


  

 

 

 

 

 

 

 การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เป็น
ประสบการณ์ใหม่ส าหรับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยประสบปัญหาในการปรับตัวเข้าสู่การเรียน
ในหลักสูตรนี้ เนื่องด้วยเป็นการปรับเข้าสู่วงการวิชาการที่ใหม่ส าหรับตนเอง ท าให้มีค าศัพท์ใหม่ที่ไม่คุ้นชิน
พอสมควร นักศึกษาบางท่านมีพื้นฐานทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์หรือการดูแลผู้ป่วยอยู่บ้าง แต่อาจไม่รู้ศัพท์พื้นฐานที่ใช้
ในวงการศึกษาศาสตร์ ในทางกลับกันนักศึกษาบางท่านมีพื้นฐานทางการศึกษา ก็จะคุ้นชินกับศัพท์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลโดยทั่วไป แต่เมื่อมาเจอค าศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา
ในชั้นคลินิก หรือบริบทการประยุกต์ใช้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยก็จะสับสนบ้าง 

 เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวกับการเรียนในหลักสูตรได้ง่ายขึ้น คณาจารย์ในหลักสูตรได้จัดท า
อภิธานศัพท์ฉบับนี้ขึ้นมา ทางทีมงานผู้จัดท าหวังว่าข้อมูลในเอกสารนี้จะท าให้นักศึกษาคุ้นชินกับ
ค าศัพท์ต่างๆ ที่มีใช้ในการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น และไม่เครียดในการเรียนมากเกินไป อย่างไรก็ตาม
ทางทีมงานผู้จัดท าขอเน้นย้ าว่าอภิธานศัพท์ฉบับนี้ไม่ใช่ตัวแทนของการเรียนในรายวิชา ค าอธิบายที่
จัดท าไว้ในที่นี้เป็นค าอธิบายเบื้องต้น เป็นที่แน่นอนว่านักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในแต่ละประเด็น
ในการเรียนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรต่อไป  

อภิธานศัพท ์: Glossary 

ค าน า 
Preface 



   

 

 

  

สารบัญ 
CONTENTS 

 

หัวข้อ หน้า 
 
ค ำศัพท์ทำงกำรศึกษำ (Educational terms) ..….. 1 

 ปรัชญำพื้นฐำน …………………………………….. 1  

 หลักสูตร ………………………..…………………….. 3 

  กำรเรียนรู ้ …………………….……………………… 6 

 กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ …….…. 12 
 
ค ำศัพท์ทำงกำรวิจัย (Research terms) ……….….. 15 
 
ค ำศัพท์กำรเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
(Health science education terms) …………….. 21 
  
ดัชนี (Index) ………………………..………………………… 27 

1 

2 

3 

4 

อภิธานศัพท ์: Glossary 



 

 

 

ภาพท่ี หน้า 
 

ระดับกำรเรียนรู้ตำมทฤษฏีกำรเรียนรู้ของบลูม .………..……... 7 

กำรเรียนรู้ 4 ขั้นของมำสโลว์ ……….……………….….………….... 8 

กำรเรียนรู้ 4 ระดับของมิลเลอร์ ………………..…………..……….. 12 

ตัวอย่ำงกรำฟแสดงกำรกระจัดของน้ ำหนักและส่วนสูง ………. 16 

ตัวอย่ำงแสดงรูปหลำยเหลี่ยมควำมถี่ .………………….………... 17

  

1 

2 

3 

4 

5 

อภิธานศัพท ์: Glossary 

สารบัญภาพ 
LIST OF FIGURES 



อภิธานศัพท พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

 

 

 

 

 

  Paradigm  

  กระบวนทัศน คือกลุมทฤษฎีท่ีมีการพัฒนาแนวคิดดานการบริหารและการจัดการในศาสตรนั้น ๆ 

โดยมีการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีของนักทฤษฎีไวดวยกัน และอยูในชวงระยะเวลาเดียวกัน อาจจะเปนใน

ทศวรรษเดียวกัน หรือทศวรรษตอเนื่องกัน โดยนักทฤษฎีในกระบวนทัศนนั้น ๆ จะไมขัดแยงกัน มีเนื้อหา

ทฤษฎีท่ีมีการเก้ือหนุนกันในดานการบริหารและการจัดการในศาสตรนั้น ๆ และเม่ือมีกลุมนักทฤษฎีท่ีมี

ขอเสนอท่ีขัดแยง และมีความหลากหลาย เม่ือนั้นกระบวนทัศนจะถูกลมลาง และจะกาวเขาสูกระบวนทัศน

ใหม หรือเรียกวาการเปลี่ยนผานกระบวนทัศน (paradigm shift) 

 

  Epistemology 

  ญาณวิทยา คือ การศึกษาธรรมชาติของความรู 

 

  Empiricism  

  ประจักษนิยม เปนแขนงหนึ่งในญาณวิทยา ท่ีเชื่อวาความรูเกิดข้ึนไดจากประสบการณ่ีผาน

ประสาทสัมผัสตางๆ 

 

  Nativism 

  ชาติภูมินิยม เปนแนวคิดท่ีเชื่อวาความรูมีติดตัวมาแตกําเนิด 

 

  Rationalism 

  ตรรกนิยม เปนแขนงหนึ่งในญาณวิทยา ท่ีเชื่อวามนุษยเกิดมาพรอมกับความรูท่ีเปนเหตุเปนผลกัน 

 

  Skepticism 

  วิมตินิยมทางวิทยาศาสตร หลักในการคนหาความเชื่อถือผานการพิสูจนทางวิทยาศาสตร 

 

  Realism 

  สัจนิยม เปนปรัชญาท่ีเชื่อวาความรูเกิดจากประสบการณตรง ท่ีจะทําใหเขาถึงความเปนจริงตาม

ธรรมชาติได 

ปรัชญาพ้ืนฐาน (Philosophical Terms) 

คําศัพททางการศึกษา (Educational Terms) 1 
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  Idealism 

  จิตนิยม เชื่อวาความรู ความจริงมีลกษณะเปนนามธรรม มีเพียงหนึ่งเดียว และสามารถเขาถึงได

ผานทางจิตเทานั้น 

 

  Pragmatism 

  ปฏิบัตินิยม เชื่อวาความรูเกิดจากการปฏิบัติจริง และนําไปใชไดจริง 

 

  Objectivism 

  ปรวิสัยนิยม เชื่อวาการตัดสินคุณคาตองมีรูปแบบกฎเกณฑตายตัว 

 

  Interpretivism 

  นัยนิยม การตีความตามความจริงท่ีมีแนวโนมวาสามารถเกิดข้ึนได 

 

