รายงานการประชุมคณะผูเริ่มการจัดตั้งมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ณ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ. บางนาตราด กม. 26 ต.บางเสาธง กิ่ง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ผูเขารวมประชุม
๑. ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
๒. ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย
๓. ดร. พะนอม แกวกําเนิด
๔. รศ. ดร. ภิรมย จั่นถาวร
๕. ศ.ดร. ฉัตรชัย พงศประยูร
๖. ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน
๗. รศ. ภก. ดร. กอบธัม สถิรกุล
๘. รศ. ภญ. ดร. ปลื้มจิตต โรจนพันธุ
๙. นาง จินตนา พันธุฟก
๑๐. นางกาญจนา ปานขอยงาม
๑๑. นางสาวอารี พลดี
๑๒. นางสาววรรณทนา ปติเขตร

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ ๑.๑ ประธานชั่วคราว
ผู เข ารวมประชุม มาครบแลว ที่ ป ระชุม ปฏิ บั ติต ามธรรมเนี ยมในการประชุม คื อ เชิญ
ผูอาวุโสเปนประธานชั่วคราว ผูอาวุโสที่ไดรับเชิญ คือ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ผูอาวุโสในฐานะที่เคยเปนขาราชการ
ระดับสูงสุด คือ ระดับ ๑๑ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๑ และ
ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โปรดเกล าฯ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ ชั้ น สู งสุ ด คื อ มหาปรมาภรณ
ชางเผือก (สายสะพายสายที่ ๔)
วาระที่ ๑.๒ประธานที่ประชุม
ประธานชั่วคราวดําเนินการประชุมโดยเสนอใหที่ประชุมเลือกประธานที่ประชุม และเสนอให
เลือก ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย เปนประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมใหความเห็นชอบ ประธานชั่วคราวจึงเชิญ
ประธานที่ประชุมดําเนินการตอไป
ประธานที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการที่ผูเขารวมประชุมไดมีความ
สนใจที่จะมีสวนรวมในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการเพื่อประโยชนของประเทศชาติ จึงเห็นพอง
ตองกันที่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ
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ประธานที่ประชุมกลาวตอไปวาการที่ผูเขารวมประชุมมาประชุมกันในวันนี้นับเปนโอกาสดี
ที่ จะได ร วมกั น ร างเจตนารมย ใ นการจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ขึ้ น ซึ่ ง ต อ งมี ข อ บั ง คั บ ของมู ล นิ ธิ โดยต อ งมี ชื่ อ มู ล นิ ธิ
วัตถุประสงคของมูลนิธิ ที่ตั้งสํานักงาน ฯลฯ จึงขอดําเนินการสูระเบียบวาระที่ ๒ คือ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๒.๑ ขอบังคับของมูลนิธิ
ประธานที่ประชุมเสนอใหใชขอบังคับมูลนิธิ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ซึ่งไดรับการอนุญาต
ใหจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนแบบมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับมูลนิธิที่จะตั้งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหใชขอบังคับของมูลนิธิ ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
เปนตนแบบในการยกรางขอบังคับของมูลนิธิที่จะตั้งขึ้นใหม
วาระที่ ๒.๒ ชื่อมูลนิธิ
ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใชชื่อมูลนิธิที่เคยปรึกษาหารือกันไวแลว คือ
มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหใชชื่อมูลนิธิวา มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
และพัฒนา
วาระที่ ๒.๓ สถานที่ตั้งมูลนิธิ
ประธานที่ประชุมแจงวามูลนิธิจะตองมีสถานที่จัดตั้ง ซึ่งหากมูลนิธิจัดตั้งที่ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ นาจะทําใหการดําเนินกิจการของมูลนิธิมีความสะดวกและบรรลุตาม
วัตถุประสงคของมูลนิธิ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหมูลนิธิจัดตั้งที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปา
พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วาระที่ ๒.๔ วัตถุประสงคของมูลนิธิ
ประธานที่ ป ระชุ ม แจงวา วั ต ถุ ป ระสงค ข องมู ล นิ ธิต อ งสอดคล อ งกั บ ชื่ อ ของมู ล นิ ธิ แ ละ
วัตถุประสงควาไดเคยปรึกษาหารือกันไวกอนแลว
ที่ประชุมได อภิปรายกันพอสมควรแลวมีมติเปนเอกฉันทใหมูลนิธิมีวัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการในงานของเครือขายสหวิทยาการ
แห ง ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานในประเทศไทยและต า งประเทศทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร
ศิลปศาสตร สังคมศาสตร และที่รวมกันเปนสหวิทยาการ
๒. เพื่อสงเสริมและเผยแพรงานดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในรูปแบบสหวิทยาการ
๓. เพื่อดําเนินการ หรือรวมมือกับสถานศึกษา องคกรภาครัฐ และ/หรือองคกรเอกชน
จั ด ทํ ากิ จ กรรมประสานงานด านการศึ ก ษา วิจั ย และพั ฒ นาวิช าการในรูป แบบ
สหวิทยาการ
๔. เพื่อเปนศูนยสารนิเทศขอมูลดานการศึกษา วิจัย และพัฒนาที่เปนรูปแบบสหวิทยาการ
ทั้งแบบที่เปนสิ่งพิมพ แบบที่เปนดิจิทัล และแบบที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต
๕. เพื่อดําเนินการหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน
๖. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดแรกของมูลนิธิ
ประธานที่ป ระชุม แจงวา มู ลนิธิตองมีค ณะกรรมการบริหารงานของมู ลนิธิ เพื่ อใหการ
ดํ าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ บ รรลุ ต ามเป าหมายและวัต ถุ ป ระสงค ของมู ลนิ ธิ จึงขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาเลือ กตั้ ง
กรรมการชุดแรกของมูลนิธิ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของมูลนิธิ ดังนี้
๑. ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานอาวุโส
๒. ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย
ประธาน
๓. ดร. โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน
รองประธาน
๔. นางจินตนา พันธุฟก
รองประธาน
๕. รศ. ภญ. ดร. ปลื้มจิตต โรจนพันธุ
เลขาธิการ
๖. รศ. ดร. ภิรมย จั่นถาวร
เหรัญญิก

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ผูเขารวมประชุมไดใหขอคิดเห็นและแนวทางการทํางานอันเปนประโยชนอยางดียิ่ง และได
มอบหมายให ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ศ. นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย นางจินตนา พันธุฟก และ รศ. ดร. ภิรมย จั่นถาวร
เปนผูเริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ
ไดเวลาพอสมควรแลวประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคนและกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น..
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกการประชุม
(นางสาวศิริรัตน รัชตารมย)

ขอรับรองรายงานการประชุมถูกตอง
…
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ลงชื่อ...............................................
(ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน)

