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คำ�นำ� 

 ครูมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเห็นนิสิตทุกคน

สำาเร็จเป็นบัณฑิตจุฬาฯ ที่สมบูรณ์แบบ คือเป็นคนเก่งและดี โดยใน

ที่นี้ ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำาคัญครบทั้ง 9 ด้าน ซึ่งใช้คำาย่อว่า 

“รู้-คิด-ทำ� สุข-นำ�-ไทย จิต-ใฝ่-ธรรม” หนังสือเล่มนี้จึงได้จัดทำาขึ้นเพื่อ

อธิบายถึงคุณลักษณะทั้ง 9 นี้อย่างครบถ้วน ครูจึงหวังว่านิสิตจุฬาฯ 

ทุกคนจะได้อ่านและทำาความเข้าใจ รวมทั้งคอยพิจารณาอยู่เสมอๆ ว่า 

ได้พัฒนาตนเองจนสำาเร็จเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะตามที่

คณาจารย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งหวังไว้แล้วหรือยัง

 

 ขอให้ศิษย์ทุกคนโชคดี

     

        

          

   ผศ.ดร.ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์

       รองอธิการบดี
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของจุฬ�ลงกรณ์  มห�วิทย�ลัย 
“บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก”

รู้รอบ 

รู้ลึก

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีจรรย�บรรณ

ใฝ่รู ้

รู้จักวิธีก�รเรียนรู้ 

ส�ม�รถคิดอย่�งมีวิจ�รณญ�ณ 

ส�ม�รถคิดริเริ่มสร้�งสรรค์

มีทักษะในก�รคิดแก้ปัญห�

มีทักษะท�งวิช�ชีพ

มีทักษะท�งก�รสื่อส�ร

มีทักษะท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ

มีทักษะท�งคณิตศ�สตร์และสถิติ

มีทักษะก�รบริห�รจัดก�ร



Poetic

“เป็นเลิศ” “เก่ง”

มีความรู้ คือ...  

รู้รอบ: มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต รู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  

รู้ลึก: มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาท่ีเรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ท้ังหลักการ 

ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

54

ปัญญาแห่งจามจุรี
“การศึกษาหาความรู้  ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไร 

มีอยู่ 3 ระยะ คือ เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ของเรื่องนั้นเสียก่อน 

แล้วนำาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้น

และจนเกิดความชำานาญเชี่ยวชาญเป็นศิลปะ

อันเป็นขั้นสุดท้ายของความรู้

แล้วท่านจะเกิดความสนใจ

กระทำาให้เป็นสุขใจที่แท้จริง

...

เพราะความรู้ไม่ว่าวิชาใด

จะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

ย่อมมีประโยชน์และความสำาคัญแก่ชีวิตคน

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

...

ในที่สุดข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าวิชาความรู้ต่างๆ ทุกวิชา

ย่อมเป็นปัจจัยนำาไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันทั้งหมด

คือ สุขกายสบายใจ

-พระยาอนุมานราชธน-

ข้อ 1 มีคว�มรู้

“เรียน”

“ค้นคว้า”

“ขยัน”

“เล่น”
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บันทึกความรู้



มนุษย์สมบูรณ์

ข้อ 2 มีคุณธรรม

98

 ข้อสองถามว่า ในเรือนอาศัยนั้น สิ่งใดคมที่สุด สิ่งใดทื่อที่สุด
 

  ศิษย์คนโตตอบว่า ในเรือนอาศัยน้ัน มีดย่อมคมท่ีสุด เพราะใช้ตัดฟันส่ิงต่างๆ ค้อน 

ย่อมทื่อที่สุด เพราะใช้ทุบตีสิ่งต่างๆ ให้บุบแบน
 

  ศิษย์คนรองตอบว่า ในเรือนอาศัยนั้น คำาพูดย่อม 

คมท่ีสุด เพราะหากใช้คำาพูดไม่ระมัดระวังก็อาจบ่ันรอนความ 

สัมพันธ์ได้ ส่วนความโกรธย่อมทื่อที่สุด เพราะไม่อาจแก้ไข

ปัญหา ดังมีดทื่อมิอาจฝานผลมะม่วง ดีแต่จะทำาให้ช้ำาไป 
 

 ศิษย์คนเล็กตอบว่า ในเรือนอาศัยนั้น ผู้อาวุโสย่อมคมที่สุด เพราะประสบการณ์

ขัดเกลาให้มีความคิดคมชัด ส่วนผู้เยาว์ย่อมทื่อที่สุด เพราะยังเห็นสิ่งต่างๆ ไม่กว้างไกล 