  Constructivism 

  เปนแนวคิดวาผูเรียนควรรางความรูดวยตัวเอง โดยการนําประสบการณมาเชื่อมโยงกับความรู 

 

  Positivism 

  ปฏิฐานนิยม เปนแนวคิดท่ีเชื่อม่ันในหลักทางวิทยาศาสตร ความรูตองมีการพิสูจนได รับรูไดทาง

ประสาทสัมผัส 

 

  Postmodernism 

  แนวคิดหลังยุคนวนิยม 

 

  Ontology 

  ภววิทยา ศึกษาเรื่องสภาวะความเปน การดํารงอยู 

 

  Axiology 

  คุณวิทยา ศึกษาเรื่องคานิยมหรือคุณคา 
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 หลักสูตร คือชุดวิชาและกิจกรรม ประสบการณการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหบุคคลไดรับการศึกษา

องคประกอบของหลักสูตร มีดังน้ี  

1. วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตร (objectives) 

2. การจัดประสบการณการเรียนรู (Learning experience) 

3. วิธีการวัดและประเมินผล (Evaluation) 

 

  Course syllabus 

  เอกสารอธิบายขอบขายเนื้อหา แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ในแตละ

รายวิชา 

 

  Learning outcomes, learning objectives 

  วัตถุประสงคการเรียนรูในวิชาเรียน หรือชั่วโมงเรียนนั้นๆ โดยในทางทฤษฎีแลว การกําหนด

วัตถุประสงคการเรียนจะตองประกอบไปดวย ดานความรู ทักษะ และ เจตคติ 

 

  มคอ. (TQF) 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Qualification Framework, TQF) 

เปนกรอบมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พัฒนาโดย

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยในการจัดทํา มคอ ในสาขาวิชาใดๆจะมีเอกสารตางๆ ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

  มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร  

  มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา 

  มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

  มคอ.5 การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

  มคอ.6 การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

  มคอ.7 การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  

 
  

หลักสูตร (Curriculum) 
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  Outcome-Based Education 

  การจัดการศึกษาโดนคํานึงถึงผลลัพธเปนหลัก และออกแบบการจัดการเรียนการสอนจากผลลัพธ

การเรียนรู 

Outcome Based Education Output Based Education 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนผูสอนเปนสําคญั 

ใหความสําคญักับผลลัพธการเรยีนรู ใหความสําคญักับเน้ือหา 

กระบวนการจดัการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรยีนรูแบบผูเรยีนเหมอืนกัน 

ผูสอนทําหนาท่ีเปน ผูอํานวยการจัดการเรียนรู หรือผูใหคาํแนะนํา ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูถายทอดความรู 

การวัดผลการเรียนรูมีหลายรูปแบบ หลายมติิการประเมิน ประเมินผลท่ีความรูเปนหลัก 

 

  Needs assessment 

  การประเมินความตองการหรือความจําเปน เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลพ้ืนฐานในการจัดหลักสูตร 

 

  Stakeholders 

  ผูใชงานบัณฑิต หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 
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 การจัดการเรียนรูโดยใช Situated Cognition 

 เปนแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Constructivist ท่ีเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีของผูสอน มาเปนผูท่ี

คอยแนะนํา (Coaching) เปนการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ ในบริบทท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงความรูไปใชในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันได โดยสามารถใชแนวคิดนี้ผานกระบวนการตางๆ 

ได ดังตอไปนี้ 
 
  Legitimate peripheral participation 

  แนวคิดท่ีเชื่อวาการเรียนรูเปนความรับผิดชอบสวนหนึ่งของชุมชน ท่ีจะตองใหผูเรียนคอยๆมีสวน

รวมในชุมชนนั้นๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยใช การฝกงานหรือการทดลองงาน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในหลักสูตร

วิชาชีพตางๆ (Apprenticeship) ผานทฤษฏีการเรียนรู ท่ีกลาวถึงความสําคัญของกระบวนการสรางทักษะ

ใหกับผูฝกงาน โดยการเนนใหผูท่ีฝกงานไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเปรียบเทียบการทํางานระหวาง

ตนกับผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ (Cognitive apprenticeship) หรือการเสริมทักษะ

การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)  ใหผูเรียนแสดงคาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนเอง 

ซ่ึงมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรม เทคนิคการเสริมตอการเรียนรู(Scaffolding) ก็เปนการสอนท่ีให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนทําหนาท่ีเสริมศักยภาพใหกับผูเรียน ซ่ึงก็จัดไดวาเปนการเรียนรูใน

ลักษณะของ Situated cognition เชนกัน 

 

  Learning trajectory 

  ตามทฤษฎีการเรียนรูอยางมีบริบท (situated cognition) ผูเรียนจะอยูในสังคมของการเรียนรู 

โดยท่ีประสบการณ ความสนใจ และระดับความสามารถของผูเรียนนั้นจะกําหนดใหผูเรียนมีทิศทางในการ

พัฒนาตนในสังคมดังกลาวตางกันไป ซ่ึงมีอยูหาทิศทางหลักคือ peripheral (อยูรอบนอก) inbound (มุง

เขาสูศูนยกลาง) insider (เปนคนใน) boundary (เปนคนประสานความรวมมือระหวางหลายสังคมการเรีน

รู และ outbound (มุงหนาออกจากชุมชน)  

 

  Semiosis 

  การสรางความหมายจากสัญลักษณ เปนหนึ่งในกระบวนการของการศึกษาความหมายของสิ่งใดๆ 

หรือกระบวนการสรางความหมายจากสิ่งใดๆ ชวยใหตระหนักถึงความสัมพันธตางๆ ของสัญลักษณและ

ปจจัยรอบดาน 

 

การเรียนรู 
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  Internalization 

  การจัดการความรูภายในตัวบุคคล เปนผลจากการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ จากนั้นเก็บเปน

ประสบการณภายใน 

 

  Visual representations 

  การสรางภาพแทนแสดงถึงความรู การใชภาพแทนขอความ 

 

  Crystallization 

  การตกผลึกความรูหรือทางการคิด ความเขาใจในความรูและในเนื้อหาสาระนั้นๆ 

 

  Bloom’s Taxonomy  

  ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ท่ีเชื่อวาการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 3 ดาน คือ 

  1. ดานสติปญญา ซ่ึงแบงไดเปน 6 ระดับ ไดแก 

   1.1 ความรู  เปนระดับการเรียนรูท่ีผูเรียนเพียงแคจําเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเรียนรูมาได 

