จากการประชุมกรรมการคณะ ครัง้ ที่ 1/2559 วันที่ 8 มค.59

การแบ่งประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุม่
กิจกรรม
1

2

3

ประเภทของกิจกรรม

น้าหนักชั่วโมง

1.1 การประชุมวิชาการทางการศึกษาต่าง ๆ (ทั้งในและ ตามจานวนชั่วโมงจริง
นอกสถาบัน)
1.2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการหรือการอบรมระยะสั้นด้าน
การศึกษา
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้าน
การศึกษา
1.4 การสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา/สัมมนา
หลักสูตร
1.5 การอภิปรายหมู่ด้านการศึกษา
1.6 การบรรยายด้านการศึกษา
1.7 การสนทนาด้านแพทยศาสตรศึกษา (Med-Ed
Club)
1.8 กิจกรรม QA ภาควิชาด้านการศึกษา
2.1 การพิมพ์บทความด้านการศึกษา (Publication)
ชื่อแรก : ฉบับละ 10 ชั่วโมง
ชื่ออื่น : ฉบับละ 5 ชั่วโมง
2.2 การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific
ชื่อแรกเรื่องละ 4 ชั่วโมง
presentation) ด้านการศึกษา
ชื่อรองเรื่องละ 2 ชั่วโมง
2.3 การกลั่นกรองบทความด้านการศึกษาโดย
เรื่องละ 2 ชั่วโมง
คณะบรรณาธิการ (Editorial peer review)
2.4 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยด้านการศึกษา
เรื่องละ 2 ชั่วโมง
(Proposal and ethical review)
2.5 การอ่านผลงานด้านการศึกษาเพื่อประเมินตาแหน่ง รายละ 5 ชั่วโมง
วิชาการ (Peer review reader)
2.6 การเป็นวิทยากร/ผู้ร่วมอภิปรายในกิจกรรม 1.1เรื่องละ 5 ชั่วโมง
1.8
ด้านการศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญา
ตามชั่วโมงประชุมจริง
3.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ
3.2 ประชุมคณะกรรมการ อฝส.พิจารณาข้อสอบบอร์ด
ของราชวิทยาลัย
3.3 สัมมนาการเรียนการสอน
3.4 สัมมนาหลักสูตร

หมายเหตุ กิจกรรมที่ทาเป็นประจา จะไม่นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องด้านการศึกษา เช่น การบรรยาย
การสอนข้างเตียง การเป็นอาจารย์ประจากลุ่ม PBL การซักประวัติ ตรวจร่างกาย จริยธรรม เป็นต้น

กิจกรรมกลุ่มที่ 1
เป็นกิจกรรมที่ทบทวนความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่หรือองค์
ความรู้ที่ผ่านการทบทวนแล้ว กิจกรรมกลุ่มที่ 1 จะอยู่ในรูปของโครงการที่มีระยะเวลาแน่นอนล่วงหน้า มีการ
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัด จานวนชั่วโมงให้กับผู้ที่เข้าร่วมทราบ กิจกรรมกลุ่มนี้มี 8 ประเภท
น้าหนักหน่วยกิต
ผู้ฟัง/ผู้เข้าร่วม คิดตามจานวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง สาหรับวิทยากรให้ดูกิจกรรมกลุ่มที่ 2.6
หมายเหตุ
1. ไม่รวมเวลาพักรับประทานอาหารว่าง อาหารเที่ยง และช่วงเวลาสันทนาการ
2. เศษของชั่วโมงให้ปัดขึ้นเป็น 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 ตามความเหมาะสม
3. วิทยากรให้ถือเสมือนเข้าร่วมประชุมด้วย จึงได้จานวนชั่วโมงตามกลุ่มที่ 1 ด้วย
1. กิจกรรมประเภทที่ 1.1 การประชุมวิชาการทางการศึกษาต่าง ๆ
เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันการสอน และฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแพทยศาสตรศึกษา
รูปแบบการนาเสนออาจเป็นการบรรยาย อภิปรายหมู่ การเสนอผลงาน เป็นต้น เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
ใหม่แก่สมาชิกหรือผู้ที่สนใจทั่วไป
2. กิจกรรมประเภทที่ 1.2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการหรือการอบรมระยะสัน
เป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบการสอนหรือเป็นหลักสูตรเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ด้าน
แพทยศาสตรศึกษา รูปแบบการนาเสนออาจเป็นการบรรยาย สัมมนา อภิปรายหมู่ เป็นต้น
3. กิจกรรมประเภทที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ นาเสนอโดยการสอนแสดง ฝึกหัตถการจาก
หุ่นจาลอง หรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
4. กิจกรรมประเภทที่ 1.4 การสัมมนาทางวิชาการ
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยมีการนาเสนอความรู้ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้นาเสนอมักเป็นผู้เชี่ยวชาญ อาจมีอภิปรายนาโดยบุคคลเดียวหรือ
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเปิดให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้
เป็นการนาเสนอแบบเปิด
ฝึก
หัตถการจากหุ่นจาลอง หรือห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ผลการประชุมสัมมนาวิชาการ อาจสรุปได้เป็นแนวคิด
ทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบัติ
5. กิจกรรมประเภทที่ 1.5 การอภิปรายหมู่
เป็นกิจกรรมที่จัดให้มีการถกถึงปัญหาทางด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยคณะบุคคลผู้เชี่ยวชาญต่าง
สาขาที่เกี่ยวเนื่องกัน และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมอภิปรายและซักถามในตอนท้าย
6. กิจกรรมประเภทที่ 1.6 การบรรยาย
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาสาหรับแพทย์ มีการนาเสนอโดย
บุคคลเดียวเป็นแบบบรรยาย และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด อาจมีซักถามในตอนท้ายของการบรรยายได้
7. กิจกรรมประเภทที่ 1.7 การสนทนาด้านแพทยศาสตรศึกษา (Med-Ed Club)
เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา เป็นการนาเสนอแบบเปิดโดย
ที่ประชุมสามารถอธิบายแสดงความคิดเห็นได้

