คู่มืออาจารย์หน่ วยประสาทศัลยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คานา
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดาเนินการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ มาเป็ นเวลาการ 16 ปี ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมามีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามเกณฑ์ของแพทยสภาอย่างสม่าเสมอ ในคราวนี้ถงึ วาระทีต่ อ้ ง
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครัง้ หนึ่งเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับแนวทางของแพทยสภา ตามมาตรฐาน World
Federation of Medical Education (WFME) จึงเป็ นเวลาอันเหมาะสมทีจ่ ะได้มกี ารปรับปรุงคู่มอื อาจารย์
ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง เพือ่ รวบรวมคาแนะนาในการปฏิบตั หิ น้าที่ สิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้อง เพือ่ ให้อาจารย์หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ได้ปฏิบตั งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเพือ่
ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วามสามารถครบถ้วนตามผลลัพธ์อนั พึงประสงค์ตามพันธกิจของการฝึก
อบรมต่อไป
คู่มือ อาจารย์ฉ บับ นี้ ใช้เป็ น แนวทางส าหรับ อาจารย์ป ระจาหน่ ว ยประสาทศัล ยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ใู้ ห้การฝึกและประเมินผลการฝึกอบรม
แพทย์ ป ระจ าบ้ า น โดยใช้ ค วบคู่ ก ั บ คู่ มื อ อาจารย์ ข องภาควิช าศั ล ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พันธกิ จของหลักสูตร
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ มีเป้ าหมายให้แพทย์ประจาบ้านทีส่ าเร็จการฝึกอบรมเป็ น
ประสาทศัลยแพทย์ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถและทักษะทัง้ ในด้านการรักษา การศึกษาต่อเนื่อง การวิจยั พัฒนา
และความสามารถในการ บริหารจัดการในการให้บริการผูป้ ่ วยทางประสาทศัลยศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์
ครบวงจรตามความต้องการของ ประเทศไทยและสามารถเทียบเทียมนานาชาติได้
ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรม
แพทย์ทจ่ี บการฝึกอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางสาขาประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละความรูค้ วามสามารถขัน้ ต่าตามสมรรถนะหลักทัง้ 6 ด้านดังนี้
1) การดูแลรักษาผูป้ ่ วย (Patient Care)
2) ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผูป้ ่ วยและสังคมรอบด้าน
(Medical Knowledge and Skills)
3) การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และการพัฒนาตนเอง
4) ทักษะปฏิสมั พันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
6) การปฏิบตั งิ านให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
หน้ าที่ทวไปของอาจารย์
ั่
สาขาวิ ชาประสาทศัลยศาสตร์
1. อาจารย์ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาสาหรับแพทย์ประจาบ้านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยรักษาความลับของ
แพทย์ประจาบ้าน
2. ให้คาปรึกษาสาหรับแพทย์ประจาบ้านเรื่องการดูแล รักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
3. ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ สี าหรับแพทย์ประจาบ้านในเรื่องการดูแลผูป้ ่ วยตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ
ทัง้ ในด้าน Technical และ Non-technical skill รวมทัง้ จริยธรรมทางการแพทย์
4. ทาหน้าทีแ่ นะนา กระตุน้ การเรียนรู้ รวมทัง้ การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตัวเองสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
5. เป็ นหัวหน้าทีมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เป็ นผูน้ าสาหรับแพทย์ประจาบ้าน นักศึกษาแพทย์และทีม
พยาบาล
6. ให้คาแนะนา ซักถาม ให้ความรูแ้ พทย์ประจาบ้าน ระหว่างกิจกรรมวิชาการต่างๆ
7. เป็ นตัวอย่าง แนะนาวิธกี ารและเทคนิคการผ่าตัดสาหรับแพทย์ประจาบ้าน
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8. ให้แนวทาง ชีแ้ นะ และเป็ นทีป่ รึกษาในเรื่องของการทาวิจยั ทางการแพทย์ สาหรับแพทย์ประจาบ้าน
9. ประเมิน ให้คาแนะนา แพทย์ประจาบ้าน หลังสิน้ สุดการปฏิบตั งิ านเป็ นประจา ทุกๆเดือน
10. ทาหน้าทีต่ อบสอบข้อมูล Verify Neurosurgery logbook ของแพทย์ประจาบ้าน เป็ นประจาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
11. ให้คาปรึกษาสาหรับแพทย์ประจาบ้านทีจ่ บการศึกษาไปแล้ว
12. พัฒนาแนวทางในการดูแลรักษาคนไข้ การส่งต่อผูป้ ่ วย และประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล
สาธารณสุขและโรงเรียนแพทย์อ่นื ๆ
13. กาชับดูแลเรื่องการใช้ Social network ต่างๆ เผยแพร่ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย ตามนโยบายของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีขอ้ ร้องเรียนของแพทย์ประจาบ้าน พร้อมตักเตือน แก้ไข และนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพือ่ พิจาณาบทลงโทษตามเหมาะสม
15. ให้การประเมินและให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ การพัฒนาแก่แพทย์ประจาบ้านในการฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ชีน้ าแพทย์
ประจาบ้าน โดยอาศัยการกากับ ดูแล (supervision) ,การประเมินค่า (appraisal) และการให้ขอ้ มูล
ป้ อนกลับ (feedback) โดยพิจารณาการประเมินทัง้ 7 มิติ ดังต่อไปนี้
มิตทิ ่ี 1 ประเมินตาม EPA ทีท่ าง อฝส กาหนดเกณฑ์
มิตทิ ่ี 2 การรายงานผลการสอบ In training Examination และการสอบเลื่อนชัน้ ปี
มิตทิ ่ี 3 การรายงานประสบการณ์ผ่าตัด และการ Verify ผลของ Log Book
มิตทิ ่ี 4 การรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
มิตทิ ่ี 5 การร่วมประชุมกิจกรรมวิชาการทางประสาทศัลยศาสตร์ทงั ้ ภายในและต่างประเทศ
มิตทิ ่ี 6 การรายงานประสบการณ์เรียนรูจ้ าก Counseling
มิตทิ ่ี 7 การประเมินสมรรถนะด้าน Professionalism, Interpersonal และ Communication skills
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หน้ าที่เฉพาะของอาจารย์สาขาวิ ชาประสาทศัลยศาสตร์
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ
ชื่อ-สกุลและตาแหน่ งในกรรมการ
1. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ลิ้ มพัสถาน
มีหน้าที่ ประธานกรรมการ

