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รายงานการประชุมรายงานผลการด าเนินงาน 1 ปี ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 2/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-17.30 น. 
ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting 
************************************************ 

       รายนามผู้เข้าประชุม  
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี 
อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่

ความเป็นเลิศ 
อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน  ามันหอมระเหย 
รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วชิิตพันธุ์ รองวงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน  ามัน 
อาจารย์  ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
อาจารย์ ดร.กุลวดี หนูหนอง ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จันทร์เอียด ผู้แทนหัวหน้าศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น หัวหน้าศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสด ี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและจุลชีพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบ ารุง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสุขภาพแรงงาน 
นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือวิทยาการ

สุขภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ด ารงวัฒน
โภคิน 

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อาภรณ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม 
อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง หัวหน้าศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย-

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
นางสาวธัญชนก ณ นคร สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
นางสาวสาวิณี แสงศรี สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

 
รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความ
เป็นเลิศ 

รองศาสตราจารย์  ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและจุลชีพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน  ามันหอมระเหย 
รองศาสตราจารย์  ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
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สรุปผล/มติทีป่ระชุมรายงานผลการด าเนินงาน 1 ปี ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 2/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-17.30 น. 

ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting 

********************************************* 
วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 

1 
1.1 

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดี 
ปัญหาหลักที่ไม่บรรลุตาม TOR 
1. ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อการวิจัยและตีพิมพ์ร่วมกับต่างชาติ 
ปี 2565 ตั งเป้า International Collaboration ที่ 50% จากปีที่แล้วมี 37% 
ปัจจุบันมีการตีพิมพ์ร่วมกับต่างชาติประมาณ 39%  
2. เรื่องทุนวิจัย โดยภาครัฐ และทุนวิจัยจากต่างประเทศ ที่ยังไม่ค่อยมี ดังนั น 
ต้องเริ่มสร้าง Profile กับต่างประเทศให้มากขึ น 
การวิจัยไม่แข็งแรง (ปี 2559 มี 124 ฉบับ) ตอนนี  มีความเข้มแข็งมาก ปีนี  มี 
642 บทความ และตีพิมพ์ใน Q1+Q2 รวม 77% 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 
- ศูนย์ความเป็นเลิศ/
ศูนย์วิจัย 

- สถาบันส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศ 

 
 

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองอธิการบดี (ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์) 
1. เชิญฟังผลการท างานรอบ 6 เดือนของ Reinventing 
2. ทุนบุคคลส าหรับอาจารย์ใหม่ด้านการสกัดสารหลายโปรเจค - อยากน าผล
การสกัดสารที่ได้มาคุยให้ฟัง เพ่ือจะน าไปต่อยอดในการขยายงานต่อใน
อนาคต 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองผู้อ านวยการ สวนล.  
1. การจัดเตรียมพื นที่ในการท าวิจัยให้ศูนย์ความเป็นเลิศที่ต้องการ อยู่
ระหว่างด าเนินการ และสามารถเข้าไปดูพื นได้ที่สถาบันวิจัยสุขภาพ 
2. เครื่องมือขั นสูงที่ได้แจ้งความประสงค์ ทาง สวนล. ได้ประสานกับศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้แล้วเรียบร้อย 
 

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะจากอธิการบดี ดังนี  
1. ปีงบประมาณ 2567 เตรียมขอสถานที่เพ่ือท าวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน โดยของบประมาณก่อสร้างไป 
2 อาคาร แต่ได้เพียง 1 อาคาร เมื่องบประมาณการก่อสร้าง
อาคารถูกตัด ก็จะอนุมัติงบเครื่องมือมามากขึ น ดังนั น ได้

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณส่วนนี มาในปีงบประมาณ 2566 ประมาณ 130 
ล้านบาท 
 

2 รายงานผลการด าเนินงาน 1 ปี ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ตามก าหนดการดังตาราง 
     
 

ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะจากอธิการบดี ดังนี  
1. ท าแบนเนอร์ลงเว็บไซต์เรื่องกลุ่มดาวเหนือ – North Star 
Research Excellence Center 
ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ที่มีผลงานในระดับ 5 ดาว 
(North Star) 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
(รองศาสตราจารย์  ดร.มนัส ชัยจันทร์) 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน  ามันหอมระเหย 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน) 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุ เชิงฟังก์ชันและนาโน
เทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์  ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ) 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ (รอง
ศาสตราจารย์  ดร.นิรันดร มาแทน) 

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
(อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ) 

2. ให้ทุกศูนย์เพ่ิมจ านวนนักศึกษาปริญญาเอกให้เยอะขึ น หาก
เป็นนักศึกษาไทย ควรหาทุน คปก. และ พวอ. และนักศึกษา
ต่างชาติให้ทุนของมหาวิทยาลัย   
3. สร้างความร่วมมือกับอาจารย์ในต่างประเทศ จัดประชุม
วิชาการร่วมกันจะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ น 
4. เพ่ิมจ านวนสมาชิกศูนย์ให้มากขึ น อาจารย์ใหม่จะต้องมี
สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยภายใน 3 เดือน โดย 

 
- ศูนย์ความเป็นเลิศ/
ศูนย์วิจัย 

- สถาบันส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศ 

 



P a g e  | 5 
 

วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
สวนล. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยต่าง ๆให้
อาจารย์ใหม่รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะจากรองอธิการบดี ดังนี  
         เตรียมให้หัวหน้าศูนย์จัดสัมมนาหารือกัน ประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ความเป็น
เลิ ศ  (Center of Excellence)  และศูนย์ วิ จั ย  (Research 
Center)  โ ดย เริ่ มจากการประชุมย่ อย  3  กลุ่ ม  Health 
Sciences /  Science Tech /  Social Sciences และมาจัด
สัมมนาร่วมกันอีกครั ง 

  ตารางแสดงก าหนกการรายงานผลการด าเนินงาน 1 ปี ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย (ระยะเวลาด าเนินการ 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65) 
ล ำดับ เวลำโดยประมำณ ชื่อศูนย์ หัวหน้ำศูนย์ งบสนับสนุนที่

ได้รับในปี 2565 

1 13.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร ์ 932,727 

2 13.10 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น - 

3 13.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน ้ามันหอมระเหย รศ.ดร.นฤมล มาแทน 520,000 

4 13.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 809,000 

5 13.40 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน 830,636 

6 13.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน ้ามัน ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ 580,000 

7 14.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 778,570 

8 14.10 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 400,000 

9 14.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ 200,000 
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ล ำดับ เวลำโดยประมำณ ชื่อศูนย์ หัวหน้ำศูนย์ งบสนับสนุนที่
ได้รับในปี 2565 

10 14.30 น. ศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 200,000 

11 14.40 น. ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น 200,000 

12 14.50 น. ศูนย์วิจัยภูมิสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 200,000 

13 15.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส้าอาง รศ.ดร.สมชาย สวัสดี 400,000 

14 15.10 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 400,000 

15 15.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและจุลชีพ รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร 200,000 

16 15.30 น. ศูนยค์วามเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน รศ.ดร.จรวย สวุรรณบ้ารุง 409,250 

 17 15.40 น. ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ 400,000 

18 15.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือวิทยาการสุขภาพ รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ 240,000 

19 16.00 น. ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ผศ.ดร.น.สพ. ฐานิสร ์ด้ารงวฒันโภคิน 360,000 

20 16.10 น. ศูนย์์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ 400,000 

21 16.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง 355,728 

22 16.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ - 

23 16.40 น. ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก้าลังกาย-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง 200,000 

24 16.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศกัญชา กัญชง และกระท่อม รศ.ดร.พจมาลย์  สุรนิลพงศ์ - 

25 17.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง ผช.นันธิดา จันทร์ศิร ิ - 

   รวม   9,015,912 
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ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 

            (นางสาวสาวิณี แสงศรี)                             (อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ) 
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ     รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ    
                ผู้สรุปรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
 


