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รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2559 

วันที่  26 เมษายน 2559    
ณ  ห้องประชุมอิศระ ยุกตะนันทน์ ชั้น 2  ส านักงานคณบดี  

 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ   ประธานกรรมการ  
2. นายวิชาญ  ธรรมวิรัตน์   กรรมการ 
3. นางสาวมะลิ  โพธิ์ค า   กรรมการ   
4. นางรจนา พุทธิมา   กรรมการ 
5. นางชุลีพร สุปัญญา   กรรมการ 
6. นางพิสมัย วิจารณ์   กรรมการ 
7. นางประทุมมา  ทาแดง    กรรมการและเลขานุการ  
8. นางสาวนวรัตน์  ชนะบัว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 

1. ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์   กรรมการ    
2. ผศ.ดร.ดุษฎี หอมดี   กรรมการ    

 
เริ่มประชุม   เวลา  15.00 น.   
 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้  
 
เรื่องท่ี 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
 1.1 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานด้านจรรยาบรรณคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยให้เพ่ิมเติมรายละเอียดในรายงาน
ฯ ดังนี้  
 - ประเด็นที่ 1 เพิ่มเติมวันที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดกิจกรรมและจัดท าแผนการด าเนินด้าน
จรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2557  
 - ประเด็นที่ 2 เพิ่มเติมกิจกรรมรณรงค์ “7 Do’s & don’t จรรยาบรรณ”  
 - ประเด็นที่ 3 ให้รายงานผลการด าเนินการ ด้านการจัดท าบันทึกข้อความขอให้ก ากับเรื่องการมา
ท างานสายของบุคลากร แจ้งเวียนไปยังหน่วยงาน/ภาควิชา เพ่ือก ากับติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการ
ต่อไป  
 - ประเด็นที่ 5 ให้ลงวันที่ประชุมการทบทวนผลการด าเนินงานและปรับแผนการด าเนินงาน เป็นวันที่ 
24 ตุลาคม 2557 นี้  

เกณฑ์การประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ 1: คณะหน่วยงาน  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
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เกณฑ์การประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จัดท าแผนการด าเนนิงานดา้น
จรรยาบรรณ 

ระดับคณะ เพื่อก าหนดกิจกรรม และจัดท า
แผนการด าเนนิงานดา้นจรรยาบรรณของคณะ
ประจ าป ี
 ด าเนินการจัดท าแผนสง่เสริมจรรยาบรรณ
ในระดับคณะ ส่งให้มหาวิทยาลยัต่อไป 

จรรยาบรรณระดับคณะ เพื่อก าหนด
กิจกรรม และจัดท าแผนการด าเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณของคณะประจ าปี เพื่อ
สรุปผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2556 
และจัดท าแผนการด าเนนิงาน ประจ าปี 
2557 ในวันที่ 18 กันยายน 2557  

ประเด็นที่ 2: คณะหน่วยงานมี
การส่งเสริมและสนับสนนุให้
คณาจารย์และบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

1. การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณตาม
สโลแกนคณะ “ตรงต่อเวลา มีจติอาสา และ
เป็นแบบอยา่งที่ดี” 
2. โปสเตอร์รณรงค์ 7 Do’s & 7 Dont’s 
เร่ืองจรรยาบรรณ ในลิฟท/์บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์  
3. สง่ตัวแทนเข้าร่วมการอบรม/สมัมนา 
จรรยาบรรณตามที่มหาวทิยาลยัก าหนด  
4. จัดกิจกรรมสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร
ของคณะที่เป็นแบบอย่างดา้นจรรยาบรรณ 
ตามสโลแกน “ตรงต่อเวลา มีจติอาสา และ
เป็นแบบอยา่งที่ดี พร้อมมอบรางวัล/ ประกาศ
ชื่นชม ยินดี ในโอกาสส าคัญของคณะ 

* บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา
จรรยาบรรณ ส านักดี องค์กรดี เร่ิมต้นที่
จรรยาบรรณ   
* มีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรของ
คณะที่เป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณ
แบ่งเป็นสายผู้สอน และสายสนบัสนนุ 
โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้มี
จรรยาบรรณดีเด่นในกิจกรรมวันปีใหม่
ของคณะ เม่ือวันที่ 25 ธ.ค. 2556 

 

 
 

* มีการติดปา้ยประกาศชื่นชม ยินดี 
บุคลากรทีมีจรรยาบรรณดีเด่น หรือได้รับ
รางวัลตา่งๆ  

ประเด็นที่ 3: คณะหน่วยงานมี
ก า ร ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการ  

การประชุมติดตามความกา้วหนา้ของแผน
ส่งเสริมจรรยาบรรณ ทุก 6 เดือน  

* มีการจัดท าหนังสือขอให้ก ากับดูแล
เร่ืองการมาท างานสายของบุคลากร แจ้ง
หัวหน้างาน/หน่วย  
* ยังไม่ได้มีการประชุมติดตาม 

ประเด็นที่ 4: คณะหน่วยงานมี
การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มข. ต่อไป 

ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผน และส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จรรยาบรรณ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประเด็นที่ 5: คณะหน่วยงานมี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ท บท ว นแ ก้ ไ ข
แผนการด าเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนผล
การด าเนินงาน และปรับแผนการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุป/
ทบทวน ผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 และจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  

