
 
กรอบคณุลักษณะบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

(KKU’s Graduate Qualifications Framework) 
 
กรอบคุณลักษณะของบณัฑิต มหาวทิยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 3 คุณลักษณะดังน้ี 

1. คุณลักษณะเดน หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน สะทอนคานิยมหลักท่ีตองการสรางสรรคและสื่อสารทั้งภายใน
องคกร และตอสังคมและผูใชบัณฑิต 

2. คุณลักษณะทั่วไป หมายถึง คุณลักษณะของบณัฑิตในแตละระดับการศึกษา ที่เปน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึงในทุก
หลักสูตร กระบวนเรียนการสอน และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

3. คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีเปนจุดเนนของสาขาวิชาการ
หรือสาขาวิชาชีพน้ันๆ ซึ่งตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาในแตละหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรน้ัน 

 
1) คุณลักษณะเดน 
 คุณลักษณะเดนของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนคือ  

“พรอมทํางาน (Ready to Work)”  
โดยมีองคประกอบคุณลักษณะยอย 3 ดานดังนี้ 
• มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

• พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 
• เรียนรูตลอดชีวิต 

2) คุณลักษณะทั่วไป 
 คุณลักษณะทั่วไปของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher 
Education of Thailand – NQF) รวมทั้งขอมูลจากการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต 
ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสังคมโลก แบงเปน 3 ดานและตามระดับหลักสูตร ดังน้ี 
 
คุณลักษณะท่ัวไป 

(3 ดาน) 
บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี 
บัณฑิตระดับปริญญา

โท 
บัณฑิตระดับปริญญา

เอก 
ดานวิชาการ 
• บัณฑิต
มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ตองมีองคความรูใน
สาขาวชิาการและ
ประสบการณการเรียนรู
และการปฏิบตังิาน ที่จะ
สามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้ง
การศึกษาเรยีนรูและการ
ใชความรูและ
ประสบการณเพ่ือการ
พัฒนาวชิาการในสาขา
ของตนได (NQF - 
ความรู และทักษะ
เชาวนปญญา) 

1.1 มีความรูและประสบการณ
การเรียนรูในสาขาวิชาที่
ศึกษา สามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาวชิาชพีใน
สถานการณตางๆ ได 

1.2 มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห และริเริม่
สรางสรรค โดยใช
ความรูและ
ประสบการณของตนใน
การแกไขปญหาการ
ทํางานได 

1.1 มีความรูลึกในวชิาการที่
ศึกษา และสามารถ
ประยุกตในการประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง หรือการ
วิจัยเพ่ือแกปญหาหรือ
สรางองคความรูใหม 

1.2 มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห และริเริม่
สรางสรรค โดยใช
ความรูและ
ประสบการณของตนใน
การแกไขขอโตแยง
หรือปญหาทียุ่งยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได 

1.1 มีความรูลึกในวชิาการที่
ศึกษาและศาสตรใน
สาขาที่มีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน สามารถทํา
การวิจยัเพ่ือแกปญหาที่
ซับซอนหรือสรางองค
ความรูใหม และทําการ
ถายทอดเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในสาขาวิชาการ
หรือวิชาชีพน้ันๆ ได 

1.2 มีความสามารถในการคดิ 
วิเคราะห สังเคราะห และ
เปนผูนําในการริเริ่ม
สรางสรรค โดยใชความรู
และประสบการณของตน
ในการแกไขขอโตแยง
หรือปญหาทียุ่งยาก
ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได 



 
 

 
(แนบทายประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที 3/2551) 

คุณลักษณะท่ัวไป 
(3 ดาน) 

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรี 

บัณฑิตระดับปริญญา
โท 

บัณฑิตระดับปริญญา
เอก 

ดานวิชางาน 
• บัณฑิต
มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ตองมีทักษะและ
ประสบการณทีจ่ําเปน
ตอการปฏิบตัิงานใน
สภาวะแวดลอมการ
ทํางานสมัยใหม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
(NQF – ทักษะการ
วิเคราะหและการสื่อสาร 
ทักษะเชาวนปญญา) 

 

2.1  มีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
การศึกษาเรยีนรูใน
สาขาวชิาการทีต่น
ศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในวชิาชีพได

2.2 มีความสามารถในการใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรอื
คณิตศาสตร หรือ
กระบวนการวิจยัในการ
คิด วิเคราะหหรอื
แกปญหาใน
ชีวิตประจาํวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได 

2.3 มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ในการ
สื่อสารและการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาใน
สาขาวชิาชีพได 

2.4 มีความรูและทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎีการ
บริหารองคการ ในระดับ
ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการทํางาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

2.1 มีความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษใน
การศึกษาเรยีนรู และ
การสื่อสารถายทอด
ความรูในทางวชิาการ
ได 

2.2 มีความสามารถในการ
ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรอื
คณิตศาสตรและสถิติ 
หรือกระบวนการวิจยัใน
การคดิ วิเคราะหหรือ
แกปญหาการ
ปฏิบัติงานหรือปญหา
ทางวชิาการที่
สลับซับซอนได 

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง และสรางสรรค
ผลงานทางวชิาการเพื่อ
ประโยชนในการเรียนรู
ของผูอ่ืนได 

2.4 มีความรูและทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎีการ
บริหารองคการ ในระดับ
ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการทํางาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

2.1 มีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการผลิต
ผลงานทางวชิาการและ
เผยแพรหรือถายทอด
ความรูทางวิชาการใน
ระดับนานาชาตไิด 

2.2 มีความสามารถในการใช
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรอื
คณิตศาสตรและสถิติ 
หรือกระบวนการวิจยัใน
การคดิ วิเคราะหหรือ
แกปญหาการปฏิบัติงาน
หรือปญหาทางวิชาการที่
สลับซับซอน และพัฒนา
องคความรูใหมได 

2.3 มีความสามารถใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 
และสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการเพื่อประโยชนใน
การเรียนรูของผูอ่ืนได 

2.4 มีความรูและทกัษะดาน
ระบบและทฤษฎีการ
บริหารองคการ ในระดับที่
สามารถนําไปใช
ประโยชนในการทํางาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

ดานวิชาคน 
• บัณฑิต
มหาวทิยาลัยขอนแกน 
ตองมีจิตสํานึกที่ดแีละมี
ความรับผดิชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว 
วิชาชีพ และสังคม ม ี
คุณธรรมและจรยิธรรม
เพ่ือการดํารงตนในสังคม
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข (NQF – 
คุณธรรมและจรยิธรรม 
และทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ) 
 

มีคุณลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ ซาบซึ้ง 
และปฏิบัติได 
3.1  มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผดิชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วชิาชีพ  
องคกร สังคม และ
ประเทศชาต ิ

1.2 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทางสังคม
และวฒันธรรม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

1.3 มีความรักและภาคภูมใิจ
ในทองถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

มีคุณลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ ซาบซึ้ง 
ปฏิบัติได และถายทอดแก
ผูอ่ืนได 
3.1  มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผดิชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วชิาชีพ  
องคกร สังคม และ
ประเทศชาต ิ

3.2 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทางสังคม
และวฒันธรรม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

3.3 มีความรักและภาคภูมใิจ
ในทองถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

มีคุณลักษณะดานวิชา
คนในระดับ เขาใจ ซาบซึ้ง 
ปฏิบัติได ถายทอดแกผูอ่ืน
ได และเปนแบบอยางทีด่ีได 
3.1  มีวินัย ซื่อสัตยและ

รับผดิชอบตอตนเอง 
ครอบครัว วชิาชีพ 
องคกร สังคม และ
ประเทศชาต ิ

3.4 มีภาวะผูนํา เขาใจใน
ความแตกตาง
หลากหลายทางสังคม
และวฒันธรรม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

3.5 มีความรักและภาคภูมใิจ
ในทองถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาต ิ

 
3) คุณลักษณะเฉพาะ 
 แตละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขาวิชาเฉพาะได 
โดยเพิ่มเติมเขาไปในดานวิชาการ วิชางาน และวิชาคน ตามลักษณะความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา
นั้น  



 
 

 
(แนบทายประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที 3/2551) 

นโยบายหลกัดานการผลติบัณฑติ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรและการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
สามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามกรอบดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบาย
หลักดานการผลิตบัณฑิต ซึ่งประกอบดวยปจจัยและกระบวนการตางๆ ที่จะสงผลตอการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไวดังน้ี 
 
1) การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีองคประกอบและรายวิชาดังน้ี 
1.1) มีปรัชญา วัตถุประสงค และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรที่

ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต มีความเชื่อมโยงและสะทอนถึงกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งคุณลักษณะเดน คณุลักษณะทัว่ไป และ
คุณลักษณะเฉพาะ 

1.2) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณดานการคิดวิเคราะห และ
กระบวนการแกปญหาดวยวิธีการวิจัย วิธีการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 
แลวแตกรณี 

1.3) มีรายวิชาที่สงเสริมการเรียนรูหรือการปฏิบัติจากประสบการณจริง เชน สหกิจศึกษา 
การฝกงาน การจัดทําโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระ เปนตน 

1.4) มีรายวิชาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีการเรียนการสอน
รายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรโดยใชภาษาอังกฤษ ตามเกณฑมาตรฐานความรู
ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.5) มีการกําหนดใหนักศึกษาตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และผานเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

1.6) มีรายวิชาที่มีเน้ือหาที่สงเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การรูจักสิทธิ
และหนาที่ และการมีจิตสาํนึกตอสังคม 

 
2) การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีกระบวนการดังน้ี 
2.1) ใหมีการจัดการเรียนการสอน โดยมุงเนนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

และบูรณาการองคความรูและประสบการณการวิจัยและหรือการบริการวิชาการมา
ใชในจัดการเรียนการสอน 

2.2) ใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย 
รวมทั้งแหลงเรียนรูอินเตอรเน็ต 

2.3) ใหมีบูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

2.4) ใหมีการสอนรายวิชาจํานวนหนึ่งในหลักสูตร โดยใชภาษาอังกฤษ ตามเปาหมายที่
คณะหรือสาขาวิชากําหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
(แนบทายประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที 3/2551) 

 
3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3.1) อาจารยพึงไดรับการพัฒนาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
ตามศักยภาพของแตละบุคคลและตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ในดานคุณวุฒิ ความรูความสามารถทางวิชาการและวิจัย ความรูความสามารถดาน
การสอน และความรูความชํานาญในสาขาวิชาในระดับที่สูงขึน้  

3.2) อาจารยใหมทุกคน ตองผานกระบวนการอบรมและพัฒนา ใหมีความรูความเขาใจ
ในองคกรมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารย หลักสูตรและกระบวนการผลิต
บัณฑิต และสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.3) อาจารยทุกคน ตองเขารับการอบรมและพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถดาน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการอยางมีคุณภาพ 
อยางสม่ําเสมอตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.4) อาจารยตองรับผิดชอบและดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3.5) อาจารยตองไดรับการสงเสริมและกํากับดูแลใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มี
จิตสํานึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่และจรรยาบรรณครู เปน
แบบอยางที่ดีของนักศึกษาและสังคมท่ัวไป 

 
4) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

4.1) ใหทุกหลักสูตรจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา ที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาใน
ดานการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.2) ใหมีการจัดอบรมและหรือจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและทักษะท่ีจะสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงคตามกรอบของ
มหาวิทยาลัย และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับนักศึกษา 

4.3) ใหมีการสนับสนุนทุนตางๆ เพื่อสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา และสรางโอกาสใน
การเขารวมกจิกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.4) ใหมีการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ที่จะสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษา 

 
5) การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิต 

5.1) ใหมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรโดยผูมีสวนไดสวนเสีย คือผูใชบัณฑิต ตัว
บัณฑิต และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

5.2) ใหมีการประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สะทอนวิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ในการสอนของอาจารย ตามนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอาจารย 

5.3) ใหมีการสงเสริมและแนะนํานักศึกษาใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย และมกีลไกกําหนดใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประเมินผลการสอนของอาจารยอยางเปนระบบ โดยผลที่ไดจากการประเมนิจะถูก
นําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอนักศึกษา 

5.4) ใหมีการประเมินผลการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นป
การศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร การจัดการ
หลักสูตร และเปาหมายการผลิตบัณฑิตของแตละหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น 
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