บทบาทหน้ าที่

- ควบคุมดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับเรื่องร้องเรียนจากผูเ้ กีย่ วข้องเช่น แพทย์ประจาบ้าน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมถึงอาจารย์จาก
ทัง้ ในสถาบันและสถาบันสมทบ

- นาปัญหาและข้อพิจารณาในด้านต่างๆเข้าสู่การพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
- ดูแลประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ให้คาปรึกษางานวิจยั และอื่นๆ แก่แพทย์ประจาบ้าน
2. ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
มีหน้าที่ กรรมการ

- รับผิดชอบดูแลการประเมินประจาเดือนของแพทย์ประจาบ้าน และแจ้งให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อดาเนินการต่อไป

- รับผิดชอบดูแลเรือ่ งการประเมินหลักสูตรฯการเรียนการสอนจากแพทย์ประจาบ้าน ศิษย์เก่าและ
ผูบ้ งั คับบัญชาศิษย์เก่า รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ

3. ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ ศิลป์
มีหน้าที่ กรรมการ

4. ผศ.นพ.ธนัฐ วานิ ยะพงศ์
มีหน้าที่ กรรมการ

- ดูแลประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ให้คาปรึกษางานวิจยั และอื่นๆ แก่แพทย์ประจาบ้าน
- ดูแลติดตามปัญหาของการปฏิบตั งิ านของแพทย์ประจาบ้าน ติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของแพทย์ประจาบ้านในการฝึกปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร

- ดูแลประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ให้คาปรึกษางานวิจยั และอื่นๆ แก่แพทย์ประจาบ้าน
- ดูแลติดตามสถิตกิ ารผ่าตัด และสารสนเทศของหน่วย
- ติดตามความก้าวหน้าของแพทย์ประจาบ้านในการฝึกปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร
- วิเคราะห์ขอ้ สอบต่างๆ การประเมิน วิธกี ารประเมินของหน่วยฯ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

- ดูแลประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ให้คาปรึกษางานวิจยั และอื่นๆ แก่แพทย์ประจาบ้าน
5.ผศ.นพ.ชุมพล เจตจานงศ์
มีหน้าที่ กรรมการ

- ดูแลเรื่องการสอบประเมินความรูใ้ นภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบตั ิ รวมถึงรวบรวมข้อสอบทีใ่ ช้ในการ
ประเมินแพทย์ประจาบ้าน

- วิเคราะห์ขอ้ สอบต่างๆ การประเมิน วิธกี ารประเมินของหน่วยฯ และนาเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

- ดูแลประเมินผลการดาเนินกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ให้คาปรึกษางานวิจยั และอื่นๆ แก่แพทย์ประจาบ้าน
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ตารางการกากับดูแลหลักสูตรและกิ จกรรมวิ ชาการของแพทย์ประจาบ้าน
กิ จกรรมในหน่ วย

อาจารย์ผ้ดู แู ล

New admission + Pr-op

อ.เกรียงศักดิ์ ลิ้ มพัสถาน , อ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา

Interesting Case

อาจารย์เจ้าของ Case

Journal Club / (Special Lecture บางเดือน) อ.ธนัฐ วานิ ยะพงศ์ , อ.ชุมพล เจตจานงค์
Topic + Journal Club

อ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ ศิลป์ , อ.จิ ระพงศ์ วงศ์ฟัก

Morbidity & Mortality

อ.ธนัฐ วานิ ยะพงศ์ , อ.จิ ระพงศ์ วงศ์ฟัก

ตารางสาหรับอาจารย์ที่ใช้ในการประเมิ นตามแนวทาง EPA ในหัวข้อต่าง
หัวข้อ EPA ที่ใช้ในการประเมิ น

อาจารย์ประจาหน่ วยผู้ประเมิ น

Care for Pediatric neurosurgery patients

อ.ธัญญา นรเศรษฐธาดา , อ.ธนัฐ วานิยะพงศ์

Care for Epilepsy and movement disorder
neurosurgery patients

อ.ชุมพล เจตจานงค์ , อ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

Care for vascular neurosurgery patient

อ.วนรักษ์ วัชระศักดิ ์ศิลป์ , อ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก

Care for Patient with TBI

อ.เกรียงศักดิ ์ ลิม้ พัสถาน , อ.ธนัฐ วานิยะพงศ์

Care for Degenerative spine disease patients

อ.ชุมพล เจตจานงค์

Care for Spinal trauma, tumor, infection patients อ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
Professionalism

อ.เกรียงศักดิ ์ ลิม้ พัสถาน , อ.ธัญญา นรเศรษฐธาดา
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อาจารย์ที่ปรึกษา

▪

ให้คาแนะนา ดูแลแพทย์ทจ่ี าบ้านทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นทีป่ รึกษาทุกคน ในทุกเรื่อง ทัง้ เรื่อง
การทางาน ดูแลรักษาผูป้ ่ วย หรือเรื่องต่างๆทีแ่ พทย์ประจาบ้านต้องการคาปรึกษา ให้การแนะนา
และปรึกษา ติดตามการทาวิจยั ของแพทย์แพทย์ประจาบ้าน โดยอาจารย์ทาหน้าทีภ่ ายใต้
จริยธรรมทีด่ ี (จริยธรรมของอาจารย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551)

▪
▪

อาจารย์มหี น้าทีต่ อ้ งเก็บรักษาความลับของแพทย์ประจาบ้าน
แพทย์ประจาบ้านสามารถขอเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาได้ทุกเวลา โดยการนัดหมาย และเข้าพบตาม
กาหนดทุก 3เดือน คือ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม

การประเมิ นผลของแพทย์ประจาบ้านและการประเมิ นอาจารย์
I. การประเมิ นความรู้ทางวิ ชาการ
1) ประเมินจากการซักถาม แพทย์ประจาบ้านระหว่างการราวน์วอร์ด OPD และในห้องผ่าตัด
2) ประเมินการทากิจกรรมวิชาการ ทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละสัปดาห์ และให้คาแนะนาหลังจบกิจกรรมวิชาการ
3) ประเมินจาก In-training Examination
4) ประเมินโดย EPA และการสอบเลื่อนชัน้ ปี ตาม mile stone ในภาคผนวก ข.ของหลักสูตรฯซึง่ ประกอบ
ด้วยการประเมินทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ติ ามหัวข้อต่างๆตามแบบประเมินทีห่ น่วยฯจัดให้
II. ประเมิ นผลจากความรับผิดชอบ และความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน
1) ประเมินจากทักษะความสามารถในการผ่าตัด และการช่วยผ่าตัด
2) ประเมินจากการปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ในทีมการรักษาผูป้ ่ วย
3) ประเมินจากผลการปฏิบตั งิ าน เจตคติ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ นี้การประเมินต่างๆควรให้แพทย์ประจาบ้านได้ประเมินตนเองก่อน( self reflexion)
แล้วจึงให้คาแนะนาเพือ่ การเรียนรูแ้ ละปรับปรุง( feed back) ต่อไป
อาจารย์ประจาสาขาประสาทศัลยศาสตร์จะได้รบั การประเมินจากแพทย์ประจาบ้าน หัวหน้าหน่วยฯ
และผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด เพือ่ นาผลของการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา
การเรียนการสอนของแพทย์ประจาบ้านต่อไป
การประเมิ นอื่นๆ
▪ อาจารย์ประเมิ นประธานกรรมการบริ หารหลักสูตร
▪ อาจารย์ประเมิ นหลักสูตร
▪ อาจารย์ประเมิ นอาจารย์
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ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) อาจารย์ประจาหน่ วยประสาทศัลยศาสตร์
(ห้องตรวจ OPD ศัลยกรรม 2)
เวลา
เวลา 9.00-12.00

จันทร์
อ.วนรักษ์
อ.ชุมพล

อังคาร
อ.เกรียงศักดิ ์
อ.ธัญญา

พุธ
-

พฤหัส
-

ศุกร์
อ.ธนัฐ
อ.จิระพงศ์

เวลา 13.00-15.00

-

อ.ธนัฐ

-

-

-

ตารางเวรรับปรึกษาประจาวัน สาหรับอาจารย์ประจาหน่ วยประสาทศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิ ตย์
อ.ธัญญา อ.เกรียงศักดิ ์ อ.วนรักษ์
อ.ธนัฐ
อ.ชุมพล
เวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์
อ.จิระพงศ์
อาจารย์ วนสลับกันอยู่เวร
ในแต่ละสัปดาห์

จันทร์
อ.ธนัฐ
อ.จิระพงศ์

ตารางผ่าตัด สาหรับอาจารย์ประจาหน่ วยประสาทศัลยศาสตร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
อ.วนรักษ์