ขาดมานะและอดทน ทำาการใดอาจผิดพลาดได้ง่าย ยังต้องเรียนรู้อีกมาก
 

  ข้อสุดท้�ยถามว่า หากได้เป็นเจ้าสำานักเหนือศิษย์ทั้งหลาย ศิษย์ทั้งสามเห็นว่า 

สิ่งใดสำาคัญที่สุด

 ศิษย์คนโตตอบว่า ความสามัคคีสำาคัญที่สุด เพราะหากมีความผูกพันสามัคคีย่อม

กระทำาสิ่งต่างๆ ร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ช่วยเหลือให้สำานักดำารงอยู่ได้อย่างมีเกียรติ
 

  ศิษย์คนรองตอบว่า ความรู้สำาคัญที่สุด เพราะเจ้าสำานักผู้มีปัญญาอาจนำาพาสำานัก

ให้รอดพ้นจากภัยต่างๆ ทั้งยังสร้างความก้าวหน้าให้แก่สำานักได้ยิ่งกว่าผู้ด้อยปัญญา
  

 ศิษย์คนเล็กนิ่งเงียบอยู่ ไม่ตอบสิ่งใด

 

 กาลครั้งหนึ่ง...

 ปราชญ์เฒ่ารับศิษย์ไว้ 3 คน ครั้นผู้เป็นอาจารย์ป่วยใกล้สิ้นอายุขัย จึงเรียกศิษย์

ทั้ง 3 มาทดสอบเพื่อหาผู้สืบทอดสำานักต่อไป ใช้วิธีคัดเลือกด้วยคำาถามสามข้อ
 

 ข้อแรกถามว่า ในแว่นแคว้นหนึ่ง สิ่งใดแข็งที่สุด สิ่งใดอ่อนที่สุด
 

 ศิษย์คนโตตอบว่า ในแว่นแคว้น ดาบย่อมแข็งที่สุด เพราะใช้ต่อสู้หรือป้องกันศัตรู

ได้ ส่วนประตูเมืองย่อมอ่อนที่สุด เพราะเป็นทางเข้าสู่เมือง หากศัตรูยึดไว้ได้

ย่อมถือว่าเสียเมืองแล้ว 

  ศิษย์คนรองตอบว่า ในแว่นแคว้นหนึ่ง กฎหมายย่อมแข็งที่สุด เพราะบังคับผู้คน

ด้วยโทษทัณฑ์ และลาภยศสินจ้างย่อมอ่อนที่สุด เพราะกระตุ้นคนให้ทำาตามด้วยความโลภ 

ไม่ต้องเปลืองแรงบังคับแต่อย่างใด

  ศิษย์คนเล็กตอบว่า ในแว่นแคว้นหนึ่ง สิ่งที่แข็งที่สุดและ

อ่อนที่สุดคือใจผู้คน หากใจคนมั่นคง แม้ศัตรูมากมายก็อาจร่วมกัน

ต้านทานไว้ได้ แต่หากใจคนอ่อนแอ ก็อาจพ่ายทั้งศัตรูภายนอก

และภายใน 



มีคุณธรรม คือ...

