
คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 (KMUTT - Student QF) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่ ง เน้นการผลิตบัณ ฑิ ต ท่ี มี คุณภาพแล คุณธรรม  ภายใต้วิสั ยทัศน์                         
“มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” ท่ีมุ่งมัน่จดัการเรียนการสอนเพื่ออบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มี
ฐานความรู้ทางวชิาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีทกัษะทางภาษาไทย และมีความสันทดัใน
ภาษาต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
ปลูกฝังใหย้ดึมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม มีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดี มีจรรยาบรรณในวชิาชีพ มีวนิยั 
รู้จกัหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกวา้งท่ีจะรับวิทยาการใหม่ๆ ดงันั้นเพื่อให้เกิดความชดัเจนและ
เขา้ใจตรงกนัในวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้มหาวิทยาลยัจึงก าหนดกรอบคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มจธ.ข้ึน โดยมี
ความมุ่งหวงัท่ีอยากเห็น บณัฑิต มจธ.เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสังคม (KMUTT Social Change Agent) นั่นคือ 
บุคคลท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคมทุกระดบั สามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือในทีมเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัจะต้องพฒันาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาทั้งด้าน
อุปนิสัยและทศันะการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพเพื่อพฒันาตนเองสู่การเป็นผูน้ าในศตวรรษท่ี 21 และการปรับเปล่ียน
แนวทางการเรียนการสอนไปสู่การเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือการสอนท่ีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ เป็นส าคญั      
ซ่ึง 3 องค์ประกอบในการพฒันานักศึกษาสู่การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสังคมนั้น ประกอบด้วย องค์ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี  21 (Skills of the 21st Century) และความเป็นพลเมือง มจธ. 
(KMUTT's citizenship) โดยความหมายของทั้ง 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. องค์ความรู้ (K-Knowledge)  
  บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีฐานความรู้ทางวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาท่ีตนศึกษา มีความรู้ท่ีกวา้งทนัต่อ

กระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆในสังคม รวมทั้ งสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพและ            
การด าเนินชีวติ 

 2. ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับศตวรรษที ่21 (SC - Skills of the 21st Century) 
  บณัฑิต มจธ. ควรมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการด าเนินชีวิตส าหรับศตวรรษท่ี 21 และอนาคต 

นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้เม่ือจบการศึกษาออกไปด้วยความพร้อมท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว   

 3. คุณลกัษณะเฉพาะของ มจธ. (A - Attitude) 
  มหาวทิยาลยัมุ่งสอนและเสริมสร้างทกัษะชีวติเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างนกัศึกษาสู่ความเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (Humanization) ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสุดมหาวิทยาลัยจะปลูกฝังความเป็นพลเมือง มจธ. 
(KMUTT's citizenship) อันได้แก่ ความเป็นมืออาชีพและการมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and 
Integrity) ตลอดจนการยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 

 
 



วสัิยทศัน์ มจธ. 
มุ่งธ ารง ปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีเก่งและดี 

 

กรอบคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ (KMUTT Student QF) 
คือ คุณลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาจากมหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย 

องคค์วามรู้  
ทกัษะเชิงวชิาชีพ ทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการจดัการ ความเป็นผูน้ า  

และ ความเป็นพลเมือง มจธ.  
 

บัณฑิต มจธ. มุ่งเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงสังคม  
(KMUTT Social Change Agent) 

[ K-Knowledge +  SC- Skills of the 21st Century  + A - Attitude ] 

 



กรอบคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) 

 มหาวิทยาลยัก าหนดกรอบคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มจธ. ข้ึน บนฐานคิดท่ีอยากเห็นบณัฑิต 
มจธ. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในสังคม (Social Change Agent) ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. วชิาความรู้ หรือส่ิงทีส่ั่งสมมาจาการศึกษา  การค้นคว้า และประสบการณ์ (K-Knowledge) 
1.1 ความรู้ (Knowledge) คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นอย่างดี 
และมีความรู้ท่ีกวา้งขวางเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสามารถน าความรู้มาใชใ้น
การประกอบวิชาชีพได้อย่างเช่ียวชาญและในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม  ทั้ งน้ี
ประกอบดว้ย 

ระดับเข้าใจ (K-Understanding) - สามารถในการจบัใจความส าคญัของเร่ืองราว โดยแสดงออกมาในรูปของ
การแปลความ ตีความ อธิบาย สรุปใจความส าคญั หรือ การกระท าอ่ืนๆได ้

ระดับที่น าไปประยุกต์ใช้ได้ (K-Applying) - สามารถในการน าความรู้ หลกัการ กฎเกณฑ์ และวิธีด าเนินการ
ต่างๆของเร่ืองท่ีไดรู้้มา ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้