อ.เกรียงศักดิ ์

อ.ธัญญา

ศุกร์
อ.ชุมพล
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▪

ภาคผนวก
ภาระงานอาจารย์
ภาระงานอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามคาสังแต่
่ งตัง้ แพทย์ปฏิบตั งิ านทีภ่ าควิชาศัลยศาสตร์มี
รายละเอียดังนี้
1. ให้การบริการผูป้ ่ วยนอกแผนกศัลยศาสตร์ และคลินิกเฉพาะโรคทีภ่ าควิชามอบหมาย
2. ให้บริการรักษาผูป้ ่ วยในแผนกศัลยศาสตร์แก่ผปู้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาทางศัลยศาสตร์
3. บริการให้คาปรึกษาในแผนกศัลยศาสตร์ นอกแผนกศัลยศาสตร์ และหอผูป้ ่ วยทางศัลยศาสตร์
4. บริการรับปรึกษา เกีย่ วกับการรักษาฉุกเฉินแก่ผปู้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาทางศัลยศาสตร์
5. สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจาบ้าน
6. เป็ นAttending ward staff ให้คาปรึกษาแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจาบ้านของward ศัลยศาสตร์
7. บริหารงานHA ประจาหอผูป้ ่ วยเช่น Quality Round ตรวจความเรียบร้อยของเวชระเบียนและ consent form เป็ นต้น
8. งานพัฒนาความรู้
9. งานวิจยั
10. ให้บริการในกิจกรรมอื่นๆของคณะแพทยศาสตร์ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
11. งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเต็มเวลา
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2. ภาระงานวิ จยั และงานวิ ชาการอื่น ๆ
การคิดภาระงานวิจยั เพือ่ นามาคิดเป็ นภาระงานขัน้ ต่านัน้ กาหนดดังนี้
1) พิจารณาจากจานวนงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้คานวณโดยคิดจากเงิน
งบประมาณงานวิจยั ขัน้ ต่า 50,000 บาทต่อปี ให้คดิ ชัวโมงการท
่
างานเท่ากับ 5 ชัวโมงท
่
างานต่อสัปดาห์ โดยงบประมาณวิจยั ทีเ่ กินกว่านี้
ให้เทียบบัญญัตไิ ตรยางค์ เพือ่ คิดเป็ นชัวโมงการท
่
างานต่อสัปดาห์ ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้คานวณโดยคิดจากเงิน
งบประมาณงานวิจยั ขัน้ ต่า 10,000 บาท/ปี ให้คดิ ชัวโมงการท
่
างานเท่ากับ 5 ชัวโมงทางานต่
่
อสัปดาห์ โดยงบประมาณวิจยั ทีเ่ กินกว่านี้ให้
เทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ เพือ่ คิดเป็ นชัวโมงการท
่
างานต่อสัปดาห์ลกั ษณะโครงการวิจยั ทีน่ ามาพิจารณา อาทิเช่น
▪ โครงการวิจยั ดาเนินการผูเ้ ดียว
▪ โครงการวิจยั ดาเนินการร่วมกับผูอ้ ่นื (สาขาเดียวกัน)
▪ โครงการวิจยั สหสาขาวิชาภายในประเทศ
▪ โครงการวิจยั ร่วมมือกับนานาชาติดาเนินการผูเ้ ดียว
▪ โครงการวิจยั ร่วมมือกับนานาชาติดาเนินการแบบสหสาขาวิชา
▪ โครงการวิจยั ร่วมมือกับภาคเอกชนดาเนินการแบบสหสาขาวิชา
2) การคิดภาระงาน ตีพมิ พ์ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ บทความทางวิชาการ และการนาเสนอผลงานวิจยั ผลงาน 1 เรื่อง ให้คดิ เป็ นภาระงาน
โดยจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
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จรรยาบรรณอาจารย์1
หมวด 1
จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ
ข้อ 5 ข้าราชการจะต้องรักษาจรรยาบรรณตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ 5 1 ถึงส่วนที่ 4 โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ส่วนที่ 1
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิ ชาชีพ และการปฏิ บตั ิ งาน
ข้อ 6 ข้าราชการพึงเป็ นผูม้ ศี ลี ธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ และตาแหน่งทีด่ ารงอยู่
ข้อ 7 ข้าราชการพึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีทว่ี ชิ าชีพใดมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพกาหนดไว้ ก็พงึ ปฏิบตั ตามจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ ด้วย การประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่ คณะกรรมการตามวิชาชีพนัน้ ได้สงั ่
ลงโทษในขัน้ ความผิดอย่างร้ายแรง เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและถือเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ 8 ข้าราชการพึงมีทศั นคติทด่ี ี และพัฒนารวมทัง้ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ข้าราชการพึงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียม ของทางราชการและ 9 ข้อ
มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2
จรรยาบรรณต่อหน่ วยงาน
ข้อ 10 ข้าราชการพึงยึดมันในปณิ
่
ธานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 ข้าราชการพึงปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ข้อ 12 ข้าราชการพึงปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมันเพี
่ ยร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชนเป็ นสาคัญ
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ข้อ 13 ข้าราชการพึงประพฤติตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ 14 ข้าราชการพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยีย่ งวิญญูชนจะพึง
ปฏิบตั ติ ่อทรัพย์สนิ ของตนเอง
1