   1.2  ความเขาใจ เปนระดับการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธของสาระสําคัญ

นั้นๆ กับสิ่งอ่ืน หรือสามารถตีความได 

   1.3 การนําไปใช เปนการเรียนรูระดับท่ีผูเรียนสามารถนําขอมูลความรู มาแกไขปญหา

สถานการณตางๆ ได 

   1.4 วิเคราะห ผูเรียนสามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณรวมกับความรูและความ

เขาใจท่ีไดเรียนรูมานารวิเคราะหใหไดมาซ่ึงหลักการ หรือขอสรุปท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาสาระนั้น 

   1.5 สังเคราะห  ในระดับนี้ผูเรียนสามารถคิดนวัตกรรม หรือคิดวิธีการใหม ในการแกไข

สถานการณตางๆได  

   1.6 ประเมินคา  ผูเรียนสามารถต้ังเกณฑในการประเมิน หรือตัดสินคุณคาตางๆได แสดง

ความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆได 

  2. ดานจิตใจ แบงไดเปน 5 ระดับ ไดแก  

   2.1 การรับรู หมายถึงความรูสึกท่ีไดรับจากสิ่งเราของผูเรียน 

   2.2 การตอบสนอง การแสดงความรูสึกตอบสนองตอสิ่งเรา ซ่ึงเปนความรูสึกท่ีผานการ

ไตรตรองแลว 

   2.3 การใหคุณคา การยอมรับในแนวคิด หลักการ จนเกิดเปนทัศนคติท่ีดีตอสิ่งท่ีไดรับรู 

   2.4 การจัดระบบ เปนการจัดระบบแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดข้ึนได 

   2.5 การเกิดบุคลิกภาพ เปนการนําคานิยมท่ีไดรับมายึดถือ จนเกิดเปนบุคลิกภาพประจําตัว 

  3. ดานการปฏิบัติ แบงระดับออกเปน 5 ข้ัน ไดแก 
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   3.1 การรับรู ในระดับนี้ผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติทักษะท่ีถูกตอง 

   3.2 การกระทําตามแบบ ผูเรียนจะฝกปฏิบัติตามแบบท่ีไดเรียนรูมาซํ้าๆ เพ่ือใหเกิดทักษะท่ีถูกตอง 

   3.3 การประเมินความถูกตอง เปนระดับท่ีผูเรียนสามารถปฏิบัติทักษะและประเมินความ

ถูกตองไดเอง 

   3.4 การปฏิบัติอยางตอเนื่อง เปนการฝกปฏิบัติทักษะของผูเรียนอยางตอเนื่อง จนสามารถ

ปฏิบัติทักษะท่ีซับซอนไดอยางรวดเร็ว 

   3.5 การปฏิบัติไดอยางเปนธรรมชาติ เปนระดับท่ีทักษะไดรับการฝกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติ

ไดเหมือนวาทักษะนั้นเปนทักษะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของผูเรียน เปนความสามารถในระดับทักษะการ

ปฏิบัติท่ีเปนอัตโนมัติ 

 

  Learning hierarchy 

  ระดับการเรียนรูทางดานความรูตามทฤษฎีการเรียนรูของบลูมท่ีแบงเปน 6 ระดับ ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 ระดับการเรียนรูตามทฤษฏีการเรียนรูของบลูม 

 

  Critical learning conditions 

  การเรียนรูแบบสงเสริมทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

  Deliberate practice 

  การฝกฝนอยางตั้งใจ เปนเทคนิคการฝกเพ่ือใชพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เปนหลักการฝกทักษะการ

ปฏิบัติประกอบไปดวยหลักการ ผานเทคนิคการใหขอมูลปอนกลับ ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการดังนี้ 

1. การแบงทักษะท่ีซับซอนออกเปนทักษะยอยๆ 

2. การฝกฝนอยางตั้งใจ ไมเรงรีบ 

3. การทําซํ้าในระดับทักษะท่ีเหมาะสม 

4. มีการประเมินผล 
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  Learning zone 

  เปนการกําหนดพ้ืนท่ี ท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ตามแนวคิด The learning zones model 

ซ่ึงประกอบไปดวย Comfort zone, Learning zone และ Panic Zone ซ่ึง Comfort zone เปนพ้ืนท่ีท่ี

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดแตไมเต็มท่ีเนื่องจากสบายเกินไป สวน Panic zone เปนพ้ืนท่ีท่ีผูเรียนเกิดการ

เรียนรูนอยเชนกัน แตเปนเพราะผูเรียนถูกมอนบหมายงาน หรือเนื้อหาท่ีเกินกวาความสามารถของผูเรียนไปมาก  

 

  Unconsciously competent 

  ความสามารถในการปฏิบัติทักษะไดเปนอยางดี ไดอยางงายดาย สามารถปฏิบัติทักษะนั้นๆ ได

ในขณะทําภารกิจอ่ืนควบคูกันไปดวย อาจหมายรวมไปถึงมีความสามารถในการสอนทักษะนั้นไดเปนอยางดี 

ดังภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 การเรียนรู 4 ข้ันของมาสโลว 

 

  Collaborative learning 

  การเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอย มีสมาชิก 3-

6 คน สมาชิกในกลุมมีความสามารถท่ีแตกตางกัน สมาชิกชวยกันเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม 

องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวย การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน,  การปรึกษาหารือกันอยาง

ใกลชิด, ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน, การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการทํางานกลุมยอย, และ การวิเคราะหกระบวนการกลุมเพ่ือใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุง

การทํางาน 

 

  Hypermedia 

  สื่อหลายมิติ เปนคําเดียวกับคําวา Multimedia 
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  Moral reasoning 

  การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม คือการใหเหตุผลของบุคคลวาจะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมใด

ข้ึนอยูกับระดับจริยธรรมและแรงจูงใจ 6 ระดับตามแนวคิดของ Kohlberg ดังนี้ 

1. การทําไปเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบหรือบทลงโทษ 

2. การกระทําเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน 

3. การทําตามตนอ่ืน 

4. การทําตามกฏระเบียบของสังคม 

5. การทําตามสัญญาประชาคม 

6. การทําตามหลักคุณธรรมและอุดทคติท่ีเปนสากล 

 

  Moral judgment 

  การตัดสินเชิงจริยธรรม คือ การตัดสินใจโดยใชเหตุผลทางจริยธรรมวาจะทําหรือไมทํา 

 

  Moral behavior 

  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ การกระทําท่ีเกิดมาจากการตัดสินเชิงจริยธรรม 

 

