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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 5 ดาน คือ ดาน
ผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ และ
กระทรวงศึกษาธิการยังไดมีประกาศใชกฎกระทรวง วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 แทนกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ซึ่ง
ตามกฏกระทรวงฯ วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงไดจดั ทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยซึง่ ไดผา น
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แตละมาตรฐานมีรายละเอียด
ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ

1. เปนผูม ที กั ษะการเรียนรูต ลอดชีวติ มีความรูและความรอบรู
ดานตางๆ สามารถประยุกตใชความรูและทักษะตางๆ ในการสราง
สัมมาอาชีพ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความเพียร
บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เปนผูมีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการศาสตร
ตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกปญ
 หาสังคม มีคณ
ุ ลักษณะความเปน
ผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
สามารถรวมสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มมูลคา
ใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เปนผูที่มีความกลายืนหยัด คิด ทํา พูดในสิ่งที่ถูกตอง และ
เปนธรรม มีภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม รูคุณคาและรักษ
ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ ทําประโยชนเพื่อสังคม และรวม
สรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประชาคมโลก

1. การบริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบท และ
ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม ทองถิน่ ชุมชน และ
สังคม โดยมีความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และตองมีความโปรงใส
และตรวจสอบได
2. ผลลัพธข องการบริก ารวิชาการนําไปสูก ารสรางความ
เขมแข็ง และยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม ผูเรียน ครอบครัว สังคม
ชุมชน และประเทศชาติ

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
1. ผลงานวิ จัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรู
ใหม และสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่ตอบ
สนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของชุมชน ภาค
อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก
2. ผลลั พ ธ ข องการวิ จั ย และนวั ต กรรมมี ผ ลกระทบต อ
การพัฒนาผูเ รียน หรือการสรางมูลคาเพิม่ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
1. การจัดการเรียนรู การวิจยั หรือการบริการวิชาการซึง่ นําไปสู
การสืบสาน การสรางความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุ ก ตใ ช ศิ ล ปวัฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและตา งประเทศ
อยางเหมาะสม
2. ผลลั พธข องการจั ดการดานศิลปวั ฒ นธรรมทํา ใหเกิ ด
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
1. หลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธผูเรียน (Outcome Based
Education) และการจัดการเรียนรูท พ่ี ฒ
ั นาผูเ รียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงคตอบสนองยุท ธศาสตรช าติแ ละความตอ งการ
ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดลอม โดยการมีสว นรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. การบริหารงาน รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรูโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ความหลาก
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หลายและความเปนอิสระทางวิชาการ ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได
3. ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. การกํ า กั บ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ เกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน
ทีก่ าํ หนดไว กําหนดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
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ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ไดเห็นชอบใหกําหนดคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ โดยมีคุณลักณะที่พึงประสงครวม ไดแก
1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมีทักษะดานความคิด
สรางสรรค (Professional and Thinking Skills)
2. ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทําประโยชนเพื่อ
สังคมและเปนที่พึ่งทางวิชาการ (Social Responsibility)
3. มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Innovative and Technopreneur Mindset)
4. สามารถแข่งขันได้ ในระดับชาติและนานาชาติ (Global
Competence)
มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดทักษะและความสามารถที่จําเปน
ของบัณฑิตที่พึงประสงคของ มจพ. เพื่อใหการดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบดวยปจจัยและกระบวนการตางๆเชนการออกแบบ/พัฒนา
หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนการประเมินคุณภาพ หลักสูตร
จะต อ งสามารถพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะและความสามารถ
ที่จําเปน 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการตนเอง (Intrapersonal
Domain) ดานการจัดการองคความรู (Cognitive Domain)
และดานการรูจักสัมพันธเกี่ยวของกับผูอื่น (Interpersonal
Domain) โดยรวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะเปนพื้นฐาน
สํ า คั ญ ในการเตรี ย มความพร อ มให กั บ นั ก ศึ ก ษาก อ นสํ า เร็ จ
การศึกษาออกไปสูสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติและสูสังคมโลก
อยางประสบความสําเร็จตอไป ทักษะและความสามารถที่จําเปน
ของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. มีดังนี้

1. ดานการจัดการตนเอง (Intrapersonal Domain)
1.1 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning
Skills)
1.2 การสรางความสุขทางกายและใจ (Well-being)
1.3 แรงจูงใจใฝรู (Intrinsic Motivation)
1.4 ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ (Professional Skills)
1.5 ความยึดหยุ่ นและการปรับตัว (Flexibility and
Adaptability)

1.6 บุคลิกภาพที่ดี (Personality)
1.7 ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
1.8 ความอยากรูและความคิดริเริ่ม (Curiosity and
Initiative)
1.9 ความวิริยะอุตสาหะ/ความพากเพียร (Persistence/
Perseverance)

2. ดานการจัดการองคความรู (Cognitive Domain)
2.1 ความรูหลักและความรูเฉพาะทาง (Core and
Specialized Knowledge)
2.2 ทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญ
 หา (Critical
thinking and Problem Solving Skills)
2.3 ทักษะการจัดการธุรกิจและการเงิน (Business and
Financial Management Skills)
2.4 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literary and Technology Management)
2.5 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and
Innovation)
2.6 การวางแผนอยางมีระบบ (Systematic Planning)

3. ดานการรูจ กั สัมพันธเกีย่ วของกับผูอ น่ื (Interpersonal
Domain)
3.1 คุณธรรมและจริยธรรม (Moral and Ethics)
3.2 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
3.3 ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั น และการมี จิ ต บริ ก าร
(Collaboration and Service Mind)
3.4 ทักษะทางดานภาษา (Language Skills)
3.5 ทั ก ษะความเป น ผู นํ า และการทํ า งานเป น ที ม
(Leadership and Team Work)
3.6 ทักษะความรับผิดชอบและการสํานึกรูคุณในหนาที่
ตอตนเอง สังคม และโลก (Responsibility and Accountability:
Self, Social and Global)
3.7 ทั ก ษะทางสั ง คมและการเรี ย นรู ข า มวั ฒ นธรรม
(Social and Cross-cultural Skills)