ระดับวิเคราะห์ (K-Analyzing) - สามารถในการคิดหรือแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัได ้และมองเห็นความสมัพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ระดับการประเมิน (K-Evaluating) - สามารถในการตดัสิน ตีค่า หรือ สรุป เก่ียวกบัคุณค่าของส่ิงต่างๆ บน
พ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์เหมาะสม 

ระดับสร้างสรรค์ (K-Creating) - น าความรู้ ทักษะ หรือแนวความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆมาหลอมรวมเพ่ือ
สร้างเป็นส่ิงใหม่หรือสร้างทางเลือกต่างๆ  

2. ทกัษะ ศักยภาพ และความสามารถ (S-Skill) 
2.1 ทักษะเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) คือ มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ      
มีความช านาญในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท างาน มีความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผูอ่ื้นให้สามารถปฏิบติังานใช้อุปกรณ์
ต่างๆได ้ 

2.2 ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล รู้จกั
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองท่ีแตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผน
ความคิดท่ีหลากหลาย น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล โดย
สมรรถนะดา้นทกัษะการคิด ประกอบดว้ย  

 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) - การพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่ด่วนสรุปหรือคลอ้ย
ตาม แต่จะพยายามเปิดกวา้งทางความคิดออกสู่ความแตกต่างเพ่ือใหเ้กิดมุมมอง/ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) - สามารถแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยเพ่ือท า
ความเขา้ใจแต่ละส่วน รวมถึงการสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ เพ่ือดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัหรือไม่อยา่งไร 



การคดิอย่างมีระบบ (Systemic thinking) - คิดเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน คิดมอง
แบบภาพรวม  มองเห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่างๆทั้งหมดในระบบ 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) - คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม หรือมีความคิดท่ีหลากหลาย/การคิดหลายแง่มุม เพื่อขยายขอบเขตความคิด
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยูสู่่ความคิดใหม่ๆ 

การคดิเชิงตรรกะ/การคิดอย่างมเีหตุมผีล (Logical thinking) - สามารถคิดหาเหตุผลโดยใชห้ลกัฐาน หรือ
ขอ้อา้งท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาเช่ือมโยงเป็นขอ้สรุปเพ่ือประกอบการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ทกัษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving) -  สามารถคิดแกปั้ญหาต่างๆท่ีพบไดอ้ยา่งเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของหลกัการ เหตุผล และขอ้มูลสารสนเทศ  ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ี
มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา 
ความส านึกในความหมายที่ลุ่มลึก (Sense-making) - สามารถท าความเขา้ใจถึงนัยยะหรือความหมายท่ีอยู่
เบ้ืองลึก (Meaning & Insight) และสามารถแปลความหมายในเร่ืองต่างๆท่ีแสดงออกมาไดอ้ยา่งมี นยัส าคญั 

2.3  ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ รู้จกัแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้วา่เกิดข้ึนไดใ้นทุก
ท่ีทุกเวลา ซ่ึงจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู ้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆท่ีมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
การเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยสมรรถนะดา้นทกัษะการเรียนรู้ ประกอบดว้ย  

ความใฝ่รู้ (Learning orientation) - มีความสนใจใคร่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการพฒันาความรู้ ความช านาญ แสวงหาความรู้หรือเรียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง   

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (ICT literacy) -  รู้เท่าทันเทคโนโลยีและส่ือต่างๆ 
สามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่หลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนรู้และพฒันา
ตนเอง 
ระบบคิดเชิงตรรกะการค านวณ  (Computational thinking) - สามารถการใชอ้ภิมหาขอ้มูลหรือขอ้มูลท่ี
มากมายมหาศาล (Big data) เพื่อการเรียนรู้ สามารถสร้างกรอบแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมจากขอ้มูลจ านวน
มากและสามารถหาเหตุผลจากหลักฐานข้อมูลนั้ น สามารถน าข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์ และสรุป
ประมวลผลเพื่อท าความเขา้ใจในประเด็นท่ีสนใจ รวมทั้งสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยใน
การจดัการและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากอยา่งเป็นระบบ 

2.4 ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) คือ มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษไดดี้
ทั้งดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความสามารถ
ในการถ่ายทอด การน าเสนอ มีวิจารณญาณท่ีดีในการรับฟัง โดยสมรรถนะดา้นทกัษะการส่ือสาร
ประกอบดว้ย  

 

 

 

 