  Moral identity theory 

  ทฤษฎีอัตลักษณทางศิลธรรม คือ แนวคิดท่ีเชื่อวาแตละบุคคลมีลักษณะทางศีลธรรมเฉพาะเปน

ของตัวเอง ท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมทางศีลธรรมของบุคคลนั้น 

 

  Moral examplars 

  ผูท่ีเปนตัวอยางของพฤติกรรมการแสดงออกจากจริยธรรมท่ีเหมาะสม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

 

  Pedagogy 

  ศาสตรการสอน 

 

  response cost 

  เปนลักษณะหนึ่งของการเสริมแรงดานลบ ตามทฤษฎีการเสริมแรง เชนการปรับเงินเม่ือกระทํา

ความผิด 

 

  cognitive flexibility 

  ความสามารถทางดานความคิด ท่ีสามารถคิดถึงประเด็นตางๆไดหลายประเด็นพรอมๆกัน 
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  social negotiation 

  การเจรจาตอรองทางสังคม เปนองคประกอบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูท่ีไดมาจากประสบการณท่ีตางกัน 

 

  classical conditioning 

  การเรียนรูตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ท่ีใชการวางเง่ือนไขแบบดั้งเดิม เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแสดงออกท่ีเปนโดยอัตโนมัติ เชนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีน้ําลายไหลของ

สุนัขในการศึกษาของ Ivan Pavlov  

 

  operant conditioning 

  การเรียนรูตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ท่ีใชการวางเง่ือนไขดวยรางวัลหรือการทํา

โทษเพ่ือสงเสริมใหพฤติกรรมบางอยางเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  

 

  engram 

  การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทท่ีเกิดจากการเรียนรู 

 

  selective attention 

  การเลือกการรับรู 

 

  memory systems 

  ระบบความจํา โดยสามารถแบงเปน 3 ระบบคือ 

1. ความจําจากการรับสัมผัส เปนระบบความจําข้ันแรกท่ีจะเก็บขอมูลไวในระยะสั้นๆ 

2. ความจําระยะสั้น เปนคลังขอมูลชั่วคราวท่ีสามารถถูกรบกวนไดงาย โดยสิ้งเราอ่ืนๆ  

3. ความจําระยะยาว เปนความจําถาวร โดยการเก็บขอมูลไวในลักษณะของความหมายและ

ความสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือการจําความหมาย และการจําเหตุการณ 

 

  declarative memory 

  ความจําเชิงประกาศ หมายถึงความจําท่ีสามารถระลึกไดใตอํานาจจิตใจ เชนความจริงและความรู

ตาง ๆ ดังนั้น การระลึกถึงประสบการณในอดีตหรือขอมูลอ่ืน ๆ โดยตั้งใจและประกอบดวยความรูสึกตัววา

กําลังระลึกถึงความจํา จึงเปนการระลึกถึงความจําชัดแจง มนุษยมีการจําไดแบบชัดแจงตลอดท้ังวัน เชนจํา

เวลานัดได หรือจําเหตุการณท่ีเกิดข้ึนมาแลวหลายปได 
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  nondeclarative memory 

  ความจําเชิงไมประกาศ หมายถึงความจําท่ีไมไดอยูใตอํานาจจิตใจเชนทักษะตาง ๆ (ตัวอยางเชน 

ทักษะในการข่ีจักรยาน) การเขาถึงความจําโดยไมรูสึกตัว ไมใชเปนการระลึกไดดวยความตั้งใจ 

 

  plasticity 

คุณสมบัติท่ีงายตอการเปลี่ยนแปลง 

 

  Goal orientation 

  การตั้งเปาหมาย 

 

  motivational design 

  การออกแบบการสรางแรงจูงใจ คือ กระบวนการจัดการสภาพแวดลอมหรือทรัพยากรตางๆ ท่ีอยู

รอบตัวเพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานหรือเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  attribution theory 

  ทฤษฎีการใหเหตุผล 
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  Multiple Choice Questions (MCQ)  

  การสอบแบบปรนัยหลายตัวเลือก การสอบปรนัยสวนใหญเปนการวัดความรูระดับความจํา ความ

เขาใจเปนการวัดพุทธิพิสัยระดับเบื้องตน 

 

  Modified Essay Question (MEQ)  

  การสอบแบบอัตนัย หรือการสอบขอเขียน นิยมใชเพ่ือทดสอบความรูระดับการ วิเคราะห 

สังเคราะห ประเมินคา  

 

  Workplace-based assessment  

  การประเมินจากสถานท่ีปฏิบัติงาน คือ การประเมินผูท่ีมาปฏิบัติงานจากความรู ทักษะ และแฟม

สะสมผลงาน โดยจะตองมีการกําหนดหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน และสอดคลองกับหลักสูตร  

นอกจากนี้การประเมินชนิดนี้ตองอาศัยการใหขอมูลปอนกลับจากผูประเมินอยางมีประสิทธิภาพ การจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกในการฝกปฏิบัติงานอีกดวย  

 

  Objective Structure Clinical Examination (OSCE)  

  การสอบวัดทักษะทางคลินิก เปนการใหผูเรียนสอบในลักษณะของฐานความรู โดยแตละฐานมี

วัตถุประสงคการทดสอบตางกัน กําหนดสถานการณตางกัน ซ่ึงในการสอบ OSCE ผูเรียนจะถูกแยกไปในแต

ละสถานีการจัดสอบ โดยภายในสถานีจะมีผูปวยจําลอง โจทยในการสอบ และอาจารยประจําสถานีคอย

ประเมินผูสอบวาสามารถปฏิบัติตามไดตามเกณฑท่ีกําหนดมาหรือไม 
 

  Miller’s pyramid 

  กรอบการเรียนรูของมิลเลอร แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 1) Knows 2) Knows how 3) Shows 

how และ 4) Does ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 การเรียนรู 4 ระดับของมิลเลอร 

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
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  ในแตละระดับสามารถอธิบายความหมายไดดังนี้ 

1. Knows คือ ความรูเก่ียวกับเนื้อหาหรือทักษะการปฏิบัตินั้นๆ  

2. Knows How คือ มีความสามารถในวิเคราะห แสดงถึงความเขาใจในเนื้อหา หรือทักษะการปฏิบัติ 

3. Shows How คือ ความสามารถในการแสดงทักษะการปฏิบัติไดอยางถูกตองผานสถานการณ

จําลองท่ีกําหนดไว 

4. Dose คือ ความสามารถในการใชทักษะปฏิบตัิไดในสถานท่ีจริง สถานการณจริงในสถานท่ีทํางาน 

 

  TCAS (Thai Central Admission System) 