มีคุณธรรมและจริยธรรม: ศรัทธ�ในคว�มดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในท�งส่งเสริมคว�มด ี

และคุณค่�คว�มเป็นมนุษย์ มีคว�มรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและส�ม�รถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นในสังคมอย่�งสันติ

มีจรรยาบรรณ: มีระเบียบวินัยและเค�รพกฎกติก�ของสังคม ประพฤติปฏิบัติต�มจรรยบรรณ

วิช�ชีพ

 ภายหลังอาจารย์ผู้เฒ่าสิ้นชีวิต ได้ทิ้งจดหมายแต่งตั้ง 

ศิษย์คนเล็กเป็นเจ้าสำานัก ทั้งยังมอบแว่นขยายให้ศิษย์คนโต และ 

รวงข้าวสุกไว้ให้ศิษย์คนรอง ศิษย์พี่ใหญ่สงสัยว่าเหตุใดอาจารย์จึง

ตั้งศิษย์น้องเล็กเป็นเจ้าสำานักต่อ ทั้งยังมอบสิ่งของไว้ให้ตน จึงถาม

ศิษย์น้องรองผู้มีปัญญา ศิษย์คนรองนิ่งคิด แล้วตอบอย่างยิ้มๆ ว่า
 

  “อาจารย์เข้าใจเราทั้งสามคนยิ่งกว่าตัวเราเองเสียอีก ข้าใคร่ครวญตั้งแต่วันตอบ 

คำาถามแต่ยังไม่เข้าใจ เพิ่งจะแจ่มแจ้งในวันนี้ พี่ท่านนั้นกล้าหาญ ยินดีเหนื่อยยากเพื่อ

ปกป้องผู้อ่ืน กระน้ันยังขาดความละเมียดละไม ขาดความรู้จักหัวใจคน ท้ังเป็นคนซ่ือ อาจถูก 

คนหลอกได้ง่าย แว่นขยายนั้นเพื่อเทียบให้เห็นว่าท่านต้องหัดเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น”
  

 “ส่วนข้านั้น แม้มีปัญญามากเห็นทะลุจิตใจมนุษย์จนหมดสิ้น กระนั้นกลับมิเข้าใจ

ตนเองอย่างถ่องแท้ มิเห็นถึงความขุ่นมัวในใจตน แบ่งแยกผู้คนให้แตกต่างมีสูงตำ่า ผยอง 

ในความรู้ รวงข้าวสุกที่โน้มลงนี้ก็เพื่อสอนให้ข้ารู้จักข่มอัตตาตนเอง”
  

 “ส่วนน้องสามนั้นถ่อมตนยิ่ง แม้สมมติให้เป็นเจ้าสำานักก็มิอาจเอื้อม ทั้งยังเห็นว่า 

มนุษย์แตกต่างกัน แต่ก็มีสิทธิ์ขัดเกลาตนด้วยคุณธรรมได้เท่าเทียมกัน บุคคลเช่นนี้แม ้

ไม่อาจต่อสู้หรือแก้ปริศนาลึกซึ้ง แต่อาจเป็นศูนย์รวมใจของทุกคนได้ สามารถนำาพาคน 

ทั้งหลายให้เป็นสุขได้ ด้วยเหตุนี้จึงสมควรเป็นเจ้าสำานักอย่างยิ่ง”

 

แต่นั้น ศิษย์คนโตและศิษย์คนรอง จึงช่วยเจ้าสำานักคนใหม ่

ดูแลสำานักให้เป็นปกติสุขสืบมา

 

“สามัคคี คือ พลัง”

1110

ทำาไม..อาจารย์ 
ให้รวงข้าวเรานะ?

ทำาไม..เราไม่ได้เป็น 
เจ้าสำานักล่ะ?

อืม... 
เข้าใจแล้ว
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บันทึกความดี
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คิดเป็น คือ...

