
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นทางกฎหมาย  
ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓    

วันศุกรท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.  
(ประชุมออนไลนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส) 
............................................................... 

 
ผูมาประชุม 

๑. ศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร. สุรศักดิ์ มณีศร   กรรมการ 
๓. ดร. ภาณุมาศ สิทธิเวคิน   กรรมการ 
๔. รศ. อานนท มาเมา   กรรมการ 
๕. รศ.นพ. ไชยรัตน เพ่ิมพิกุล   กรรมการ 
๖. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ (รศ.นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ) 
๗. ประธานสภาคณาจารย   กรรมการ (อ.ดร. ธิติคม พัวพันสวัสดิ์) 
๘. นายคณพศ เฟองฟุง   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางพัศนาภรณ แกวสัมฤทธิ์  ผูชวยเลขานุการ 
๑๐. นางสาววิชญาพร ไฝขาว   ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูลาประชุม 

๑. นายนัทธี ฤทธิ์ดี    กรรมการ 
๒. นางสาวดุจดาว ตูจินดา   ผูชวยเลขานุการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุม 

    ๑.๑ จํานวนกรรมการพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นทางกฎหมายท่ีเขารวมประชุม 
    ประธานฯ กลาวเปดประชุมและแจงวาการประชุมวันนี้ เปนการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓    
มีกรรมการมารวมประชุม ๘ ทาน และลาประชุม ๑ ทาน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
      

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องเสนอเพ่ือรับรอง 

     ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นทางกฎหมาย  
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย 
ไมมีการแกไข 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

    ๓.๑ กรอบแนวทางในการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย 

   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยจรรยาบรรณของ

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล มาขยายและปรับหมวดหมู โดยมีสาระสําคัญแบงออกเปน ๕ สวน คือ 
  ๑. กรรมการ ซ่ึงเปนผูกํากับ ดูแลการปฏิบัติตามขอบังคับ  
  ๒. กลุมบุคคลท่ีอยูในขายท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ อันประกอบดวย นายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานสายวิชาการ ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ฯลฯ 
  ๓. หลักท่ัวไปท่ีบุคคลในมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตาม 
  ๔. ขอกําหนดเปนการเฉพาะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในแตละกลุม  

  ๕. เม่ือมีการฝาฝนตองทําอยางไร 
  ท้ังนี้ขอมูลท่ีนํามารางขอบังคับ อาจนํามาจาก 
  ๑) ผูท่ีปฏิบัติงานในเรื่องจรรยาบรรณท่ีจะเชิญมาอภิปราย  

  ๒) พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ   
  ๓) ขอมูลจากการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ  
  ๔) ขอมูลจากบริษัทเอกชน เชน SCG  

มติท่ีประชุม  ใหฝายเลขานุการดําเนินการหาขอมูลดังกลาวเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งตอไป 

    ๓.๒  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ...   

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นควรใหนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ... ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

    ๓.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานในสถาบันวิทยาศาสตรการ 
วิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา พ.ศ. ....   

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารงานใน
สถาบันวิทยาศาสตรการวิเคราะหและตรวจสารในการกีฬา พ.ศ. ....  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

    ๓.๔  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
พ.ศ. .... 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการบริหารพนักงาน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๔.๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน

ประจํา มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  
มติท่ีประชุม      ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเรื่อง ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
การบริหารงานประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

 
 
 



๓ 
 

(นายคณพศ เฟองฟุง) 
  ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นางพัศนาภรณ แกวสัมฤทธิ์)
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

(นางสาววิชญาพร ไฝขาว) 
ผูจัดทํารายงานการประชุม 

 
 

   ๔.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและ 

สวนงาน พ.ศ. ....   

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยและสวนงาน พ.ศ. ....  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

    ๔.๓ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ... 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมไดพิจารณาใหนํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการประชุมผาน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส มาปรับใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยมหิดล และใหฝายเลขานุการนําเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี  
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นทางกฎหมาย 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม   คณะกรรมการมีมติกําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นทาง
กฎหมาย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