ทักษะการพูด  ฟัง อ่าน  และเขียน   (Verbal & Writing skill) คือ สามารถส่ือสารภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รู้จกักาลเทศะ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระชบัไดใ้จความ เป็นล าดบั 
และมีความถูกตอ้งท าให้ผูฟั้งรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารใหไ้ด ้ สามารถในการถ่ายทอด/น าเสนองาน
ให้บุคคลทุกระดับทั้ งบุคคลท่ีอยู่ในแวดวงวิชาการและบุคคลท่ีไม่ได้อยู่ในแวดวงวิชาการเข้าใจได ้ 
สามารถเลือกใชว้ธีิการ/ส่ือในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัผูฟั้ง และมีวจิารณญาณท่ีดีในการรับฟัง 

2.5 ทักษะการจัดการ (Management Skills) สามารถตั้ งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา 
ผลกระทบ ตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวข้องได้ รวมทั้ งมีทัศนคติท่ีดีและมีความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกนั และแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก โดยในการพฒันาบณัฑิตให้เกิด
ทกัษะการจดัการนั้น ประกอบดว้ย สมรรถนะต่างๆ ดงัน้ี 

การบริหารงานที่มุ่ งผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objective-based management)- คือ 
ความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สามารถก าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคก์ารท างาน วางแผนงาน และมีวธีิท่ีใชใ้นการประเมินผลความกา้วหนา้หรือความส าเร็จของ
งานอยา่งชดัเจน เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ 

การวางแผนงาน (Planning) - สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินงานภายใตข้อ้จ ากดัของ
ทรัพยากรและเวลา การจดัล าดบัความส าคญัของงาน รวมทั้งสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือและป้องกนัได ้

2.6 ภาวะผู้น า (Leadership) มีความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีความเข้าใจ
พื้นฐานและความตอ้งการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบนัดาล
ใจ และกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ โอกาส และความทา้
ทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายท่ีหลากหลาย   มี
ความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซ้ึง สามารถส่ือสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือ
ในการคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี โดยในการพฒันาบณัฑิต
ใหเ้กิดภาวะผูน้ านั้น ประกอบดว้ย สมรรถนะต่างๆ ดงัน้ี 

การมภีาวะผู้น า (Leadership) - ประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี สามารถส่ือสารและกระตุน้
ให้ทีมเกิดความร่วมมือในการคิด การลงมือท า และการพฒันางาน ยินดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
และพร้อมท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาตนเองหรือการท างานของตนใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 



การริเร่ิม/การสร้างนวัตกรรม (Innovation) - มีความคิดริเร่ิมหรือบุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้หรือ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  รู้เท่าทนัสถานการณ์ มองเห็นโอกาสและความทา้ทาย 

การท างานเป็นทีม (Teamwork) - สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี รู้บทบาทและหนา้ท่ีของตนใน
ทีม มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีม ทราบเป้าหมาย เขา้ใจและยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และ
ยนิดีรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

การจัดการความขัดแย้ง (Conflict management) - สามารถในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ สามารถส่ือสาร/
โนม้นา้ว เพ่ือประสานความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้

 3. ทศันคติ แนวความคิด และค่านิยมทีด่ี (A-Attitude)  
3.1  ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ใช ้Core  Value ของมหาวทิยาลยัเป็น
แนวทางในการปฏิบติัซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional 
and Integrity) การยึดมัน่ตามหลกัปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) เพื่อพฒันา
สู่ การเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ (Humanization) ซ่ึงสมรรถนะในส่วนของความเป็นพลเมือง มจธ. 
ประกอบดว้ย 

ความรับผดิชอบ และการรู้จักผิดชอบช่ัวดี (Responsibility and Ethical sense)- มีจิตส านึกท่ีจะประพฤติ
ปฏิบติัในส่ิงท่ีดี รู้ผิดชอบชัว่ดี ละอายต่อการท าส่ิงท่ีผิด รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีวินยั ตรงต่อเวลา ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มและสาธารณะ ไม่ละท้ิงงานหรือปัดความ
รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะยอมรับและจัดการกับผลท่ีตามมาจากการกระท าทั้ งผลโดยตรงและผลกระทบ
ทางออ้ม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ 
ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability and flexibility) - มีความยืดหยุน่ไม่ยึดติดกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงจน
ปิดกั้นตนเองจากส่ิงอ่ืน และเตรียมพร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆโดยไม่คิดต่อตา้น แต่พร้อมจะ
ท าความเขา้ในความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการมองโลกในแง่ดี มองส่ิงต่างๆท่ีผา่นเขา้
มาอยา่งเขา้ใจและมองวา่ทุกปัญหามีทางแกไ้ขได ้
 การยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity  Interculturality and Internationalization) - ไม่ดูถูกทั้ง
ตนเองและผูอ่ื้น ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ใหเ้กียรติผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่ง
ดี  รู้และเข้าใจถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมและสามารถท างานได้ในบริบทหรือ
สภาพแวดลอ้มต่างวฒันธรรม (Cross-cultural) 
การพฒันาตนเอง (Self-motivation) - ตระหนกัถึงคุณค่าของพฒันาตนเอง สามารถประเมินความสามารถ
ของตน วางแผนการพฒันาตน และพร้อมท่ีจะพฒันาตนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหมี้ลกัษณะเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ 
ความมุ่งมั่นในการท างาน (Achievement orientation) - มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ก าลงั มีความมุ่งมัน่ใหง้านส าเร็จและไดง้านท่ีมีคุณภาพ 
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 ภาพ KMUTT Competence Palette  แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ของ กบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของ มจธ. รวมถึงได้รวบรวมสมรรถนะย่อย ทั้ ง ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ท่ีเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิด
คุณลกัษณะตามท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจากภาพสามารถแยกพิจารณาในแต่ละส่วนไดด้งัน้ี 