8. กิจกรรมประเภทที่ 1.8 กิจกรรมการเสนอผลงานพัฒนาและประกันคุณภาพงานภาควิชาด้าน
การศึกษา
เป็นกิจกรรมสาหรับภาควิชาในการเสนอผลงานพัฒนาและประกันคุณภาพงานด้านการศึกษา โดย
การนาเสนอของแต่ละภาควิชา
อาจมีอภิปรายนาโดยบุคคลเดียวหรือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและเปิดให้ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้

กิจกรรมกลุ่มที่ 2
เป็นกิจกรรมเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม จะได้รับจานวนชั่วโมงที่แตกต่างกันไป
1. กิจกรรมประเภทที่ 2.1 การตีพิมพ์บทความด้านการศึกษา (Publication)
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มที่บทความได้รับรองพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารด้าน
แพทยศาสตรศึกษา
จ้านวนชั่วโมง ผู้นิพนธ์คนแรกคิดเป็นจานวน 10 ชั่วโมง สาหรับผู้ร่วมนิพนธ์ตั้งแต่ลาดับที่ 2
เป็นต้นไป คิดเป็น 5 ชั่วโมงต่อ 1 เรื่อง
2. กิจกรรมประเภทที่ 2.2 การเสนอผลงานทางวิชาการ (Scientific presentation)
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล โดยการนาเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทยศาสตรศึกษาในที่
ประชุมวิชาการประจาปีของสถาบันการศึกษา รูปแบบการนาเสนอได้แก่ แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ แบบ
วิดีทัศน์ เป็นต้น
จ้านวนชั่วโมง ชื่อแรกของผลงานที่นาเสนอได้เรื่องละ 4 ชั่วโมง และชื่อรองได้ 2 ชั่วโมง
3. กิจกรรมประเภทที่ 2.3 การกลั่นกรองบทความโดยคณะบรรณาธิการ (Editorial peer
review)
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะบรรณาธิการให้ทบทวนและกลั่นกรอง
บทความทางแพทยศาสตรศึกษา เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร
จ้านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมงต่อ 1 บทความ
4. กิจกรรมประเภทที่ 2.4 การกลั่นกรองโครงร่างงานวิจัย (Proposal and ethical review)
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล/กลุ่ม ในการทบทวนและกลั่นกรองเนื้อหาในโครงร่างงานวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (scientific reviews) หรือจริยธรรม (ethical reviews) อนึ่ง
โครงร่างงานวิจัยนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสถาบันการศึกษาแล้ว
จ้านวนชั่วโมง 2 ชั่วโมงต่อ 1 โครงการ
5. กิจกรรมประเภทที่ 2.5 การอ่านผลงานเพื่อประเมินต้าแหน่งวิชาการ (Peer review
reader)
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านผลงานวิชาการด้าน
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อพิจารณากาหนดตาแหน่งวิชาการหรือคุณวุฒิ
จ้านวนชั่วโมง 5 ชั่วโมงต่อการประเมิน 1 ราย

6. กิจกรรมประเภทที่ 2.6 การเป็นวิทยากร/ผู้ร่วมอภิปรายในกิจกรรม 1.1-1.8
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลที่ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบรรยายหรืออภิปรายร่วมในเนื้อหา
วิชาการที่เกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษา
จ้านวนชั่วโมง 5 ชั่วโมงต่อ 1 เรื่อง

กิจกรรมกลุ่มที่ 3
กิจกรรมด้านการศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญา
เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาก่อนปริญญาและหลังปริญญา ทั้งในระดับราชวิทยาลัย คณะ และ
รายวิชา
จ้านวนชั่วโมง ตามจานวนชั่วโมงจริง
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมประเภทที่ 3.1
กิจกรรมประเภทที่ 3.2
กิจกรรมประเภทที่ 3.3
กิจกรรมประเภทที่ 3.4

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ
ประชุมคณะกรรมการ อฝส.พิจารณาข้อสอบบอร์ด ของราชวิทยาลัย
สัมมนาการเรียนการสอน
สัมมนาหลักสูตร