อ้างอิงจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551

ส่วนที่ 3
จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ 15 ข้าราชการพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทัง้ ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน
และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทัง้ การเสนอแนะในสิง่ ทีเ่ ห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ 16 ข้าราชการซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผลทีถ่ ูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ 17 ข้าราชการพึงช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทางทีช่ อบ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร้ ่วมงานใน
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ พัฒนากิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็ นสาคัญ
ข้อ 18 ข้าราชการพึงปฏิบตั ติ ่อผูร้ ่วมงานตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
ข้อ 19 ข้าราชการจะต้องละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตนการนาผลงานทางวิชาการของผูอ้ ่นื มาเป็ นผลงานทางวิชาการของตนโดย
มิชอบ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและถือเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ 20 ข้าราชการพึงส่งเสริมให้เพือ่ นข้าราชการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของข้าราชการ
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ส่วนที่ 4
จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รบั บริ การ ประชาชน และสังคม
ข้อ 21 ข้าราชการพึงให้บริการแก่นกั ศึกษา ผูร้ บั บริการ และประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเป็ นธรรม เอือ้ เฟื้ อ มีน้าใจ และใช้กริ ยิ า
วาจาทีส่ ุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าทีข่ องตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชีแ้ จงเหตุผลหรือแนะนาให้
นักศึกษา ผูร้ บั บริการ และประชาชนทีต่ ดิ ต่อหน่วยงานหรือบุคคลซึง่ ตนทราบว่ามีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องนัน้ ๆ ต่อไป
ข้อ 22 ข้าราชการพึงประพฤติตนให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือของบุคคลทัวไป
่
ข้อ 23 ข้าราชการพึงละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากนักศึกษา ผูร้ บั บริการ
ประชาชน หรือผูซ้ ง่ึ อาจได้รบั ประโยชน์จากการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการนัน้ หากได้รบั ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดที่
รับไว้มมี ลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว เพือ่ ดาเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป การเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากนักศึกษา ผูร้ บั บริการหรือประชาชน เพือ่ กระทาหรือไม่กระทาการใด เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรงและถือเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ 24 ข้าราชการพึงรักษาความลับของนักศึกษา ผูร้ บั บริการ และประชาชน การเปิ ดเผยความลับของนักศึกษา ผูร้ บั บริการ หรือประชาชนทีไ่ ด้มาจาก
การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือจากความไว้วางใจ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกั ศึกษาผูร้ บั บริการ หรือประชาชน เป็ นการกระทาผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและถือเป็ นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 25 ข้าราชการพึงรักษาความสัมพันธ์กบั นักศึกษา ผูร้ บั บริการ และประชาชนอย่างกัลยาณมิตร การล่วงเกิน การคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน
ราคาญ เพือ่ สนองความต้องการทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่ค่สู มรสของตน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรงและถือเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
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ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการดาเนิ นการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2551
.................................
เพื่อให้การดาเนินการทางจรรยาบรรณเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.กาหนด สมควรออกข้อบังคับว่าด้วยการดาเนินการทางจรรยาบรรณไว้ต่อไป อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 46 วรรค 3 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบีย บข้า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษา พ.ศ.2547 และมาตรา 15 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 สถามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครัง้ ที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2550 จึงออกข้อบังคับว่า
ด้วยการดาเนินการทางจรรยาบรรณ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการดาเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกประเภทตาแหน่ง
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็ นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาในทางปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีนาเสนอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ 5 ให้มคี ณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเรียกย่อว่า ก.จ.ม. ประกอบด้วยบุคคลทีม่ าจากผูด้ ารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็ นประธานกรรมการ
2) ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย หรือผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ
3) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีทอ่ี ธิการบดีมอบหมาย เป็ นกรรมการ