วงกลมช้ัน A  คือ มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย ท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีอย่างน้อย 5 ด้าน ซ่ึงหากบางหลักสูตรต้องการ
มากกวา่หรือพิเศษกว่านั้นก็สามารถเพิ่มเติมได ้ประกอบดว้ย 1.คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral 
development) 2.ความรู้  (Knowledge) 3.ทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility) 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Analytical and communication skills) 

 

 
 

-- A 



 
วงกลมช้ัน B  คือ กรอบคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มจธ. (KMUTT Student QF) ประกอบดว้ย       
องค์ความรู้ ทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการส่ือสาร ทักษะการจัดการ        
ความเป็นผูน้ า และ ความเป็นพลเมือง มจธ.  

 
   

วงกลมช้ัน C คือ สมรรถนะย่อยท่ีสามารถสร้างให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มจธ. 
(Competence List) 
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กรอบคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (KMUTT-Student QF) 

" บัณฑิต มจธ. เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงในสังคม (KMUTT Social Change Agents) " 

  ความรู้(Knowledge) ทกัษะ(Skill) และทศันคติ(Attributes) ท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ 
Domain KMUTT-Student QF 

K - Knowledge 
วชิาความรู้ หรือ 

ส่ิงทีส่ั่งสมมาจาการศึกษา    
การค้นคว้า และประสบการณ์ 

1) ความรู้ (Knowledge) คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้             
ท่ีกวา้งขวางเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสามารถน าความรู้มาใชใ้นการประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่ง
เช่ียวชาญและในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งดีงาม 

Competence list: Definition: 

ความรู้  
Knowledge  

มีความรู้และความเขา้ใจเน้ือหาความรู้ในแต่ละรายวชิาของแต่ละหลกัสูตร และ 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชีพและการด าเนินชีวติ 

โดยล าดบัขั้นของการมีความรู้ แบ่งเป็น 

K-Understanding ความสามารถในการจบัใจความส าคญัของเร่ืองราว โดยแสดงออกมาในรูปของ
การแปลความ ตีความ อธิบาย สรุปใจความส าคญั หรือ การกระท าอ่ืนๆได ้

K-Applying ความสามารถในการน าความรู้ หลกัการ กฎเกณฑ์ และวิธีด าเนินการต่างๆของ
เร่ืองท่ีไดรู้้มา ไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆได ้

K-Analysing ความสามารถในการคิดหรือแยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่างๆ ออกเป็นส่วนยอ่ย เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัได ้และมองเห็นความสมัพนัธ์ของส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

K-Evaluating ความสามารถในการตดัสิน ตีค่า หรือ สรุป เก่ียวกับคุณค่าของส่ิงต่างๆ บน
พ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ี์เหมาะสม 

K-Creating การน าความรู้ ทกัษะ หรือแนวความคิดเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆมาหลอมรวมเพื่อ
สร้างเป็นส่ิงใหม่หรือสร้างทางเลือกต่างๆ 

S - Skills 
ทกัษะ  

ศักยภาพ และความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ทกัษะเชิงวชิาชีพ (Professional Skill) คือ มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบติั มีความช านาญใน
การใช้เค ร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  มี
ความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผูอ่ื้นใหส้ามารถปฏิบติังานใชอุ้ปกรณ์ต่างๆได ้

Competence list: Definition: 

ทกัษะเชิงวชิาชีพ
Professional Skill 

ความสามารถเฉพาะในการน าความรู้มาสู่การปฏิบติัของศาสตร์สาขาวิชา หรือ 
ความสามารถอนัเป็นจุดเด่นของหลกัสูตร/สาขาวชิา 

3) ทักษะการคิด  (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดท่ีมีเหตุผล รู้จักประมวล
สารสนเทศ ระดมความคิดรอบดา้นจากมุมมองท่ีแตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดท่ีหลากหลาย 
น ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล  
Competence list: Definition: 

