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คุณลกัษณะบัณฑิตอนัพงึประสงค์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
(KMUTT-Student QF) 

 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีไดก้ าหนดไวใ้นวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั  

มุ่งธ ารง...ปณธิานในการสร้างบัณฑิตทีเ่ก่งและดี 
และได้ประกาศให้เป็นท่ีรับทราบทัว่กันของประชาคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเขา้ใจตรงกัน
เก่ียวกบับณัฑิตท่ีเก่งและดี จึงไดก้ าหนดกรอบคุณสมบติับณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มจธ. แนวทางด าเนินการ 
ตลอดจนการประกนัคุณภาพบณัฑิตโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1. กรอบคุณสมบัติของนักศึกษา (Student Qualification Framework) 
 กรอบคุณสมบติัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี อยูบ่นฐานคิดท่ีอยากเห็น
บัณฑิต มจธ. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Change Agents) ท่ีมี 3 องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี       
มีค่านิยมท่ีดี (Value) มีศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) และมีความเป็นผูน้ า 
(Leadership) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.1 ค่านิยมที่ดี (Value) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้ง “มีความกตญัญูกตเวที รู้จกักาละและเทศะ ให้
เกียรติผูอ่ื้น มีจิตใจท่ีดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม 
ไม่ เ ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความส าคัญเหนือประโยชน์ของส่วนรวม และ
ประเทศชาติ” 

1.2 ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and Competent) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความรู้
ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีความถนดัเชิงเทคโนโลยี
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขา้กบัการท างานและการด าเนินชีวิตได้เหมาะสม      
มีทกัษะในการส่ือสาร สามารถถ่ายทอดความคิดและน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน  

1.3 ความเป็นผู้น า (Global Leadership) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความสามารถในการน าและ
ประสานให้เกิดความร่วมมือกนั ทั้งดา้นการปฏิบติังานในวิชาชีพ และดา้นสังคม เพื่อมุ่ง
ใหเ้กิดความส าเร็จของเป้าหมายท่ีดีงามร่วมกนั 
 

2. ความสามารถและทกัษะต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ ซ่ึงอาจจะมีความหมายหรือการตีความท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละสาขาวชิา ทุกคณะ/สถาบนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนตอ้งมีการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต
ท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้ง (Compliance) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคบ์ณัฑิตของ มจธ. ทั้ง 3 องคป์ระกอบ 
โดยความหมายของคุณลกัษณะทั้ง 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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2.1 ค่านิยมที่ดี (Value) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความกตญัญูกตเวที รู้จกักาละและเทศะ       
ให้เกียรติผูอ่ื้น มีจิตใจท่ีดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนอยูใ่นกรอบของศีลธรรม ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมีความส าคญัเหนือประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ 
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ทีท่ าให้บรรลุวตัถุประสงค์ “ค่านิยม (Value)” ข้างต้น  ได้แก่ 

ก. ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ใช ้Core  Value ของมหาวิทยาลยัเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
(Professional and Integrity) รวมถึงการยึดมัน่ตามหลกัปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of 
Conduct)    

ข. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจยั
ส าคญัในการด ารงอยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้ม มองภาพเป็นองค์รวม 
เก้ือหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลงั อุทิศก าลงักาย ก าลงัใจในอนัท่ีจะส่งเสริมความผาสุก
สังคม 

 
2.2 ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and Competent) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความรู้

ทางวชิาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีความถนดัเชิงเทคโนโลยีและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเขา้กบัการท างานและการด าเนินชีวิตได้เหมาะสม มีทกัษะในการส่ือสาร 
สามารถถ่ายทอดความคิดและน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน  
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and 
Competent)” ข้างต้น ได้แก่ 
ก. ความรู้ (Knowledge) คือ มีฐานความรู้ทางวชิาการท่ีลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นอยา่งดี และมี

ความรู้ท่ีกวา้งขวางเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสามารถน าความรู้มาใชใ้นการ
ประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ และในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งดีงาม  

ข. ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบดา้นจากมุมมองท่ีแตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผน
ความคิดท่ีหลากหลาย น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล  

ค. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ รู้จกัแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้วา่เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี
ทุกเวลา ซ่ึงจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู ้เ รียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆท่ีมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวธีิคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ง. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) คือ มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การ
ปฏิบติั มีความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกตใ์ช้
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เทคโนโลยีในการท างาน มีความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผูอ่ื้นให้สามารถปฏิบติังานใชอุ้ปกรณ์
ต่างๆได ้ 

จ. ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) คือ มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษไดดี้ทั้ง
ดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความสามารถใน
การถ่ายทอด การน าเสนอ มีวจิารณญาณท่ีดีในการรับฟัง  

ฉ. การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) คือ มีทศันคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและ
ผูอ่ื้น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล ส่ิงแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัการให ้การแบ่งปัน และการเสียสละ 

 
2.3 ความเป็นผู้น า (Global Leadership) คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความสามารถในการน าและ

ประสานให้เกิดความร่วมมือกัน ทั้งด้านการปฏิบติังานในวิชาชีพ และด้านสังคม เพื่อมุ่งให้เกิด
ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีดีงามร่วมกนั 
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ทีท่ าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ความเป็นผู้น า (Leadership) ข้างต้น ได้แก่ 