  ระบบการคัดเลือกนักเรียนเขามหาวิทยาลัยระบบใหมโดยการคัดเลือกนักเรียนท้ังหมด 5 รอบ  ไดแก 

1. รอบยื่นแฟมสะสมผลงาน คือ นักเรียนยื่นแฟมสะสมผลงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

ท่ีนักเรียนเลือกสมัคร โดยมีผูพิจารณาคือ คณะกรรมการประจําภาควิชาหรือคณะท่ีนักเรียนยื่นสมัคร 

2. รอบโควตา เปนการสอบสําหรับนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ี โดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง หรือใช

ขอสอบท่ีเปนของสวนกลางก็ได 

3. รอบรับตรงรวมกัน เปนรอบท่ีแตละมหาวิทยาลัยเปนผูรับและกําหนดเกณฑ แตจะรับผาน

ระบบกลางของ ทปอ. โดยสามารถเลือกไดท้ังหมด 4 อันดับ และสามารถผานการคัดเลือกท้ัง 4 อันดับท่ี

เลือกไปได จากนั้นผูเรียนจะตองเลือกเปนอันดับเดียว และยืนยันสิทธิเพ่ือตัดจํานวนผูสอบได 

4. รอบ Admission เปนการใชเกณฑการคัดเลือกแบบ Admission ผูสมัครตองยื่นผลสอบ

คะแนน GAT/PAT รอยละ 50 พรอมคะแนน GPAT หรือ เกรด 6 เทอม รอยละ 20 และใชคะแนน O-NET 

รอยละ 30 สามารถสมัครสอบและเลือกได 4 สาขาวิชา 

5. รอบรับตรงอิสระ โดยแตละมหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครและพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT 

 

  Competency 

  สมรรถนะในการทํางาน หรือความสามารถในดานของทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพ 

 

  EPA (Entrustable Professional Activity) 

  กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีผูเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง เปนการแสดงถึงสมรรถนะของผูเรียน

หลายๆดานออกมาอยางเปนรูปธรรมในการทํางานจริง อาจารยผูดูแลนักศึกษาจะประเมินผูเรียนจากการ

สังเกตการทํางานจริงของผูเรียน (เชน ตรวจผูปวยท่ีแผนกผูปวยนอก ทําหัตถการรักษาผูปวย) แลวตัดสินวา

ผูเรียนมีสมรรถนะในการทํางานดังกลาวมากนอยเพียงใด ในการจัดการศึกษาผูเรียนควรจะมีการพัฒนา

ความสามารถในกิจกรรมเหลานี้มากข้ึนตามลําดับจาก ระดับท่ีทําเองไมไดเลย ไปจนถึงพอทําไดโดยตองให

อาจารยชวยเหลือมาก ทําไดโดยอาจารยชวยเหลือเล็กนอย ทําไดดวยตนเองโดยสามารถปรึกษาอาจารยได

เม่ือตองการ หรือทําไดเองและยังไปควบคุมและสอนผูอ่ืนทําไดดวย 
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  Observed score (Obtained Score) 

  คะแนนท่ีผูสอบไดมา โดยประกอบไปดวยคะแนนจริง (True score) คือคะแนนท่ีมาจาก

ความสามารถของผูเรียน และคะแนนความคลาดเคลื่อน (Error Score) คือคะแนนท่ีเกิดจากตัวแปรอ่ืนๆ

นอกเหนือจากความรู เชน อารมณ สภาพอากาศ เปนตน 
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  Validity 

  ความตรง ความสามารถในการวัดไดตรงประเด็นตามความตองการ 

 

  Reliability 

  ความเท่ียง ความสามารถในการวัดซํ้าในสิ่งท่ีตองการวัด 

 

  IRB: exempt, expedited, full board review 

  Institutional Review Board คือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวจะมี

การพิจารณางานวิจัยใน 3 ลักษณะ คือ 

  1. Exempt คือ การท่ีงานวิจัยไดรับการงดเวนไมตองผานการรับรองของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน 

  2. Expedited คือ การขอจริยธรรมในงานวิจัยท่ีมีความเสี่ยงต่ําสามารถไดรับการรับรองไดอยางรวดเร็ว 

  3. Full board review คือการขอจริยธรรมการวิจัยในงานวิจัยท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 

  Independent variable 

  ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน  เปนตัวแปรท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

  dependent variable 

  ตัวแปรตาม เปนตัวแปรท่ีเปนผลมาจากตัวแปรตน 

 

  extraneous variable 

  ตัวแปรแทรกซอน เปนตัวแปรท่ีสามารถสงผลตอตัวแปรตาม ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนของ

ผลการวิจัย 

 

  quasi-experimental design 

  การวิจัยเชิงทดลอง เปนงานวิจัยท่ีมีมีการจัดกระทําตัวแปรอิสระภายใตการควบคุมตัวแปรแทรก

ซอน จากนั้นวัดผลตัวแปรตาม เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

 

  placebo 

  ยาหลอก เปนยาท่ีไมมีผลในการรักษาอาการหรือโรคใดๆ 

คําศัพททางการวิจัย (Research Terms) 2 
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  predictor variable 

  ตัวแปรทํานาย เปนชื่อเรียกตัวแปรตน ของการวิจัยท่ีใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบถดถอย เปนตัว

แปรท่ีทําหนาท่ีทํานายตัวแปนอ่ืนๆ 

 

  criterion variable 

  ตัวแปรจัดกลุม เปนอีกชื่อเรียกหนึ่งของตัวแปรตาม 

 

  scatterplot 

  การนําเสนอขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงการกระจัด ดังตัวอยางในภาพท่ี 4  
 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางกราฟแสดงการกระจัดของน้ําหนักและสวนสูง 

 

  simple prediction equation 

  สมการการทํานาย เปนสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอย เพ่ือนําไปสูการคาดการณหรือ 

ประมาณคา เชน y= a+bX เปนตน 

 

  multiple regression 

  การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ เปนวิธีทางสถิติท่ีใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

กับตัวแปรตาม หรือศึกษาปจจัยท่ีรวมกันทํานายตัวแปรตาม เชน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอระดับความเครียดใน

นักศึกษาแพทย เปนตน 

 

  coefficient of multiple regression 

  คาสัมประสิทธิของความถดถอยพหุคูณ เปนคาท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของคา x ตอคา y 
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  coefficient of determination 

  คาสัมประสิทธิของการตัดสินใจ เปนคาท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรตนท้ังหมดในสมการท่ีมีผลตอ

