


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
----------------------------------------  

 

ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ นั้น  

เพ่ือให้การพัฒนาด้านผลลัพธ์ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาดังกล่าว ฝ่ายวิชาการจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะพ้ืนฐานร่วมกันของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. โดยได้รับ 
ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- คณะกรรมการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2561 และครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561   

- สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561   

- คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้ งที่  33/2561 เมื่อวันที่  19 
พฤศจิกายน 2561  และครั้งที่ 34/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

 
 - โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่  9/ 2561  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติรับทราบและเห็นชอบคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 

  

สาระส าคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. 

1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
(Professional and Thinking Skills) 

2. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์เพื่อสังคมและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
(Social Responsibility) 

3. มีฐานคิดและความเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Innovative and Technopreneur Mindset) 

4. สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
(Global Competence) 
 
 
 
 
 
 



   
 

 ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. 
ในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การออกแบบ/พัฒนาหลักสูตร  
การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจะต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ
ตนเอง (Intrapersonal Domain) ด้านการจัดการองค์ความรู้ (Cognitive Domain) ด้านการรู้จักสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน (Interpersonal Domain) โดยรวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการส าเร็จการศึกษาออกไปสู่สังคมเพ่ือพัฒนาประเทศชาติและ  
สู่สังคมโลกอย่างประสบความส าเร็จต่อไป 

ดังนั้น ทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มจพ. มีดังนี้ 
1) ด้านการจัดการตนเอง (Intrapersonal Domain)  

1.1 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning skills) 
1.2 การสร้างความสุขทางกายและใจ (well-being) 
1.3 แรงจูงใจใฝ่รู้ (intrinsic motivation) 
1.4 ทักษะการท างานแบบมืออาชีพ (professional skills) 
1.5 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (flexibility and adaptability) 
1.6 บุคลิกภาพที่ดี (personality) 
1.7 ความคิดเชิงบวก (positive thinking) 
1.8 ความอยากรู้และความคิดริเริ่ม (curiosity and initiative) 
1.9 ความวิริยะอุตสาหะ/ความพากเพียร (persistence /perseverance) 



2) ด้านการจัดการองค์ความรู้ (Cognitive Domain) 
2.1 ความรู้หลักและความรู้เฉพาะทาง (core and specialized knowledge) 
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา  
      (critical thinking and problem solving skills) 
2.3 ทักษะการจัดการธุรกิจและการเงิน  
      (business and financial management skills) 
2.4 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
      (digital literary and technology management) 
2.5 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) 
2.6 การวางแผนอย่างมีระบบ (systematic planning) 

3) ด้านการรู้จักสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน (Interpersonal Domain)  
3.1 คุณธรรมและจริยธรรม (moral and ethics) 
3.2 ทักษะการสื่อสาร (communication skills) 
3.3 ทักษะการท างานร่วมกันและการมีจิตบริการ (collaboration and service mind) 
3.4 ทักษะทางด้านภาษา (language skills) 
3.5 ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม (leadership and team work) 
3.6 ทักษะความรับผิดชอบและการส านึกรู้คุณในหน้าที่ต่อตนเอง สังคม และโลก  
      (responsibility and accountability: self, social and global) 
3.7 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
      (social and cross - cultural skills) 
 

ค าขวัญคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. พานิช  วุฒิพฤกษ์ กรรมการสภาวิชาการประเภทศาสตราจารย์ 
 คุณลักษณะพื้นฐานร่วมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. 

  ฉบับย่อ  สร้างสรรค์นวัตกรรม น าชาติสู่สากล 
  ฉบับเต็ม สร้างสรรค์นวัตกรรม  
    เลิศล้ าฐานความคิด 
    รับผิดชอบประกอบการ  

น าชาติสู่สากล                                                                                                                                                                                                              
 

 ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจพ. 
ทักษะอาชีพเป็นเลิศ บรรเจิดคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้น ารับผิดชอบ  ประกอบการสานสังคม 
เหมาะสมเป็นที่พ่ึง เป็นหนึ่งในการแข่งขัน 
สร้างสรรค์นวัตกรรม น าชาติสู่สากล 
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