 
 1.2 การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2555 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมหารือแนวทางในการ
จัดท าประชาพิจารณ์ภายในคณะ เกี่ยวกับร่างข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับสภาพปัญหาปัจจุบันและครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้คณะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดยให้คณะแจ้งปฏิทินการวางแผน
ด าเนินงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นั้น ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 - จัดท าปฏิทินวางแผนด าเนินงานจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นในคณะ  
 - ก าหนดให้ใช้วิธีการเวียนร่างข้อบังคับฯ ไปยังภาควิชาทั้ง 9 และโรงพยาบาลทันตกรรม เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และ Pop up ในเว็บไซต์คณะ เพ่ือให้บุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมได้ผ่านทางระบบ e-office หรือ e-mail ของคณะกรรมการฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบได้ที่เว็บไซต์ของคณะ ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ จะด าเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบข้อเสนอต่อร่างข้อบังคับดังกล่าวต่อไป 
 1.3 ทบทวนคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้  
ที ่ คณะกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการชุดใหม่ ต าแหน่ง 
1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา 
2. รศ.ทพ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ รศ.ทพ.ดร.จรินทร์  ปภังกรกิจ เป็นประธานกรรมการ 
3. เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ เลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้างานบริการพยาบาล หัวหน้างานบริการพยาบาล เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ 
6. ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์ ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์  กลั่นฤทธิ์ เป็นกรรมการ 
7. ผศ.ทพญ.ดร.ดุษฎี   หอมดี  อ.สวิตา คิ้มสุขศรี เป็นกรรมการ 
8. นางสาวมะลิ โพธิ์ค า นางสาวมะลิ โพธิ์ค า เป็นกรรมการ 
9. นางพิสมัย วิจารณ์ นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์  เป็นกรรมการ 
10. นางประทุมมา ทาแดง นางประทุมมา ทาแดง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว นางสาวนวรัตน์ ชนะบัว เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2.4 แผนปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ประธานเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานส่งเสริมจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยยังคง
กิจกรรมเดิมตามแผนฯ ปี 2557 และพิจารณาเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่สามารถจับต้องได้โดย 
 - ให้มีการก ากับติดตาม และประเมินผล  
 - เสนอกิจกรรม “ค้นหาคนต้นแบบ” แทนกิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น โดยค้นหา
บุคคลต้นแบบตามพันธกิจของคณะ คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม  
 - กิจกรรม “คนต้นแบบ” ประจ าเดือน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 - การค้นหาบุคคลต้นแบบดีเด่นประจ าปี มอบรางวัลในวันสถาปนาคณะ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของการ
เป็นบุคคลต้นแบบ  
 - ประชาสัมพันธ์ 7 Do’s & Don’t เรื่องจรรยาบรรณ ไปยังภาควิชาและหน่วยงานเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการ
กระตุ้น และก ากับติดตามให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ 
 - จัดให้มีการจัดท าแบบประเมินกิจกรรม รอบ 6 เดือน พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้ตอบแบบประเมิน    
 
เลิกประชุม   เวลา  15.45 น.  
 
 
      (น.ส.นวรัตน์  ชนะบัว)  
           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม 
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แผนปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างจรรยาบรรณในระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  2558     

Et1 Et2 Et3 Et4 Et5 Et6 Et7 Et8 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วิธีด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ระดับความส าเร็จ
ของการส่งเสริมด้าน
จริยธรรมของ
คณาจารย์และ
บุคลากร 

ประเด็นที่ 1: คณะหน่วยงาน
จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ 

 ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณระดับคณะ 
เพ่ือก าหนดกิจกรรม และจัดท า
แผนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณของคณะประจ าปี 
 ด าเนินการจัดท าแผน
ส่งเสริมจรรยาบรรณในระดับ
คณะ ส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

* ประชุมหารือ 
* ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
* จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

เม.ย.- พ.ค. 58 คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

  ประเด็นที่ 2: คณะหน่วยงาน
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

5. การรณรงค์ส่งเสริม
จรรยาบรรณตามสโลแกนคณะ 
“ตรงต่อเวลา มีจิตอาสา และ
เป็นแบบอย่างที่ด”ี  
6. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ 7 
Do’s & Don’t เรื่อง
จรรยาบรรณ โปสเตอร์ในลิฟต์
และตามหน่วยงาน  
7. ส่งตัวแทนเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา จรรยาบรรณ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
8. จัดกิจกรรมค้นหา “คน
ต้นแบบ” ด้านจรรยาบรรณ 

* การรณรงค์/สื่อ
ประชาสัมพันธ์  
* การสัมมนา/ บรรยาย
พิเศษ  
* ค้นหาคนต้นแบบด้าน
จรรยาบรรณ  
* การมอบรางวัล และ
ประกาศเกียรติคนต้นแบบ
พร้อมบอกเล่าเรื่องราว ใน
งานวันสถาปนาคณะ 

คณาจารย์ 
บุคลากร และ 
นักศึกษา 

พ.ค. - ส.ค. 58 คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 
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ตามสโลแกน “ตรงต่อเวลา มี
จิตอาสา และเป็นแบบอย่างที่ดี  
9. กองทุนสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมจรรยาบรรณ 

  ประเด็นที่ 3: คณะหน่วยงาน
มีการก ากับ  ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมโครงการ  

 การประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนส่งเสริม
จรรยาบรรณ ทุก 6 เดือน  

- การประชุมติดตามผล  
- การก ากับการด าเนินงาน
ตามแผนส่งเสริม
จรรยาบรรณ 
- การประเมินผลกิจกรรม  

* คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

พ.ค. - ส.ค. 58 คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

  ประเด็นที่ 4: คณะหน่วยงาน
มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ มข. ต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

ส.ค. 58 คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

  ประเด็นที่ 5: คณะหน่วยงาน
มีการปรับปรุงทบทวนแก้ไข
แผนการด าเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน 
และปรับแผนการด าเนินงานใน
ปีต่อไป 

การประชุมหารือ คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

ส.ค. 58 คณะกรรมการ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณคณะ 

 