ตัวแปรตาม 
 
  inferential statistics 

  สถิติเชิงอางอิง เปนสถิติท่ีใชสรุปอางอิงขอมูลจากลุมตัวอยางในการวิจัย ไปสูประชากรในการวิจัย 

ซ่ึงความนาเชื่อถือจะข้ึนอยูกับความเปนตัวแทนของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 

  central tendency 

  แนวโนมเขาสูสวนกลาง คือจํานวนหรือคาใดๆ ท่ีเปนคาก่ึงกลาง เปนตัวแทนของชุดขอมูลใช

สําหรับการอางอิง ตัวอยางเชน คาเฉลี่ย คามัธยฐาน ฐานนิยม เปนตน 

 

  frequency polygon 

  รูปหลายเหลี่ยมความถ่ี ใชสําหรับการแจกแจงความถ่ีในลักษณะ ดังตัวอยางภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอยางแสดงรูปหลายเหลี่ยมความถ่ี 

 

  correlation coefficient 

  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปนดัชนีท่ีบอกความคงอยู ทิศทาง และขนาดของความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรโดยมีคาตั้งแต -1 ถึง 1 

 

  standard error of the mean 

  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลี่ย หมายถึง คาเฉลี่ยท่ีคลาดเคลื่อนหรือแตกตางไปจาก

คาท่ีควรจะเปน ข้ึนอยูกับความเท่ียงของขอมูลชุดนั้นๆ 
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  confidence intervals 

  ชวงความเชื่อม่ัน คือ ชวงของคาๆ หนึ่งในระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนดไว เชน 95% confidence 

interval ของปริมาตรนมท่ีอยูในกลอง ท่ีติดฉลากวา 325ml คือ 300ml - 350ml ซ่ึงหมายความวา ถาเรา

สุมวัดปริมาตรของนม 95 ครั้ง จาก 100 ครั้ง จะไดนมท่ีมีปริมาตรอยูในชวงคานี้ 
 
  contextualization 

  การสรางบริบท เปนการอธิบายบริบทในแงมุมของการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีจํากัดเฉพาะบริบทท่ีศึกษา

เทานั้น ไมสามารถนํามาเปนขอสรุปท่ัวไปได เนื่องมาจากปรากฏการณและสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

 

  emic perspective 

  มุมมองของการทําวิจัยท่ีมาจากภายในบริบทนั้นๆ ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

  thick description 

  การบรรยายบริบทอยางหนา (วิจัยเชิงคุณภาพ) เพ่ือเปนขอมูลในการทําวิจัยเพ่ิมเติม 

 

  nonjudgmental orientation 

  การไมตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหเกิดมาตรฐานทางวิชาชีพ 

 

  field notes 

  การบันทึกภาคสนาม คือ การบันทึกขอมูลสภาพแวดลอมและบริบทท่ีเก่ียวของขณะสัมภาษณ 

เชน สถานท่ี สิ่งแวดลอม เปนตน 

 

  triangulation 

  การตรวจสอบสามเสาในงานวิจัย มี 3 รูปแบบ ไดแก 

  1.  การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานขอมูล เปนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลในดานเวลา 

สถานท่ี และบุคคล เพ่ือพิจารณาวา ถาเก็บขอมูลตางเวลา ตางสถานท่ี และผูใหขอมูลตางคนจะยังไดขอมูล

เหมือนเดิมหรือไม 

  2.  การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานผูวิจัย  เปนการตรวจสอบขอมูลวาถาเปลี่ยนผูเก็บขอมูลเปน

ผูชวยผูวิจัยรวม 3 คนแลว ขอมูลท่ีไดควรจะตรงกัน 

  3. การตรวจสอบขอมูลสามเสาดานวิธีการ เปนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากวิธีการเก็บขอมูล 3 

วิธีท่ีตางกันแลวจะไดผลเหมือนเดิม เชน ใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ และการใชเอกสาร 

 

  key events 

  เหตุการสําคัญ 
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  participatory action research 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการณแบบมีสวนรวม เปนการวิจัยท่ีดําเนินการโดยคณะวิจัย ชุมชน และแกนนํา

ระดับภูมิภาค เขามามีสวนรวมในการวิจัยทุกข้ันตอน โดยยึดแนวคิดประชาชนเปนศูนยกลางและแกปญหา

ดวยกระบวนการเรียนรู 

  practical action research 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการณแบบเนนการปฏิบัติ เปนแนวคิดท่ีผูวิจัยใหผูรวมวิจัยมีสวนรวมมากข้ึน 

โดยการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา กํากับใหมีการรวมกันคิด มีการปฏิบัติและประเมินผลรวมกัน 

 

  cluster sampling 

  การสุมตัวอยางแบบกลุม เปนการสุมตัวอยางท่ีมีการแบงประชากรออกเปนกลุม โดยมีการแบงลักษณะ

ภายในกลุมท่ีแตกตางกัน แตระหวางกลุมมีลักษณะคลายกัน เชนการใชทองท่ีหรือตําบลเปนตัวแบงเปนตน 

 

  stratified sampling 

  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เปนการสุมตัวอยางประชากรออกเปนกลุมยอย ตามตัวแปรจําแนก

ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีลักษณะภายในชั้นท่ีคลายกัน แตลักษณะระหวางชั้นแตกตางกัน 

 

  theme 

  แนวคิดหลักของงานวิจัยนั้นๆ 

 

  latent content 

  การวิเคราะหเนื้อหาท่ีซอนอยู เปนวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยเชิงคุณภาพดวยการตีความ

เนื้อหานั้นกอน เพราะเนื้อหาไมไดระบุตามความหมายนั้นโดยตรง 

 

  manifest content 

  การวิเคราะหเนื้อหาตามท่ีปรากฎ เปนวิธีการวิเคราะหเนื้อหาในงานวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การวัด

ความถ่ีของคําท่ีปรากฏอยูในเนื้อหาท่ีตองการวิเคราะห 

 

  Conceptual framework 

  กรอบแนวคิดการวิจัย คือความเชื่อหรือขอสรุปเบื้องตนเก่ียวกับสิ่งท่ีนักวิจัยตองการศึกษาวาจะเกิดผล

อยางไร 
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  Hawthorne effect 

  ชื่อเรียกความคลาดเคลื่อนในงานวิจัยประเภทหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนจากท่ีกลุมทดลองทราบวากําลังถูก

ทดสอบจึงทําใหผลการวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามความจริง 

 

  Construct validity 

  ความตรงเชิงโครงสราง คือความตรงตามทฤษฎีท่ีเครื่องมือสามารถวัดได 
  

20 | P a g e    Siriraj Health science Education Excellence center (SHEE) Faculty of Medicine Siriraj Hospital  



