
                                      อภธิานศัพท์

ค าศัพท์ ค าอธิบาย

บณัฑิตตาม
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละมุ่งสู่
ระดบัสากล

กรอบคุณสมบติัของนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ท่ีนกัศึกษาควรทราบ ระลึก และ
หมัน่ปฏิบติัอยูเ่สมอ โดยสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัมหิดล “เป็นคนดี มีปัญญา
 น าพาสุข” และค่านิยมองคก์ร (Core values) มหาวิทยาลยัมหิดล
M = Mastery             เป็นผูฉ้ลาดรอบรู้
A = Altruism            ไม่เห็นแก่ตวั ท  าประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน
H = Harmony           มีความเป็นเอกภาพ ประสานเป็นหน่ึงเดียว
I = Integrity              มีความซ่ือสตัย ์มัน่คงในคุณธรรม
D = Determination   มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ มุมานะ
O = Originality         มีความคิดริเร่ิม แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
L = Leadership         มีความเป็นผูน้ า

e-Learning การเรียนการสอนในลกัษณะหรือรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยอาจมีการจดัท าส่ือการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอด
เน้ือหานั้นผา่นทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ทางสญัญาณโทรทศัน ์
สญัญาณโทรศพัท ์หรือสญัญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นตน้

ส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  (Learning Media)  ทกุส่ิงทกุอยา่งรอบตวัผูเ้รียนท่ีช่วยผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ไม่วา่จะเป็นวสัดุ 
อุปกรณ์ วิธีการ คน สตัว ์ส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีถ่ายทอดความรู้เพ่ิมประสบการณ์ หรือเป็นเคร่ืองมือท่ี
กระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตร

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือใหก้ารบริหารงานดา้นวิชาการด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดทิศทางและวตัถุประสงค์
หลกัสูตร การบริหารกิจการของหลกัสูตร การดูแลใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา การประเมินและพฒันา
หลกัสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล และการ
ใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหารหลกัสูตร
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กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ

กรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒิุการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย ระดบัคุณวฒิุ  การแบง่
สายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวฒิุระดบัหน่ึงไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
ระดบัคุณวฒิุซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนตามระดบัของคุณวฒิุ ลกัษณะของหลกัสูตรในแต่ละระดบัคุณวฒิุ ปริมาณการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเวลาท่ีตอ้งใช ้ การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหค้วามมัน่ใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบนัอุดมศึกษาวา่สามารถผลิตบณัฑิตใหบ้รรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานท่ีสถาบนัการศึกษาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภายใตเ้กณฑท่ี์สภาวิศวกรก าหนด โดย
โครงสร้างหลกัสูตร จะตอ้งมีเน้ือหาของวิชาท่ีสภาวิศวกรก าหนด เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้วิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์

หลกัสูตรสากล ประมวลประสบการณ์ท่ีจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพสากล โดยมีแนวทางใน
การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา พฒันาศกัยภาพในหลายดา้น 
รวมทั้งมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การส่ือสาร

ประสบการณ์ทาง
วิชาการในต่างประเทศ

ความรู้ท่ีเกิดจากการท่ีเราไดพ้บ ไดเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตจากการไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดด้ าเนินงานดา้นการศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาตนเอง 
และพฒันาการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

การบริการวิชาการ
แบบบรูณาการสาขา

การบริการวิชาการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีด าเนินการโดยมีการรวมกนัหรือเช่ือมโยงกนัของหลาย
สาขาวิชา หลายภาควิชา หลายคณะ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น การบริการวิชาการของการ
ออกแบบเคร่ืองมือแพทย ์โดยร่วมมือกนัระหวา่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสมาคมผูป้ระกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย ์เป็นตน้