การคิดเชิงวพิากษ ์
Critical thinking 

พิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่ด่วนสรุปหรือคลอ้ยตาม แต่จะพยายาม
เปิดกวา้งทางความคิดออกสู่ความแตกต่างเพ่ือใหเ้กิดมุมมอง/ประโยชน์มากยิง่ข้ึน 



Domain KMUTT-Student QF 

 
S - Skills 
ทกัษะ  

ศักยภาพ และความสามารถ 
 
 
 

การคิดเชิงวเิคราะห์ 
Analytical thinking 
 

สามารถแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยเพ่ือท าความเขา้ใจแต่ละส่วน 
รวมถึงการสืบคน้ความสมัพนัธ์ของส่วนต่างๆ เพ่ือดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้น
มีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัหรือไม่อยา่งไร 

การคิดอยา่งมีระบบ 
Systemic thinking 

คิดเป็นระบบ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คิดมองแบบภาพรวม  
มองเห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่างๆทั้งหมดในระบบ 

การคิดเชิงสร้างสรรค ์
Creative thinking 

คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม หรือมีความคิดท่ีหลากหลาย/การคิดหลายแง่มุม เพื่อขยายขอบเขต
ความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมท่ีมีอยูสู่่ความคิดใหม่ๆ 

การคิดเชิงตรรกะ/ 
การคิดอยา่งมีเหตุมีผล 
Logical thinking 

สามารถคิดหาเหตุผลโดยใชห้ลกัฐาน หรือขอ้อา้งท่ีมีอยูแ่ลว้น ามาเช่ือมโยงเป็น
ขอ้สรุปเพ่ือประกอบการแกปั้ญหาหรือการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ 

ทกัษะการแกไ้ขปัญหา 
Problem solving 
 

- สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆท่ีพบได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักการ 
เหตุผล และขอ้มูลสารสนเทศ   
- ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมา 

4) ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ รู้จกัแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้วา่เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงจะ
ช่วยพฒันาใหเ้ป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ สามารถเรียนรู้ผา่นส่ือต่างๆท่ีมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบ
วธีิคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Competence list: Definition: 

ความใฝ่รู้ 
Learning orientation 
 

- มีความสนใจใคร่เรียนรู้และพฒันาตนเอง  
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบการพฒันาความรู้ ความช านาญ แสวงหาความรู้
หรือเรียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง   

S - Skills 
ทกัษะ  

  ศักยภาพ และความสามารถ 

Competence list: Definition: 

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
ICT literacy 

สามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูห่ลากหลายรูปแบบเพื่อ
การเรียนรู้และพฒันาตนเอง 

ความสามารถในการ
ประมวลผลขอ้มูลจ านวน
มากเพื่อการเรียนรู้ 
Computational thinking 
 

- สามารถการใชอ้ภิมหาขอ้มูลหรือขอ้มูลท่ีมากมายมหาศาล (Big data) เพื่อการ
เรียนรู้ 
- สามารถน าขอ้มูลมหาศาลมาวิเคราะห์ และสรุปประมวลผลเพื่อท าความเขา้ใจ
ในประเด็นท่ีสนใจ 
- สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจดัการและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากอยา่งเป็นระบบ 

 



Domain KMUTT-Student QF 

5) ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) คือ มีทกัษะในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษไดดี้ทั้งดา้นการฟัง 
พูด อ่าน เขียน สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  มีความสามารถในการถ่ายทอด การน าเสนอ
ผลงาน มีวจิารณญาณท่ีดีในการรับฟัง 
Competence list: Definition: 

ทกัษะการพดูและการฟัง 
 Verbal skill 

- สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาองักฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม รู้จกักาลเทศะ  
- สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระชับได้ใจความ เป็นล าดบั และมี
ความถูกตอ้งท าใหผู้ฟั้งรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารใหไ้ด ้
- สามารถในการถ่ายทอด/น าเสนองานใหบุ้คคลทุกระดบัทั้งบุคคลท่ีอยูใ่นแวดวง
วชิาการและบุคคลท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแวดวงวชิาการเขา้ใจได ้
- สามารถเลือกใชว้ธีิการ/ส่ือในการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัผูฟั้ง 
- มีวจิารณญาณท่ีดีในการรับฟัง 

ทกัษะการเขียนและการ
อ่าน 

Writing skill 

6) ทักษะการจัดการ (Management Skills) สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรและอยูบ่นพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน 
องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้รวมทั้งมีทศันคติท่ีดี
และมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกนั และแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 

S - Skills 
ทกัษะ  

ศักยภาพ และความสามารถ 

Competence list: Definition: 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ท่ี มุ่ ง
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย 
Objective-based 
management 

ความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้
สามารถก าหนดเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารท างาน วางแผนงานและมีวธีิท่ีใช้
ในการประเมินผลความกา้วหน้าหรือความส าเร็จของงานอย่างชดัเจน เพื่อการ
บริหารจดัการงานใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ 

การวางแผนงาน  
Planning 

สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินงานภายใตข้อ้จ ากดัของทรัพยากรและ
เวลา การจัดล าดับความส าคัญของงาน รวมทั้ งสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา 
ผลกระทบ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือและป้องกนัได ้

7) ภาวะผู้น า (Leadership) มีความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น  มีความเขา้ใจพ้ืนฐานและความ
ต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ ้นให้เกิดการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ รู้เท่าทนัต่อสถานการณ์ โอกาส และความทา้ทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรคว์ิธีการ
ในการบรรลุเป้าหมายท่ีหลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง สามารถส่ือสาร และประสานงาน
ใหเ้กิดความร่วมมือในการคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี 

Competence list: Definition: 
การมีภาวะผูน้ า 
Leadership 
 

- ประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งการปฏิบติัท่ีดี  
- สามารถส่ือสารและกระตุน้ใหที้มเกิดความร่วมมือในการคิด การลงมือท า และ
การพฒันางาน 
- ยนิดีรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง และพร้อมท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงและพฒันา
ตนเองหรือการท างานของตนใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
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ก า ร ริ เ ร่ิ ม /ก า ร ส ร้ า ง
นวตักรรม 

Innovation 

มีความริเร่ิมหรือบุกเบิกแสวงหาองค์ความรู้หรือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  รู้เท่าทนั
สถานการณ์ มองเห็นโอกาสและความทา้ทาย 

การท างานเป็นทีม 
Teamwork 
 

สามารถท างานร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างดี รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนในทีม                
มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของทีม ทราบเป้าหมาย เขา้ใจและยอมรับในความ
แตกต่างของบุคคล และยนิดีรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

Competence list: Definition: 

การจดัการความขดัแยง้ 
Conflict management  

สามารถในการแก้ไขขอ้ขดัแยง้ สามารถส่ือสาร/โน้มน้าว เพื่อประสานความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้

A - Attributes 
คุณลกัษณะเฉพาะ 

ทศันคตแิละค่านิยมทีด่ ี

8) ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ความเป็นมืออาชีพ  และมีคุณธรรมจริยธรรม
(Professionalism and Integrity) รวมถึงการยึดมัน่ตามหลกัปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณองคก์ร เพ่ือพฒันาสู่ การเป็น
มนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ (Humanization) 
Competence list: Definition: 
ความรับผิดชอบและการ
รู้จกัผิดชอบชัว่ดี 
Responsibility and  
Ethical sense 

มีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดี รู้ผิดชอบชัว่ดี ละอายต่อการท าส่ิงท่ีผิด 
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น มีวินยั 
ตรงต่อเวลา ใส่ใจส่ิงแวดล้อมและสาธารณะ ไม่ละท้ิงงานหรือปัดความ
รับผิดชอบ พร้อมท่ีจะยอมรับและจัดการกับผลท่ีตามมาจากการกระท าทั้ งผล
โดยตรงและผลกระทบทางออ้ม เคารพต่อกฎระเบียบและขอ้บังคบัต่างๆของ
องคก์รและสงัคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

การปรับตวัและความ
ยดืหยุน่Adaptability and 
Flexibility 
 

มีความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนปิดกั้ นตนเองจากส่ิงอ่ืน และ
เตรียมพร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงต่างๆโดยไม่คิดต่อตา้น แต่พร้อมจะท า
ความเขา้ในความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการมองโลกในแง่ดี 
มองส่ิงต่างๆท่ีผา่นเขา้มาอยา่งเขา้ใจและมองวา่ทุกปัญหามีทางแกไ้ข 

การยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล 
Diversity  Interculturality 
and Internationalization 

- ไม่ดูถูกทั้งตนเองและผูอ่ื้น ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ให้เกียรติผูอ่ื้น 
และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
- รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติและวฒันธรรม(Cross-cultural) และ
สามารถท างานไดทุ้กสภาพวฒันธรรม  

การพฒันาตนเอง 
Self-motivation 

ตระหนกัถึงคุณค่าของพฒันาตนเอง สามารถประเมินความสามารถของตน วาง
แผนการพฒันาตน และพร้อมท่ีจะพฒันาตนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มีลกัษณะเป็น
บุคคลท่ีสมบูรณ์ 

ความมุ่งมัน่ในการท างาน
Achievement orientation 

มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ก าลงั มีความมุ่งมัน่ให้
งานส าเร็จและไดง้านท่ีมีคุณภาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               ภาคผนวก