อภิธานศัพท พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

 

 
 

 
 

  OPD (Out patient Department) 

  แผนกผูปวยนอก 

 

  Ward 

  หอพักคนไขในโรงพยาบาล 

 

  Round ward 

  การออกตรวจคนไขในโรงพยาบาลตามหองพัก หรือเตียงของผูปวยใน โดยปกติแพทยจะทําการ

ออกตรวจผูปวยในสองรอบตอวันในวนัธรรมดา และหนึ่งรอบตอวันในวันหยุด 

 

  OR (operating room) 

  หองผาตัด 

 

  Labor room (Labour Room for BE) 

  หองคลอด 

 

  On call duty 

  แพทยท่ีอยูเวรนอกเวลาราชการซ่ึงทางโรงพยาบาลสามารถโทรตามตัวไดในกรณีท่ีมีคนขอปรึกษา  

 

  Clinical rotations 

  การศึกษาท่ีนักศึกษาแพทยไดมีประสบการณในชั้นคลินิกโดยหมุนเวียนปฏิบัติงานตามภาควิชา

ตางๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร  

 

  Premedical study 

  การศึกษาวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรในชั้นปท่ี 1 ของนักศึกษาแพทย กอนท่ี

จะเริ่มเรียนวิชาแพทยในชั้นปท่ี 2 – 6 

 

  Preclinical study 

  การศึกษาในชั้นปท่ี 2 -3 ในโรงเรียนแพทยซ่ึงเปนการเรียนวิชาวิทยาศาสตรการแพทยข้ันพ้ืนฐาน

กอนท่ีจะไดปฏิบัติงานในการดูแลผูปวยในชั้นคลินิก 

คําศัพทการเรียนรูในโรงเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ   

(Health science education terms) 
3 
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  Clinical study 

  การศึกษาแพทยในชั้นปท่ี 4 – 6 ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานในภาควิชาชั้นคลินิก  

 

  Preceptor 

  อาจารยผูรับตรวจรายงานผูปวยของนักศึกษาแพทย นักศึกษามักนัดพบอาจารยเพ่ืออภิปราย

ปญหาของผูปวยท่ีตนไดรับไวดูแลขณะท่ีปฏิบัติงานในชั้นคลินิก 

 

  Intern 

  แพทยใชทุน ซ่ึงเปนผูท่ีจบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และไดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

แลว มีขอผูกพันกับรัฐบาลในการทํางานในสถานพยาบาลของรัฐเพ่ือชดใชทุน ท่ีรัฐชวยสนับสนุนในขณะ

ศึกษาเลาเรียน ซ่ึงตามสัญญาจะตองทํางานใหรัฐเปนเวลาสามป โดยท่ัวไปแลวในปท่ีหนึ่งของการชดใชทุน 

แพทยจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ ในโครงการเพ่ิมพูนทักษะ เปนการปฏิบัติงานภายใตการดูแล

ใหคําแนะนําของแพทยท่ีมีประสบการณมากกวา หลังจากนั้นในปท่ี 2 – 3 แพทยใชทุนจะแยกยายกันไป

ปฏิบัติงานโดยไมไดรับการดูแลใกลชิดมากนัก หลายทานไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เม่ือหมด

ระยะเวลาชดใชทุนสามปแลว แพทยท่ีอยากเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะเขาศึกษาฝกอบรมตอเปนแพทย

ประจําบาน 

 

  Extern 

  นักศึกษาแพทยชั้นปสุดทาย โดยการเรียนจะเนนการฝกปฏิบัติจากการทํางานภายใตการควบคุม

ดุแลของแพทยประจําบาน หรือ อาจารยแพทย จะมีชั่วโมงท่ีนั่งเรียนในหองเรียนนอยมาก 

 

  Residents 

  แพทยประจําบาน (เรียนตอแพทยเฉพาะทาง) คือ แพทยท่ีตองการพัฒนาตนเองใหเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน เปนหมอผาตัด หมอดูแลผูปวยโรคไต ฯลฯ จะเขารับการฝกอบรมในโรงเรียน

แพทยเปนระยะเวลา 3 – 5 ป (แลวแตสาขาวิชา) โดยรูปแบบการฝกอบรมจะเปนการศึกษาดวยตนเอง 

รวมกับการฝกปฏิบัติงานภายใตการดูแลใหคําแนะนําของอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยมีการ

เรียนในหองบรรยายไมมากนัก 

 

  Medical specialties  

  ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของแพทย ตัวอยางสาขาวิชา ไดแก 

  Internal medicine : อายุรศาสตร คือ ศาสตรของการรักษาผูปวยผูใหญดวยวิธีการไมผาตัด 

  Surgery : ศัลยศาสตร คือ วิชาการรักษาผูปวยดวยการผาตัด 

22 | P a g e    Siriraj Health science Education Excellence center (SHEE) Faculty of Medicine Siriraj Hospital  



อภิธานศัพท พ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตรสุขภาพ) 

  Obstetrics : สูติศาสตร คือ การดูแลผูปวยตั้งครรภ และการคลอดบุตร 

  Gynecology : นรีเวชกรรม คือ การดูแลผูปวยสตรีท่ีมีปญหาเก่ียวกับอวัยวะสืบพันธุ 

  Pediatrics : กุมารเวชศาสตร คือ วิชาท่ีวาดวยการดูแลรักษาผูปวยเด็ก 

  Otorhinolaryngology : โสต นาสิก ลาริงซวิทยา คือ วิชาท่ีวาดวยการดูแลโรคในระบบหู คอ 

จมูก กลองเสียง 

  Ophthalmology : จักษุวิทยา คือ วิชาท่ีวาดวยการดูแลรักษาดวงตา 

  Orthopedics : ศัลยศาสตรออรโธปดิคส คือ การรักษาผูปวยท่ีมีความผิดปกติของกระดูก กลามเนื้อ 

  Anesthesiology : วิสัญญีวิทยา คือ ศาสตรการดูแลผูปวยโดยการระงับความรูสึก เพ่ือใหทํา

ผาตัดได หรือเพ่ือลดความเจ็บปวดจากโรค 

  Physical medicine : เวชศาสตรฟนฟู คือ ศาสตรวาดวยการดูแลฟนฟูสภาพรางกายของผูปวย

ใหสามารถกลับไปใชชีวิตหรือทํางานไดตามปกติ 

  Emergency medicine : เวชศาสตรฉุกเฉิน คือ การดูแลผูปวยท่ีมีความเจ็บปวยฉุกเฉิน 

  Critical care medicine : เวชบําบัดวิกฤต คือ การดูแลผูปวยท่ีมีความเจ็บปวยรุนแรง มีสัญญาณชีพ