กิจกรรม Best Practice
 ในวิชาชีพ

กิจกรรมท่ีมีความโดดเด่นหรือเป็น Best Practice ในวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบั
นานาชาติ หรือ มีศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นต่าง ๆ ทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมศาสตร์ท่ีไดรั้บการรับรอง
ระดบันานาชาติ
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กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ - กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ มีการท างานเป็นทีม มีโครงสร้างบคุคลท่ีชดัเจน มีบคุลากรร่วมด าเนินการอยา่งจริงจงั
ในกลุ่มวิจยัเฉพาะทาง และมีความเช่ือมโยงตั้งแต่ระดบันกัศึกษาจนถึงระดบันกัวิจยัอาวโุส โดยมีบคุลากร
ท่ีมีประสบการณ์ในดา้นการวิจยัไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี เป็นหวัหนา้โครงการ
- กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ มีการจดัท างานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแผนด าเนินงานและแผนงบประมาณรายปีอยา่ง
ชดัเจน ซ่ึงเป็นแผนงานวิจยัท่ีพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีผลลพัธ์ท่ีต่อยอดแตกออกไปจากเดิมในแต่ละปี 
และมีจุดเด่น
- กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ มีโครงสร้างกลุ่มวิจยัและเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ สามารถผลิตบณัฑิตศึกษาทกุระดบัชั้น 
รวมทั้งสามารถพฒันาและสนบัสนุนผูร่้วมทีมในกลุ่มวิจยัใหส้ามารถสืบทอดงานวิชาการดา้นท่ีเก่ียวขอ้งได้
 รวมทั้งช่วยพฒันาใหที้มมีขีดความสามารถสูงข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีศกัยภาพในการเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ดา้นวิชาการเขา้กบัภาคการผลิต ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลงานวิจยัท่ีเป็นสิทธิบตัร ผลิตภณัฑต์น้แบบ ท่ีสามารถ
น าไปพฒันาต่อยอด จนมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์และ/หรือ เชิง
สาธารณประโยชนไ์ด้
- กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ มีนกัศึกษาในระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอกท าวิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ท่ีเก่ียวเน่ือง
- กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ มีผลงานทางวิชาการต่อเน่ืองทกุปี โดยมีผลงานงานวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาติหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเป็นยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- กลุ่มวิจยัท่ีเขม้แขง็ เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างของคณะวิศวกรรมศาสตร์

R2R R2R (Routine to Research) งานประจ าสู่งานวิจยั การพฒันางานประจ าสู่งานวิจยั โดยมีเป้าหมายท่ีจะน า
ผลงานวิจยัไปพฒันางานประจ า ส าหรับพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุน ขา้ราชการ ต  าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ประเภททัว่ไป รวมถึงลูกจา้งประจ าทกุต าแหน่ง

KM KM (Knowledge Management) การจดัการความรู้ กระบวนการจดัการกบัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีมี
อยูใ่นตวัคนน ามาแสดง แลกเปล่ียน บนัทึกใหบ้คุคลนั้นท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว รวมทั้งบคุคลอ่ืน
สามารถศึกษาและเขา้ใจความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการนั้นมาแลว้ เรียกวา่ Explicit Knowledge น าไปปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน KM จึงเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการพฒันาคน พฒันางาน และ
พฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้

หนา้ที ่3



                                      อภธิานศัพท์

ค าศัพท์ ค าอธิบาย

CoPs CoPs (Community of Practices) ชุมชนแนวปฏิบติั การน าความรู้ท่ีใชใ้นงานมาแลกเปล่ียนกนัเพ่ือต่อยอด
ความรู้และพฒันาคุณภาพงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่โดยการรวมกลุ่มเรียกวา่ “ชุมชน” โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี
1. โดเมน (Domain) คือ หวัขอ้ความรู้ เป็นหวัขอ้ท่ีกลุ่มหรือชุมชนจะร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั
2. ชุมชน (Community) คือ กลุ่มคนท่ีสนใจในเร่ืองเดียวกนั รวมกลุ่มกนัมีผูด้  าเนินการหลกั ผูบ้นัทึกสมาชิก
ท่ีน าความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนกนั
3. แนวปฏิบติั (Practices) คือ ผลท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความรู้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในกลุ่ม

CHE-QA online 
system   

CHE-QA online system  (Commission on Higher Education Quality Assessment online system) ระบบ
ฐานขอ้มูลกลางดา้นการประกนัคุณภาพ เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นเชิงนโยบายและส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาผา่นระบบออนไลน ์ ตั้งแต่การจดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  เอกสารอา้งอิง การ
ประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  และการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โดยมีนโยบายใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทกุแห่งในสงักดัใชฐ้านขอ้มูล
ดงักล่าวในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และจดัส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในผา่นทางระบบออนไลนแ์ละเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย

EdPEx เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 
EdPEx)   ซ่ึงเป็นกรอบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตามแนวทางของ Malcolm Baldrige National 
Quality Award : MBNQA  ท่ีเป็นตน้แบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  
เกณฑ ์EdPEx คือกรอบท่ีท าใหม้อง คิดและบริหารองคก์รในเชิงระบบและช่วยใหเ้กิดการพฒันาอยา่งกา้ว
กระโดดและย ัง่ยนื  โดยขอ้ก าหนดต่างๆ ของเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศนั้น 
สามารถจดัแบง่ออกเป็น 7 หมวดดว้ยกนั คือ 
1. การน าองคก์าร  
2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์  
3. การมุ่งเนน้ลูกคา้  
4. การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  
5. การมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน  
6. การจดัการกระบวนการ  
7. ผลลพัธ์  โดยมีคะแนนเต็มจากการประเมิน 1,000 คะแนน
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                                      อภธิานศัพท์

ค าศัพท์ ค าอธิบาย

Visual Identity  เอกลกัษณ์องคก์รตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลระบุ

Digital Archive  จดหมายเหตุดิจิตอล เป็นการอนุรักษแ์ละเก็บรักษาส่ือดิจิตอลแบบถาวร
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