บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ของที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การก่อตั้งสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
……………………………………………………………………………
บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้น เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน โดยมีคณบดีซึ่งเป็นสมำชิกที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อท้ำยบันทึก
ข้อตกลงนี้ ได้ตกลงร่วมกันทำขึ้น มีข้อควำมดังต่อไปนี้
ความสาคัญและเหตุผลความเป็นมา
เป็ น เวลำกว่ ำ 29 ปี ที่ ค ณบดี ค ณะวิ ท ยำศำสตร์ จ ำกมหำวิ ท ยำลั ย ของรั ฐ ทั่ ว ประเทศตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ และได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ำย "ที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์
แห่ ง ประเทศไทย" นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2530 โดยมี อ งค์ ป ระชุ ม ประกอบด้ ว ยคณบดี ค ณะวิ ท ยำศำสตร์ จ ำก
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ของรัฐทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง 28 หน่วยงำน และคณะที่ปรึกษำซึ่งประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยกำรสถำบัน ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
นำยกสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และเลขำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
ที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยมีกำรจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน อย่ำงต่อเนื่องมำโดย
ตลอด วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดประชุม คือ เพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำกำรทำกิจกรรมในประเด็นที่
สนใจร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยำศำสตร์ ที่มีคุณภำพและสร้ำงกำลังคนทำงวิทยำศำสตร์ที่มีศักยภำพสูงให้กับ
ประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้ทัดเทียมระดับนำนำชำติ
กำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่ำที่เป็นประโยชน์อย่ำง
กว้ำงขวำง อำทิเช่น กำรพัฒ นำคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิ ตบัณฑิต กำรผลิ ตกำลั งคนทำงวิทยำศำสตร์ที่มี
ศักยภำพสูง กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์ และกำรสนับสนุนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนกำรวิจัยของประเทศเป็นต้น ผลงำนเด่นที่ประสบผลสำเร็จของที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่ งประเทศ
ไทย ได้แก่ โครงกำรจั ดตั้งสถำบั น วิจั ย ดำรำศำสตร์แห่ งชำติ ในปี พ.ศ. 2547 โครงกำรก่อตั้งสภำวิช ำชีพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริมวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
โครงกำรพัฒนำกำลังคนทำงวิทยำศำสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย) 2544-2551 โครงกำรปรับ
เพิ่มห้องเรียนวิทยำศำสตร์ฯ โครงกำร วมว. ในปีงบประมำณ 2553-2555 โครงกำรทบทวนและพัฒนำกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 2554 เป็นต้น
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ปั จ จุ บั น ประเทศมี ค วำมต้ อ งกำรก ำลั ง คนทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละคณิ ต ศำสตร์ ที่ มี คุ ณ ภำพและมี
คุณภำพสูง รวมทั้งควำมต้องกำรองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศตำมยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และเกิดเครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำและกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์เพื่อนำไปสู่องค์ควำมรู้ใหม่และนวั ตกรรม อันเป็นหัวใจสำคัญ ในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศเพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และก้ำวไปสู่
ประเทศไทยใหม่ที่มีควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ดังนั้ น เพื่อสร้ ำงควำมเข้มแข็งของคณะวิทยำศำสตร์ที่เป็นสมำชิกและเพื่อเป็นองค์กรหลั กในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มควำมรับผิดชอบ และ
พันธะผูกพันร่วมกันในกำรสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยต่อเป้ำหมำยรวมสุดท้ำย
ในกำรพัฒนำคนและพัฒนำประเทศ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยจึงมีมติร่วมกัน ทำ
ข้อตกลงควำมร่วมมือก่อตั้งสภำคณบดีคณะวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยมีมติร่วมกันก่อตั้งและเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในสภำ
คณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
ข้อ 2 สภำคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยที่ก่อตั้งตำมข้อ 1 เป็นองค์กรควำมร่วมมือของคณะ
วิทยำศำสตร์ของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย ประกอบด้วยสมำชิกซึ่งเป็นคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ของ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของรั ฐ ในประเทศไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกำรด ำเนิ น กำรตำมธรรมนู ญ สภำ คณบดี
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเอกสำรแนบท้ำยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้
ข้ อ 3 เมื่ อ สภำคณบดี วิ ท ยำศำสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ รั บ กำรก่ อ ตั้ ง และเริ่ ม ต้น ด ำเนิ นงำนตำม
วัตถุประสงค์แล้วให้ยกเลิกที่ประชุมคณบดี วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย โดยให้ถือว่ำบรรดำมติที่ประชุมและ
กำรดำเนินกำรทั้งปวงของที่ประชุมคณบดี วิทยำศำสตร์แห่ งประเทศไทยที่มีอยู่ ก่อนวันที่ก่อตั้งสภำคณบดี
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย เป็นมติหรือกำรดำเนินกำรของสภำคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือนี้สมำชิกที่ประชุมคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย ได้อ่ำนและให้
ควำมเห็ น ชอบด้ ว ยทุ ก ประกำรแล้ ว จึ ง ได้ ล งนำมไว้ เ ป็ น หลั ก ฐำน โดยมี ค ณะที่ ป รึ ก ษำที่ ป ระชุ ม คณบดี
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยลงนำมเป็นสักขีพยำน
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ลงชื่อ
(ศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำ หำรหนองบัว)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(ดร.อนำมัย ดำเนตร)
คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

(ดร.สมจิตต์ ปำละกำศ)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจำรนัย)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหรำชวรำพันธ์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำรภี ไชยรัตน์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยทักษิณ

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

ลงชื่อ
(ศำสตรำจำรย์ ดร.สันติ แม้นศิร)ิ
คณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ปกรณ์ เสริมสุข)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ลงชื่อ
(ศำสตรำจำรย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร
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ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ปรียำนันท์ แสนโภชน์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยพะเยำ

ลงชื่อ
(ศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร มำกตุ่น)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ศิรินทร์ญำ ภักดี)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำณิช)
คณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ ศิริโรจน์)
รักษำกำรแทนคณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

(ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ จันทบุรี

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ)
รักษำกำรแทนคณบดีสำนักวิชำวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีสงขลำนครินทร์
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ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ซุกรี หะยีสำแม)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ปัตตำนี

ลงชื่อ
(ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สุรำษฎร์ธำนี

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ลงชื่อ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดุษณี ธนะบริพฒ
ั น์)
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ลงชื่อ
สักขีพยำน
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำวรรณ นพรัตนรำภรณ์)
นำยกสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ลงชื่อ

ลงชื่อ
สักขีพยำน
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี)
รองผู้อำนวยกำร
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ

สักขีพยำน

(ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์)
เลขำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและนวัติกรรมแห่งชำติ

สักขีพยำน
(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

