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รายงานการประชุมรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-17.30 น. 
ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

       รายนามผู้เข้าประชุม  
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความ

เป็นเลิศ 
อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่

ความเป็นเลิศ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 
อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน  ามันหอมระเหย 
รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วชิิตพันธุ์ รองวงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน  ามัน 
อาจารย์  ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ 
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 สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิสและจุลชีพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบ ารุง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน 
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสุขภาพแรงงาน 
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นางสาวรัตติยา อักษรทอง ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือวิทยาการ
สุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ฐานิสร์ ด ารงวัฒน
โภคิน 

หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 

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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรริา วงศ์เณร ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศกัญชา กัญชงและกระท่อม 
นางสาวธัญชนก ณ นคร สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
นางสาวสาวิณี แสงศรี สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

 

รายนามผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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สรุปผล/มติทีป่ระชุมรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-17.30 น. 

ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting 

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

1 
1.1 

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยก าลังท ายุทธศาสตร์ 10 ข้อ เพ่ือมุ่งเน้นการก้าวสู่อันดับโลกใน
ฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย  
1. ควรผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติ ผ่านศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย 
โดยการประสานงานผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ 
    - ใช้วิธีการประชุมหารือร่วมกันแบบออนไลน์หลายๆครั ง รวมทั งจัด
กิจกรรมวิชาการแบบออนไลน์ร่วมกัน ก่อนการลงนามความสัมพันธ์ 
    - แนะน าให้นัดศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยปรึกษาพูดคุยกลุ่มย่อยเรื่อง 
Research Collaboration ครั งละ 5 ศูนย ์
 2. ล าดับการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โดยมีล าดับดังนี  
    - การเรียนการสอน โดยเพ่ิมมาตรฐานการเรียนการสอนผ่านการอบรม
และใช้งานระบบ UKPSF 
    - ห้องเรียน Smart Classroom ผ่านการดูแลโดยศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา 
    - ห้องปฏิบัติการ และการท าวิจัย โดยการปรับปรุงอาคาร ห้องปฏิบัติการ 
และการจัดสรรงบประมาณในการซื อเครื่องมือให้มากขึ น 
    -  ห้องท างานของอาจารย์  โดยการปรับปรุ งอาคารต่าง  ๆ ให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท างาน 

 
ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

 
 

-ศูนย์ความเป็นเลิศ/
ศูนย์วิจัย 
- สถาบันส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
3. อาจารย์ใหม่ให้ขอทุนบุคคลภายใน 7 วัน และสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศ/
ศูนย์วิจัยภายใน 3 เดือน โดย สวนล. ปรับปรุงกระบวนการขอทุนบุคคลให้
ได้รับเงินทุนภายใน 1 เดือน 
4. การจัดกลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย เป็นกลุ่มแนวหน้าหรือกลุ่มดาว
เหนือ กลุ่มดาวเด่น กลุ่มกลาง และกลุ่มใหม่ 
    - พิจารณาข้อมูลจาก SciVal และ SCImago 
    - เกณฑ์พิจารณาเบื องต้นคือ จ านวนสมาชิกต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่โดด
เด่ น  อั ต ร าการตี พิ ม พ์  1 : 1  มี ค ว ามร่ ว มมื อ กั บหน่ ว ย ง านต่ า ง  ๆ 
(Collaboration) และการมีนักศึกษาปริญญาเอก 
 

1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองอธิการบดี (ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์) 
- 

- - 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้อ านวยการ สวนล.  
1. ท า Template ในการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือให้ตรงกับตัวชี วัด กระชับ 
และลดเวลาในการน าเสนอ รวมทั งให้ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศน าเสนอใน
รูปแบบสรุป และโดยให้ สวนล. แชร์เอกสารในพื นที่กลาง เพ่ือให้อธิการบดี
และผู้เกี่ยวข้องสามารถอ่านเอกสารได้ล่วงหน้า 

ที่ประชุมรับทราบ  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและ
นวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 

2 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามก าหนดการดังตาราง 
     
 

ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะจากอธิการบดี ดังนี  
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ในปีนี ให้นับ
ทั งที่จ่ายค่าบริหารโครงการและไม่มีค่าบริหารโครงการให้กับ
มหาวิทยาลัย 
2. เรื่องบทความตีพิมพ์ หากเป็นสมาชิกใหม่และไม่ระบุชื่อ 
“ศูนย์ความเป็นเลิศ... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เป็นที่อยู่ ให้
นับคะแนนให้ได ้
แนวทางในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและศูนยวิ์จัย 

 
- ศูนย์ความเป็นเลิศ/
ศูนย์วิจัย 
- สถาบันส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมสู่ความเป็น
เลิศ 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมการท าสตาร์ทอัพและจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยที่

โดดเด่นและมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ 
2. มีการท าแผนการวิจัยของศูนย์ฯ ที่มุ่งเป้าและชัดเจน 
3. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ฯ โดยใช้ SCIVal 
4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์ ให้เหมาะสมกับ

การขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
5. การสร้างและขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

โดยเฉพาะความร่วมมือที่สามารถพัฒนาเข้าสู่แหล่งทุน
วิจัยได้ สามารถเชิญอธิการเข้าร่วมการหารือได้   

การพัฒนานักวิจัย 
1. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ โดยแบ่งนักวิจัยเป็นรุ่น 

และมีการท า Knowledge Sharing เพ่ือให้มีทีมงานที่
สืบทอดและพัฒนาการวิจัยให้ต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาผลงานวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศ โดย
หัวหน้าศูนย์ฯ หรืออาจารย์อาวุโสท าหน้าที่ เป็น 
General Armchairs ให้กับคณาจารย์ภายในศูนย์ 

3. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนภายในศูนย์ฯ ท างานวิจัย และ
มีแนวทางในการตีพิมพ์ เพ่ือให้สมาชิกมีงานตีพิมพ์ 
100% 

4. ส่งเสริมให้สมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศ ท าโจทย์วิจัยที่มี
ความเกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ 

5. เน้นการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน SCOPUS Q2 ขึ นไป 
การแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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วาระการประชุม สรุปผล/มติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบ 
1. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ แจ้งข้อมูลนักศึกษา และอาจารย์

ที่ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ (Talent Mobility) กับ
ทางศูนย์กิจการนานาชาติ 

2. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ แจ้งข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ SDG กับศูนย์บริการวิชาการ เช่น การวิจัยผ้าบา
ติก 

 

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

1 13.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือวิทยาการสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ 

2 13.40 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์ 

3 13.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส าอาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี 

4 14.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ 

5 14.10 น. ศูนยว์ิจัยด้านสุขภาพแรงงาน รองศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ ธนะภพ 

6 14.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน  ามันหอมระเหย รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน 

7 14.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 

8 14.40 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน 

9 14.50 น. ศูนย์วิจัยภูมิสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ 

10 15.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ยุทธนา  เจริญรื่น 

11 15.10 น. ศูนย์ความเป็นเลิศกัญชา กัญชงและกระท่อม รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์  สุรนิลพงศ์ 
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ล ำดับ เวลำโดยประมำณ ชื่อศูนย์ หัวหน้ำศูนย์ 

12 15.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อาภรณ์ 

13 15.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดลิสและจุลชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร 

14 15.40 น. ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบ ารุง 

15 15.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศชีวมวลและปาล์มน  ามัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ 

16 16.00 น. ศูนยว์ิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ด ารงวัฒนโภคิน 

17 16.10 น. ศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 

18 16.20 น. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกก าลังกาย-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.คมกริบ หลงละเลิง 

19 16.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ 

20 16.40 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง 

21 16.50 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 

22 17.00 น. ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น 

23 17.10 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 

24 17.20 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ 

25 17.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง  รองศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ 

ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 



P a g e  | 8 

 

            (นางสาวสาวิณี แสงศรี)                       (อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช) 

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ     รักษาการแทนรองผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ    

                ผู้สรุปรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม         
 


