชุมชน และระบบการท าฟาร์ม 
-  การจัดการทรัพยากรเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
-  เกษตรกับสุขภาวะ 
-  การสื่อสารและถ่ายทอดความรูท้างการเกษตร 
-  ภูมิปญัญาเกษตร 
-  โซ่อุปทานทางการเกษตร 