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบ

องค์รวม

สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์: สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน 

มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา: สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้

ความรู้ที่เรียนมา

การใช้สุขาเคลื่อนที่ การใช้เสื้อชูชีพ

ข้อ 3 คิดเป็น

คลี่ถุงดำาออกแล้วดึงให้ตึง

เมื่อเต็มแล้วให้บิดไล่อากาศออกแล้วมัดปากถุง

อุปกรณ์:  เก้าอี้เจาะรู/ ถุงดำา/ กระดาษทิชชู่/  
              ไม้หนีบ/ ปูนขาว+ช้อน

อุปกรณ์:  ขวดเปล่าปิดฝาให้สนิท 5-6 ขวด/ 
              ถุงขนาดใหญ่/ เชือก

 ในภาวะนำ้าท่วม เราสามารถประยุกต์ใช้
สิ่งของใกล้ตัวนำามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ยังชีพ 
เพ่ือให้เราสามารถดำารงชิีวิตต่อไปได้ แม้ในภาวะที่
ไม่ปกตินี้

ทำาธุระ (ขับถ่าย)

ใส่ถุงดำาลงไป

เชือกไว้ผูก 
ส่วนลำาตัว

เอาด้านใหญ ่กว่า
ไว้ด้านหน้า

เอาขาไว้ตรงกลาง 
ระหว่างเชือก 2 เส้น

อ้อมเชือกมาผูกข้างหลัง 
(ทำาแบบนี้ทั้ง 2 ข้าง)

เชือกด้านหลังเอา 
มาไขว้กันเป็นรูป X

แล้วปลายเชือก 2 ข้าง
อ้อมมาผูกกันด้านหน้า

เอาด้านเล็กกว่า
ไว้ด้านหลัง

เชือกไว้ 
ผูกขา

รูไว้สวมหัว

โรยปูนขาวลงไป 2 ช้อน

ใช้ไม้หนีบ หนีบปากถุงดำา 
เข้ากับขอบเก้าอี้

ปิดฝาสุขา

1

1

2

7

4

4

2

5

3

3

6

แล้วยก 
สุขาออกค่ะ

{

{

วิธีสวมที่ถูกต้อง

เท่านี้ก็เรียบร้อย 
แล้วค่ะ
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บันทึกความคิด
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คิดตรอง/ ลองทำา - จำาเป็น

ข้อ 4 ทำ�เป็น

ดิฉันชื่นชมบริษัทนี้ค่ะ เพราะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูง มีชื่อเสียง 
และสวัสดิการดี แล้วก็ตรงกับสายงานที่ตัวเองเรียนมาด้วยค่ะ

ถ้าคุณต้องแปลประโยคภาษาไทยว่า “เมื่อเราร่วมมือกัน บริษัทของเรา 
ย่อมประสบความสำาเร็จแน่นอน” เป็นภาษาอังกฤษ คุณจะแปลว่าอย่างไร

ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทำารายงานเสนอราคาการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมของบริษัท คุณจะเริ่มต้นอย่างไร

ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้ทำารีเสิชข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอองค์กร 
มีกำาหนดส่งรุ่งขึ้น คุณจะทำาอย่างไร

When we collaborate, our company 
will surely be success.

ดิฉันของสำารวจราคาเครื่องปรับอากาศก่อนนะคะ 
ว่าบริษัทไหนขายถูกและบริการดี

โอ๊ย ไม่ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้หรอกค่ะ 
ดิฉันก็จะเสิชในกูเกิ้ลแล้วก็ทำารายงานส่งเลยค่ะ

ผมจะเสิชข้อมูลบางส่วนในอินเทอร์เน็ต แล้วไปเช็คข้อมูล 
ในหนังสืออ้างอิงอีกทีหนึ่ง แล้วค่อยทำารายงานส่งในวันรุ่งขึ้น

With your collaboration, our company 
will surely be successful.

ผมจะคำานวณพื้นที่การใช้สอยก่อนครับ 
จะได้รู้ว่าควรซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดกี่บีทียู

นางสาวพอใจ เพียงผ่าน

นายคิดเก่ง ทำาเป็น

เรียนหนักเพราะอยากได้งานดี? แล้วคุณพร้อมหรือยังสำาหรับการเข้าทำางาน 
ลองดูตัวอย่างการตอบคำาถามสัมภาษณ์เข้าทำางานของคน 2 คน ต่อไปนี้

ทำาไมถึงอยากทำางาน 
ในบริษัทนี้

1

2

4

3

ผมเห็นว่าธุรกิจสาขานี้กำาลังก้าวหน้าครับ รัฐบาลกำาลังจะออก
นโยบายสนับสนุน ทั้งบริษัทยังเป็นผู้นำาในสาขานี้ด้วย 

ผมเองก็ศึกษามาในสายที่เกี่ยวข้องเลยอยากจะใช้ความสามารถ
ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ครับ
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ถ้าคุณได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมทำาโครงการใหม่ของบริษัท 
มีลูกน้องในทีมของคุณ 5 คน คุณจะเริ่มต้นหาไอเดียอย่างไร

ทำาเป็น คือ...