ก. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือ มีความคิดท่ียืดหยุน่สามารถปรับตวัทั้งทางดา้น
ความคิด ทศันคติ พฤติกรรมให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงได ้เปิดใจกวา้งยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างและพร้อมท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานในดา้นต่างๆใหh ดีข้ึน  

ข. ภาวะผู้น า (Leadership) มีความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจพื้นฐาน
และความตอ้งการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบนัดาลใจ และ
กระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ โอกาส และความทา้ทาย และ
สามารถแสวงหา/สร้างสรรคว์ิธีการในการบรรลุเป้าหมายท่ีหลากหลาย  มีความสามารถในการ
รับฟังอยา่งลึกซ้ึง สามารถส่ือสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือท า
ของทีม รวมทั้งเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี 

ค. ทักษะการจัดการ (Management Skills) สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรและอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ 
ตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวข้องได้ รวมทั้งมีทศันคติท่ีดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม 
ป้องกนั และแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
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3. แนวทางด าเนินการ 
กรอบคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ข้างตน้เป็นคุณลักษณะท่ีบณัฑิต มจธ. ทุกคนพึงมีเม่ือผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ของ มจธ. ดงันั้น เพื่อให้บณัฑิต มจธ. มีคุณสมบติัท่ีครบถว้นทั้งเก่งและดี ตามเจตนารมณ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นวสิัยทศัน์ มหาวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

3.1 มหาวทิยาลยัก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
3.2 คณะ/(ภาควิชา)ก าหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะท่ีสอคลอ้งกบัคุณลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์

ของมหาวิทยาลยัจากกรอบขา้งตน้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปรัชญาและวตัถุประสงคข์องการผลิตบณัฑิตในสาขา/
หลกัสูตรของตนเอง  

3.3 มหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าแผนปฏิบติัการด้านการ
พฒันาการศึกษาซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 

 การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีเนน้ผลลพัธ์การ
เรียนรู้ (Outcomes Based Education) 

 บูรณาการกิจกรรมนกัศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนท่ีเนน้การเรียนรู้ในมิติต่างๆ  
 พฒันาอาจารย/์ผูส้อนให้มีความรู้ และมีทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นและทนัสมยัต่อการศึกษาท่ีเน้น

ผลลพัธ์การเรียนรู้  
 เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
 ปรับการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งและยดืหยุน่กบังานใหม่ๆ ตามแผนพฒันาการศึกษา  
 จดัให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย

แผนปฏิบติัดงักล่าวเหล่าน้ีตอ้งมีความเช่ือมโยงของการด าเนินการในทุกระดบั เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัของ
การด าเนินการและสามารถใชท้รัพยากรร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

3.4 มหาวิทยาลัย ก าหนดและจดัท าตวัช้ีวดัผลลพัธ์การเรียนรู้เพื่อประเมินคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์(ภาพรวมระดบัมหาวทิยาลยั) 

3.5 คณะ ภาควิชา ร่วมกนัก าหนดและจดัท าตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึง
ประสงคต์นเอง (โดยมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลยัให้ค  าแนะน าและสนบัสนุน) เพื่อสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
บณัฑิตตามท่ีได้ก าหนด และใช้เพื่อติดตามประเมินพฒันาการของนักศึกษาในระหว่างท่ีศึกษาท่ี มจธ. และ
ประเมินผลโดยรวมก่อนส าเร็จการศึกษา 
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4. การประกนัคุณภาพบัณฑิต 
ขั้นตอนการประกนัคุณภาพบณัฑิตถือวา่มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ของมหาวทิยาลยั และสังคมโดยรวมถึงกระบวนการผลิตบณัฑิตของ มจธ. วา่สามารถด าเนินการผลิตบณัฑิตให้มี
คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกรอบคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์า้งตน้ มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1 มหาวิทยาลยัก าหนดวิธีการประเมินผลท่ีครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตบณัฑิตซ่ึงประกอบดว้ย
ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการเรียนการสอน (Process) ผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) โดยจะตอ้ง
ท าการประเมินอย่างต่อเน่ือง (Formative Evaluation) เพื่อประโยชน์ต่อการปรับเปล่ียนและหาแนวทางแกไ้ข
กรณีท่ีผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดไว ้และด าเนินการประเมินขั้นสุดทา้ย (Summative Evaluation) 
ก่อนนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4.2 จดัใหมี้หน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบโดยตรงดา้นการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
ซ่ึงการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้มีหลายวิธี แต่ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) มหาวิทยาลยัจะใชเ้คร่ืองวดัท่ีเรียกว่า 
“Rubric” เพื่อจดัท าแบบประเมิน จดัเก็บ วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ผลิตบณัฑิตของ มจธ. ต่อไป 

 
5. ผู้รับผดิชอบก ากบัดูแลและหน่วยงานทีด่ าเนินการในส่วนต่างๆ ของการพฒันาการศึกษา 

5.1 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษา 
5.2 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา 
5.3 คณะ/สถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนทุกระดบั 
5.4 ส านกังานพฒันาการศึกษาและบริการ 
5.5 สถาบนัการเรียนรู้ 
5.6 ส านกัคอมพิวเตอร์ 
5.7 ส านกัหอสมุด 
5.8 กองกิจการนกัศึกษา 
5.9 ส านกังานกิจการนานาชาติ 

 
 

------------------------------------------------------------- 