A)  การเปรียบเทยีบคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของ มจธ. กบั มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของ
 ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สกอ.) 
 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพแลคุณธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์                    
“มุ่งธ ารง ปณธิานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” ท่ีมุ่งมัน่จดัการเรียนการสอนเพื่ออบรมสั่งสอนนกัศึกษาให้มี
ฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีทกัษะทางภาษาไทย และมีความ
สันทดัในภาษาต่างประเทศอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาษา มีความถนดัเชิงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดรั้บการปลูกฝังให้ยึดมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม มีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดี มีจรรยาบรรณ
ในวชิาชีพ มีวนิยั รู้จกัหนา้ท่ี มีความรับผดิชอบ สนใจ และมีใจเปิดกวา้งท่ีจะรับวทิยาการใหม่ๆ 

 ดังนั้ นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกันในวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไว ้มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบ
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มจธ. ข้ึน บนฐานคิดท่ีอยากเห็นบณัฑิต มจธ. เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ในสังคม (Social Change Agent) ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ มีค่านิยมท่ีดี มีศกัยภาพและความสามารถ และมี
ความเป็นผูน้ า โดยความหมายของคุณลกัษณะทั้ง 3 องคป์ระกอบดงัน้ี 

2.1 ค่านิยมที่ดี (Value)คือ บณัฑิต มจธ. ตอ้งมีความกตญัญูกตเวที รู้จกักาละและเทศะให้เกียรติผูอ่ื้น 
มีจิตใจท่ีดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนอยูใ่นกรอบของศีลธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนมีความส าคญัเหนือประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ 
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ทีท่ าให้บรรลุวตัถุประสงค์ “ค่านิยม (Value)” ข้างต้น  ได้แก่ 

ก. ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) คือ ใช้ Core  Value ของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางในการปฏิบติัซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional 
and Integrity) รวมถึงการยดึมัน่ตามหลกัปฏิบติัดา้นจรรยาบรรณองคก์ร (Code of Conduct) 

ข. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)คือ มองการด ารงอยูข่องสังคมเป็นปัจจยัส าคญั
ในการด ารงอยูข่องตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้ม มองภาพเป็นองค์รวม เก้ือหนุน
สังคม ชุมชน อยา่งเตม็ก าลงั อุทิศก าลงักาย ก าลงัใจในอนัท่ีจะส่งเสริมความผาสุกสังคม 

2.2 ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and Competent) คือบัณฑิต มจธ. ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล มีความถนัดเชิงเทคโนโลยีและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการท างานและการด าเนินชีวิตได้เหมาะสม มีทกัษะในการส่ือสาร 
สามารถถ่ายทอดความคิดและน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน  
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ทีท่ าให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and 
Competent)” ข้างต้น ได้แก่ 



 
ก. ความรู้ (Knowledge)คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นอยา่งดี และมี

ความรู้ท่ีกวา้งขวางเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน และสามารถน าความรู้มาใชใ้นการ
ประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ และในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งดีงาม  

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

ค. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)คือ รู้จกัแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้วา่เกิดข้ึนไดใ้นทุกท่ี
ทุกเวลา ซ่ึงจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู ้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆท่ีมีอยู่
หลากหลายรูปแบบ มีระบบและระเบียบวิธีคิดท่ีดี สามารถแยกแยะ กลัน่กรองขอ้มูลท่ีไดม้า
จากการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

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

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

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

2.3 ความเป็นผู้น า (Global Leadership) คือ บัณฑิต มจธ. ต้องมีความสามารถในการน าและ
ประสานให้เกิดความร่วมมือกนั ทั้ งด้านการปฏิบติังานในวิชาชีพ และด้านสังคม เพื่อมุ่งให้เกิด
ความส าเร็จของเป้าหมายท่ีดีงามร่วมกนั 
ทศันคติ ทกัษะ และความรู้ทีท่ าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ความเป็นผู้น า (Leadership) ข้างต้น ได้แก่ 

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

ข. ภาวะผู้น า (Leadership)มีความเช่ือมัน่และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีความเขา้ใจพื้นฐาน
และความตอ้งการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบนัดาลใจ และ
กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 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 รวมทั้ งมีทัศนคติท่ีดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม 
ป้องกนั และแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 

 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง มจธ. เปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพบณัฑิต
ของส านกังานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สกอ.) พบวา่มีความสอดคลอ้งกนั ดงัตารางเปรียบเทียบต่อไปน้ี 
 

คุณลกัษณะบัณฑิต TQF (สกอ.) คุณสมบัตบิณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของ มจธ. 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
และด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเร่ือง 
ส่วนตัวและสังคม) 

ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) 
(ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง
การยึดมัน่ตามหลกัปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร) 
ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
(ประกอบด้วย การเกือ้หนุนสังคม ชุมชน อย่างเตม็ก าลงั อุทิศก าลัง
กายก าลงัใจในอันท่ีจะส่งเสริมความผาสุกสังคม) 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
(คือ มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้ อ่ืน เห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อม รู้จักการให้ การแบ่งปัน
และการเสียสละ) 

(2) ด้านความรู้ 
(ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการน าเสนอ
ข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้) 

ความรู้ (Knowledge) 
(คือ มีฐานความรู้ทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงในสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นอย่าง
ดี และมีความรู้ท่ีกว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้ 
และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อ ย่าง
เช่ียวชาญ และในการด าเนินชีวิตได้อย่างถกูต้องดีงาม) 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (ความสามารถในการส่ือสาร ท้ังการพูด การเขียน และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ทกัษะการคดิ (Thinking Skill) 
(คือ มคีวามคิดสร้างสรรค์ มรีะบบความคิดท่ีมเีหตผุล รู้จักประมวล
สารสนเทศระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองท่ีแตกต่าง สามารถ
เลือกใช้แบบแผนความคิดท่ีหลากหลาย  น ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมเีหตมุผีล) 
ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
(คือ รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกท่ีทุก
เวลา ซ่ึงจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ผ่าน 
ส่ือต่างๆท่ีมีอยู่หลากหลาย รูปแบบ  มีระบบและระเบียบวิธีคิดท่ีดี 



คุณลกัษณะบัณฑิต TQF (สกอ.) คุณสมบัตบิณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของ มจธ. 
สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลท่ีได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม) 
ทกัษะการปฏิบัตเิชิงวชิาชีพ (Professional Skill) 
(คือ มคีวามสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มคีวามช านาญ
ในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ  มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  มีความสามารถช่วยชี้แนะ     
ฝึกฝนผู้ อ่ืนให้สามารปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่างๆได้) 
ทกัษะการจดัการ (Management Skills) 
(คือ  สามารถตั้ ง เป้ าหมาย  วางแผน  และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บนพืน้ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร 
และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องได้  รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีและมีความสามารถในการ
เตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก) 

(4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ตนเอง) 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
(คือ มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของ
ตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม 
เกือ้หนุนสังคมชุมชน อย่างเตม็ก าลัง อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอัน
ท่ีจะส่งเสริมความผาสุกของสังคม) 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
(คือ มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้ อ่ืน เห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล  ส่ิงแวดล้อม  และของสาธารณะ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และ
การเสียสละ) 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
(คือ มคีวามเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน มีความเข้าใจ
พื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการ
ท างานเป็นทีม  สร้างแรงบันดาลใจ  และกระตุ้ นให้ เกิดการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์โอกาส และความท้า
ทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลเุป้าหมาย
ท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซ้ึง  สามารถ
ส่ือสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือ
ท าของทีม รวมท้ังเป็นแบบอย่างการปฏิบัติท่ีดี) 
ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) 
(คือ  มีความคิดท่ียืดหยุ่นสามารถปรับตัวท้ังทางด้านความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ เปิดใจ
กว้างยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและพร้อมท่ีจะแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆให้ดีขึน้) 



คุณลกัษณะบัณฑิต TQF (สกอ.) คุณสมบัตบิณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของ มจธ. 
(4) ด้านความรับผดิชอบ 

(ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ตนเอง) 

ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
(คือ มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่ของ
ตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม 
เกือ้หนุนสังคมชุมชน อย่างเตม็ก าลัง อุทิศก าลังกาย ก าลังใจในอัน
ท่ีจะส่งเสริมความผาสุกสังคม) 

(5) ด้านการส่ือสาร 
(ความสามารถในการส่ือสาร ท้ังการพูด การเขียน และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
(คือ มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีท้ังด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน สามารถส่ือสารกับผู้ อ่ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    
มีความสามารถในการถ่ายทอด การน าเสนอ มีวิจารณญาณท่ีดีใน
การรับฟัง) 

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

คุณสมบัตบิณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของ มจธ. TQF 
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1. ค่านิยมทีด่ ี(Value) 
ก. ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) 
ข. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

 
(1) 

(1) (4) 
2. ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and Competent) 
ก. ความรู้ (Knowledge) 
ข.ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
ค.ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
ง. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
จ. ทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
ฉ. การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 

 
(2) 

(3) (5) 
(3) (5) 
(3) (5) 

(5) 
(1) (4) 

3. ความเป็นผู้น า (Global Leadership) 
ก. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
ข. ภาวะผู้น า (Leadership) 
ค.ทักษะการจัดการ (Management Skills) 

 
(4) 
(4) 

(3) (5) 

 
 
 

 


