คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กาํ หนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ๙ ข้อ ๑๔ ประเด็น ซึ่ งครอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และมาตรฐานการเรี ยนรู้ทุกด้านที่กาํ หนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาควิชาฯ จึงได้นาํ มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาควิชาฯ โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการเรี ยนรู ้แยกเป็ น
ระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และผลการเรี ยนรู ้
๑. มีความรู ้
๑.๑ รู ้รอบ

๑.๒ รู ้ลึก

๒. มีคุณธรรม
๒.๑ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
๒.๓ มีจรรยาบรรณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มีความรู ้ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อวิชาชีพและการดํารงชีวิต
รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม
สามารถประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต
- มีความรู ้ที่ทนั สมัยใน
- มีความรู ้ที่ทนั สมัยใน
มีความรู ้ที่ทนั สมัยใน
- มีความรู ้ที่ทนั สมัยใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
- เข้าใจอย่างลุ่มลึกในเนื้อหา
- เข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเนื้อหา - เข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเนื้อหา พอลิเมอร์และสิ่ งทอ
สาระหลักในสาขาวิชา
สาระหลักในสาขาวิชา
- เข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเนื้อหา สาระหลักของสาขาวิชา
วัสดุศาสตร์
วัสดุศาสตร์
เทคโนโลยีเซรามิก
สาระหลักในสาขาวิชา
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ - สามารถพัฒนาและ
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และสิ่ งทอ - สามารถสร้างองค์ความรู ้ใหม่
ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่
หรื อพัฒนานวัตกรรม
- สามารถพัฒนาและ
ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่
เซรามิก
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์และสิ่ งทอ

-

- ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบตั ิในทางส่ งเสริ มความดีและคุณค่าความเป็ นมนุษย์
- มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างสันติ
- มีระเบียบวินยั และเคารพกฎกติกาของสังคม
- มีระเบียบวินยั และเคารพกฎ
กติกาของสังคม
- ประพฤติปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ประพฤติปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรรยาบรรณนักวิชาการหรื อ
นักวิจยั

๓. คิดเป็ น
๓.๑ สามารถคิดอย่างมี - สามารถวิเคราะห์อย่างมี - สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
วิจารณญาณ
เหตุผลและคิดแบบองค์รวม - สามารถสังเคราะห์และประเมินความรู ้เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ สามารถคิดริ เริ่ ม - สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอย่างริ เริ่ มสร้างสรรค์
- สามารถแสดงแนวคิดในการ
สร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมหรื อสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม
๓.๓ มีทกั ษะในการคิด - สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็ น - สามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนโดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม - สามารถสังเคราะห์วิธีการที่
แก้ปัญหา
ระบบโดยเลือกใช้วิธีการที่ - ออกแบบการทดลองและทําวิจยั ได้
เหมาะสมในการป้ องกัน
เหมาะสม
หรื อแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อน
- ออกแบบการทดลองและ
ทําวิจยั ได้
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๑

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และผลการเรี ยนรู ้

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

๔. ทําเป็ น
๔.๑ มีทกั ษะทางวิชาชีพ - มีทกั ษะในการทําวิจยั สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- สามารถต่อยอดองค์ความรู ้ได้

๔.๑ มีทกั ษะทางการ
สื่ อสาร

-

๔.๓ มีทกั ษะทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

-

- มีทกั ษะในการทําวิจยั
สามารถแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- สามารถพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ได้
ใช้ภาษาไทยได้ดีมาก (ฟัง - ใช้ภาษาไทยได้ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได้
พูด อ่าน เขียน) และสามารถ - ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการได้
นําเสนอผลงานทางวิชาการได้
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด
อ่าน เขียน)
- สามารถใช้เทคโนโลยี
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สามารถใช้เทคโนโลยี
- สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมใน สารสนเทศที่เหมาะสมใน สารสนเทศที่เหมาะสมใน สารสนเทศที่เหมาะสมใน
การสื บค้น วิเคราะห์ ติดตาม การสื บค้น วิเคราะห์ ติดตาม การสื บค้น วิเคราะห์ ติดตาม การสื บค้น วิเคราะห์ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความก้าวหน้า และนําเสนอ ความก้าวหน้า และนําเสนอ ความก้าวหน้า และนําเสนอ
ในด้านวัสดุศาสตร์
ผลงานทางวิชาการในด้าน ผลงานทางวิชาการในด้าน ผลงานทางวิชาการในด้าน
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และสิ่ งทอ วัสดุศาสตร์
เทคโนโลยีเซรามิก
- สามารถคัดกรองข้อมูลมา - สามารถคัดกรองข้อมูลมา - สามารถคัดกรองข้อมูลมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อการศึกษาวิจยั และการประกอบอาชีพ

๔.๔ มีทกั ษะทาง
คณิ ตศาสตร์และสถิติ
๔.๕ มีทกั ษะการบริ หาร - สามารถวางแผนและ
- สามารถวางแผนและดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จัดการ
ดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทํางานเป็ นหมู่คณะ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- เข้าใจและวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการในอุตสาหกรรมหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ทํางานเป็ นหมู่คณะ
ใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้
๕.๑ ใฝ่ รู ้
- แสวงหาความรู ้เพิม่ เติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
๕.๒ รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้ - รู ้จกั เทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรี ยนรู ้
- สามารถนําไปใช้ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเหมาะสม
มีภาวะผูน้ าํ
- มีความเป็ นผูน้ าํ ในการทํางานเป็ นทีม
- มีความเป็ นผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- สามารถทํางานด้วยตนเองได้
มีสุขภาวะ
- ตระหนักถึงความสําคัญ รู ้จกั วิธีการและดูแลสุ ขภาพกายและจิตของตนเอง
- มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
- ปรับตัวได้และทนสภาพกดดันได้
มีจิตอาสาและสํานึ ก
- มีจิตสํานึกห่วงใยต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ
สาธารณะ
- มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทําประโยชน์ให้สังคม
- มีน้ าํ ใจนักกีฬา รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
ดํารงความเป็ นไทยใน - มีจิตสํานึกในคุณค่าแห่งความเป็ นไทย
กระแสโลกาภิวฒั น์
- ดํารงตนในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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