4) ผูแ้ ทนผูด้ ารงตาแหน่งคณบดี ผูอ้ านวยการสถาบัน ผูอ้ านวยการสานัก ผูอ้ านวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น ทีม่ ี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ซึง่ เลือกกันเอง จานวน 1 คน เป็ นกรรมการ
5) ประธานสภาอาจารย์ หรือผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ
6) ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง หรือผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ
7) นายกสมาคมนักศึกษาเก่า หรือผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ
ให้ผอู้ านวยการกองการเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการ และอธิการบดีอาจแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่งนิตกิ รของมหาวิทยาลัยเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการด้วย
ก็ได้ให้อธิการบดีเป็ นผูอ้ อกประกาศแต่งตัง้ ก.จ.ม. ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ อง ก.จ.ม. ต้องเป็ นผูท้ ม่ี จี ริยธรรมสูงและสามารถเป็ นตัวอย่างทีอ่ า้ งอิงได้
ข้อ 6 ก.จ.ม. มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
1) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของข้าราชการแก่สภามหาวิทยาลัย
2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณข้าราชการ
3) ดาเนินการให้มมี าตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่ขา้ ราชการอย่างสม่าเสมอ
4) พิจารณาและวินิจฉัยการกระทาผิดทางจรรยาบรรณข้าราชการ
5) แต่งตัง้ คณะทางาน หรือคณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามความจาเป็ นและเหมาะสม
6) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ข้อ 7 การประชุม ก.จ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในการประชุม ก.จ.ม.
ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการประชุม ก.จ.ม.
ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ ผู้นัน้ ไม่มสี ทิ ธิเข้าประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
หมวด 2
การดาเนิ นการทางจรรยาบรรณ
ข้อ 8 ข้าราชการผู้ใดถูกกล่ าวหา โดยผู้กล่าวหาได้กล่าวหาเป็ นหนังสือและมีหลักฐานตามสมควรว่าได้ กระทาผิดจรรยาบรรณต่อ ก.จ.ม. หรือ
ความปรากฏต่อผู้บงั คับบัญชาหรือ ก.จ.ม. ว่าข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดจรรยาบรรณ ให้ผู้บงั คับบัญ ชานาเสนอให้ ก.จ.ม.
ดาเนินการทางจรรยาบรรณโดยไม่ช้า ในกรณีท่ผี ู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคารับสารภาพเป็ นหนังสือต่อ ก.จ.ม. จะลงโทษทางจรรยาบรรณ
โดยไม่สอบสวนก็ได้
ข้อ 9 การดาเนินการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทางจรรยาบรรณนาเอากระบวนวิธกี ารตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยมาใช้
บังคับโดยอนุ โลม ทัง้ นี้จะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา รับฟั งการแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถู กกล่าวหาอย่างเพียงพอ และให้ผู้ถู ก
กล่าวหามีสทิ ธิในการคัดค้านผูส้ อบสวนหรือ กรรมการด้วยให้ผสู้ อบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนให้ความคุม้ ครองผูก้ ล่าวหา หรือพยาน
ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
ข้อ 10 เมื่อการสอบสวนเสร็จสิน้ แล้วให้ผสู้ อบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนเสนอเรื่องให้ ก.จ.ม.ดาเนินการพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 11 ในกรณีท่ี ก.จ.ม.พิจารณาและวินิจฉัยว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดจรรยาบรรณ ให้ผบู้ งั คับบัญชา ดาเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณตามที่
ก.จ.ม. พิจารณาและวินิจฉัยต่อไป
ข้อ 12 ในกรณีท่ี ก.จ.ม.พิจารณาและวินิจฉัยว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดจรรยาบรรณทีเ่ ป็ นความผิดวินัยด้วย ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการทาง
วินยั ต่อไป
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ข้อ 13 โทษทางจรรยาบรรณเป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษากาหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึ มีในสถาบันอุดมศึกษา การกาหนดโทษ
ต้องคานึงถึงสภาพและความร้ายแรงของความผิด และอาจกาหนดโทษอย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ไม่
ว่าจะมีการลงโทษทางวินยั หรือไม่กต็ าม
ข้อ 14 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี านาจสังลงโทษทางจรรยาบรรณและวิ
่
ธกี ารลงโทษทางจรรยาบรรณให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 เมื่อ ผู้บังคับ บัญ ชาได้ด าเนิ น การทางจรรยาบรรณข้าราชการในเรื่อ งใดไปแล้ว ให้รายงานสภามหาวิท ยาลัย ทราบ ในกรณี ท่ีส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้บงั คับบัญชามิได้ดาเนินการทางจรรยาบรรณ หรือมิได้สงลงโทษโดยเคร่
ั่
งครัดหรือเป็ นธรรม จะสังให้
่
ผูบ้ งั คับบัญชาทบทวนการดาเนินการและสังการใหม่
่
ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปก็ได้
หมวด 3
การอุทธรณ์
ข้อ 16 ให้มคี ณะกรรมการอุทธรณ์จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการอุทธรณ์
จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้ หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ให้นาเอาข้อบังคับว่าด้วยการอุทธรณ์
และร้องทุกข์มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 17 ข้าราชการผูถ้ ูกสังลงโทษทางจรรยาบรรณ
่
มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์จรรยาบรรณมหาวิทยาลัย ได้ภายในสามสิบวันนับแต่
วันได้รบั แจ้งคาสัง่
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