


ประเด็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

-

มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผล

และความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร  เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ใน

ระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งใน

ฐานะผู้นำและผู้ตาม 
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-
ตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักวิธีการ และดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้ 
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มีทักษะทาง

วิชาชีพ



มี ทั กษ ะ ในก า รปฏิ บั ติ ง า น        

ตามมาตรฐานวิชาชีพ ติดตาม

ความก้ า วหน้ า ในศาสตร์           

รู้ วิธีแก้ปัญหา และต่อยอด  

องค์ความรู้ได้ 

มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง

ลึกซึ้ง ติดตามความก้าวหน้า 

ในงานวิจัย รู้วิธีแก้ปัญหา 

และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

มีทักษะในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพอย่างลึกซึ้ง 

ติดตามความก้าวหน้าในงาน

วิจัย รู้ วิธีแก้ปัญหา และ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

มีทักษะทาง

การสื่อสาร

• ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการ

ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ

การสื่ อสารให้ เหมาะกับ

สถานการณ์

•ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ในการอ่าน และสามารถ

สื่อสารด้วยการพูด ฟัง และ

เขียนในระดับดีพอสมควร 

• ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้ง

การฟัง พูด อ่าน และ

เขียน สามารถนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการได้

• ใช้ภาษาอังกฤษได้ใน

ระดับดีทั้ งการฟัง พูด 

อ่าน และเขียน 

•ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน สามารถ

นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน สามารถนำเสนอ       

ผลงานทางวิชาการได้ 
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ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

รู้จักวิธีการเรียน

รู้(Learningto

learn)

รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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-
มจีติสำนกึหว่งใยตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำ

ประโยชน์ให้สังคม
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-

สำนึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักกำหนดบรรทัดฐานแห่งความพอเหมาะ

พอดีในการครองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรู้เท่าทัน    

การพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มี

วัฒนธรรมแตกต่างโดยยังดำรงความเป็นตัวของตัวและทะนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้

อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และมีสันติสุข 


มีทักษะทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ใช้ เ ทค โนโลยี ส ารสน เทศ         

ที่ เหมาะสมในการสื่ อสาร       

และค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมในการสืบค้น 

วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      

และนำเสนอผลงานวิชาการ 

มีทักษะทาง

คณิตศาสตร์และ

สถิติ

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และ

สถิติในระดับพื้นฐาน 

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาวิจัยและ

การประกอบอาชีพ 

มีทักษะการ

บริหารจัดการ

สามารถวางแผนและดำเนิน 

การให้บรรลุ เป้าหมาย มี 

มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงาน

เป็นหมู่คณะ 

สามารถวางแผนและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นหมู่คณะ 

และมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 

ดำรงความ
เป็นไทย
ในกระแส
โลกาภิวัตน์
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มีคุณธรรมและ

จริยธรรม

ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็น

มนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างสันติ 

มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ

กติกาของสังคม ประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณนักวิชาการ

หรือนักวิจัย 



ประเด็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

สามารถคิด

อย่าง

มีวิจารณญาณ

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์

อย่างมี เหตุผลและคิดแบบ  

องค์รวม  

สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม 

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์

สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์

จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน  

สามารถพัฒนาแนวคิด      

เชิ ง วิ ช าการอย่ า ง ริ เริ่ ม

สร้างสรรค์ 

สามารถพัฒนานวัตกรรม 

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

มีทักษะในการ

คิด

แก้ปัญหา

สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่

เรียนมา 

ส า ม า ร ถ แ ก้ ปั ญ ห า ที่           

ซั บ ซ้ อ น โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้          

วิธีการที่เหมาะสม 

สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

โดยสั ง เคราะห์ วิ ธี ก า รที่

เหมาะสม 
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รู้รอบ



มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

รู้ลึก

มีความรู้ความเข้าใจในสาขา

วิชาที่เรียนอย่างถ่องแท้และ

เป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎี 

และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ 

ที่ ทั นสมั ย ในสาขาวิ ช าที่

เกี่ยวข้อง 

มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลัก 

และสามารถพัฒนาความรู้

ใหม่ และประยุกต์ใช้ 

มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้อง เข้าใจอย่าง 

ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระหลักและ

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

คิดเป็น

มีความรู้

http://www.academic.chula.ac.th

มีคุณธรรม

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่๗๒๔วันที่๒๔มิถุนายน๒๕๕๓

ทำเป็น

มีภาวะผู้นำ

มีสุขภาวะ

ใฝ่รู้และรู้จัก

วิธีการเรียนรู้

มีจิตอาสา
และสำนึก
สาธารณะ

ทำเป็น