ไมคอยปกติ ตองไดรับการดูแลในหอผูปวยวิกฤต (ICU) 

 

  Preclinical departments 

  ภาควิชาปรีคลินิก ซ่ึงในการเรียนแพทยนั้น กอนท่ีจะเขาใจการดูแลรักษาผูปวย นักศึกษาแพทย

จะใชเวลาศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับรางกายมนุษยจนเขาใจดีกอน ในชวงชั้นปท่ี 2 – 3 ซ่ึงในระหวางนี้

นักศึกษาก็จะไดรับการสอนจากอาจารยหลายภาควิชา อาทิ 

  Anatomy : กายวิภาคศาสตร คือ วิชาท่ีศึกษาโครงสรางรางกายปกติของมนุษย 

  Physiology : สรีรวิทยา คือ วิชาท่ีศึกษากระบวนการทํางานปกติของรางกายมนุษย 

  Biochemistry : ชีวเคมี คือ วิชาท่ีศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในรางกายมนุษย 

  Pathology : พยาธิวิทยา คือ วิชาท่ีศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในการเกิด

โรคหรือความผิดปกติแบบตางๆ 

  Clinical pathology : พยาธิวิทยาคลินิก คือ วิชาท่ีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในรางกาย 

เพ่ือนําไปสูการวินิจฉัยโรค เชน การตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจปสสาวะ การตรวจน้ําไขสันหลัง การตรวจน้ํา

เจาะขอ เปนตน 

  Embryology : คัพภวิทยา หรือ วิทยาเอ็มบริโอ คือ การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของตัวออนของมนุษยหรือสัตว 

  Histology : จุลกายวิภาคศาสตร คือ การศึกษาโครงสรางของอวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆของ

รางกายมนุษยโดยการมองผานกลองจุลทรรศน 
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  Pharmacology : เภสัชวิทยา คือ การศึกษาการผลิตยา การออกฤทธิ์ การใชงานยาเพ่ือรักษา

โรคในผูปวย 

  Immunology : วิทยาภูมิคุมกัน คือ การศึกษาการทํางานของระบบภูมิคุนกันของรางกาย 

 

  ICM: Introduction to clinical medicine 

  บทนําเวชศาสตรคลินิกเบื้องตน เปนชวงระยะเวลาสั้นๆ (6 สัปดาหในหลักสูตร พบ. ของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล) ท่ีหลักสูตรแพทยจัดไวในชวงรอยตอระหวางชั้นปท่ี 3 กับ 4 เพ่ือใหความรู 

และเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานในชั้นคลินิก ใหแกนักศึกษาแพทย 

 

  CPIRD 

  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Rural Doctor) 

เปนโครงการท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ิมการผลิตแพทยในประเทศไทย และมุงหวังใหแพทยท่ี

ผลิตข้ึนนี้ทํางานอยูในพ้ืนท่ีชนบทในระยะยาว โดยมีลักษณะการดําเนินงานดังนี้ 

 คัดเลือกนักเรียนจากชนบทใหเรียนในภูมิภาคและใหกลับไปทํางานท่ีภูมิลําเนาเดิม 

  การเรียนการสอน การศึกษาระดับเตรียมแพทยและปรีคลินิกชั้นป ท่ี 1-3 ศึกษาท่ีคณะ

วิทยาศาสตร และ/หรือคณะแพทยศาสตรในมหาวิทยาลัย การศึกษาระดับคลินิก ชั้นปท่ี 4-6 ศึกษาและ

ฝกงานท่ีศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลเครือขาย 

 

  สบพช 

  สํานักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเพ่ืมเพ่ือชาวชนบท เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี

รับผิดชอบดูแลการผลิตแพทยในโครงการ CPIRD 

 

  ศรว. 

  ศูนยประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนหนวยงาน

สังกัดแพทยสภา ทําหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีตองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย 

และทําการออกใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใหแกผูมีคุณสมบัติครบถวน 

 

  National medical licensing examination 

  การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนการสอบท่ีจัดโดย ศรว เพ่ือตรวจสอบวาผูเขาสอบมี

ความรู  ความสามารถครบถวนตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูท่ีศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตท้ังในประเทศไทย หรือจบมาจากตางประเทศท่ีตองการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
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ประเทศไทยทุกคนตองผานการสอบนี้จึงจะสามารถทําเวชปฏิบัติในประเทศไทยไดอยางถูกตองตาม

กฎหมาย การสอบนี้มีสามข้ันตอน ดังนี้ 

  การสอบข้ันตอนท่ีหนึ่ง เปนการสอบวัดความรูวิทยาศาสตรการแพทยระดบปรีคลินิก เปนการ

สอบขอสอบปรนัย จํานวน 300 ขอ 

  การสอบข้ันตอนท่ีสอง เปนการสอบวัดความรูทางการแพทยระดับคลินิก เปนการสอบขอสอบ

ปรนัยจํานวน 300 ขอ 

  การสอบข้ันตอนท่ีสาม เปนการสอบวัดทักษะท่ีจําเปนในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ประกอบดวยการสอบยอยสามการสอบ ไดแก 

1. การสอบ OSCE เปนการสอบวัดทักษะการซักประวัติ การตรวจรางกาย การสื่อสาร การทํา

หัตถการ และการแปลผลตรวจทางการแพทยโดยใชการสอบเปนสถานียอยๆ ผูสอบทํากิจกรรมท่ีกําหนดใน

แตละสถานีใหเสร็จในเวลาท่ีกําหนดแลวเคลื่อนไปในสถานียอยตอไปจนครบรอบ 

2. การสอบรายยาว เปนการสอบทักษะการตรวจและวางแผนการรักษาผูปวย โดยผูเขาสอบไป

พูดคุยถามประวัติ ตรวจรางกายผูปวยภายใตการสังเกตของอาจารยแพทย เสร็จแลวผูเขาสอบนําขอมูลท่ี

รวบรวมไดมาอภิปรายกับอาจารยแพทยวาจะวางแผนการรักษาผูปวยอยางไร  

3. การสอบอัตนัยประยุกต (modified essay question) เปนการวัดทักษะการตัดสินใจทาง

การแพทย มีโจทยผูปวยให ผูเขาสอบคิดวิเคราะหวาจะดําเนินการอยางไรกับผูปวยบาง ตอบโจทยดังกลาว

แบบอัตนัย เขียนคําตอบดวยตนเอง 
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