มีทักษะทางวิชาชีพ: มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ติดตามความ 

ก้าวหน้าในศาสตร์ รู้วิธีแก้ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

มีทักษะทางการสื่อสาร: ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

ในระดับดีในการอ่าน และสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง และเขียนในระดับดี 

พอสมควร

มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ

สื่อสาร และค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ:  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติในระดับ 

พื้นฐาน 

มีทักษะการบริหารจัดการ:  สามารถวางแผนและดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำางานเป็นหมู่คณะ

ก็จะให้ลูกน้องไปคิดไอเดีย ดิฉันจะเลือก 
สัก 3 ไอเดียไปเสนอเจ้านายค่ะ

5

ประชุมพร้อมกันทั้งหมดเพื่อกำาหนดแนวทางก่อนครับ คุยเรื่องข้อจำากัด 
ความเป็นไปได้ แนวโน้มตลาด และศักยภาพของเราทั้ง 5 คนครับ แล้วก็จะ

แบ่งงานกันไปหาข้อมูลตามส่วนที่ถนัดแล้วกลับมาคุยกันอีกครั้ง

Tips:
1) องค์การต้องการคนที่มีความรู้จริงในสาขานั้น เพื่อเข้าไปช่วยงานบริษัท 
    ไม่ใช่เพียงคนที่อยากเข้าไปรับผลประโยชน์เท่านั้น

2) ทักษะภาษาเป็นสิ่งที่สำาคัญสำาหรับการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    เอาใจใส่ให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจเจอเรื่องปวดหัวอย่างไม่คาดฝัน

3) การใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจต้องใช้อย่างรู้เท่าทัน

4) บางครั้งการหาคำาตอบไม่สำาคัญเท่าวิธีการ ทักษะการคิด 
    อย่างเป็นระบบจะช่วยคุณได้

5) การทำางานคนเดียวสำาเร็จได้ยาก การทำางานไม่วางแผน 
    ยิ่งไม่มีทางสำาเร็จได้

เก่ง ภาษาดี รู้ทันเทคโนโลยี คิดเป็นระบบ วางแผนเลิศ
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บันทึกแผนงาน
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เว้นว่างเพื่อเติมเต็ม

ข้อ 5 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีก�รเรียนรู้

แก้วนำา้เดนิทางเพือ่ค้นหาและรบันำา้ใหม่เสมอ

บางครัง้เป็นนำา้ค้างบรสิทุธิจ์ากยอดหญ้า บางคราวเป็นนำา้ฝนจากฟากฟ้า

บางครัง้เป็นนำา้ขุน่มตีะกอน แก้วนำา้กต้็องรบัโดยผ่านการกรองเสยีก่อน

บางครัง้เป็นนำา้เน่าเสยี แก้วนำา้กร็ูจ้กัทีจ่ะปฏเิสธ

บางครัง้มผีูร้นิให้ บางครัง้ต้องตกัเอาเองจากแม่นำา้

บางครัง้กต้็องรบันำา้จากต้นไม้อกีทหีนึง่

 

แม้การถ่ายเทและรบันำา้ใหม่อยูเ่รือ่ยๆ จะทำาให้เหนือ่ยอยูบ้่าง

ตัง้แต่เกดิมา แก้วนำา้ได้ออกเดนิทางไปเรือ่ยๆ

ระหว่างทางกม็คีนคอยเตมินำา้ให้อยูเ่สมอ...จนวนัหนึง่ นำา้จงึเตม็แก้วนำา้

เวลาผนัผ่าน แก้วนำา้ได้ไปยงัสถานทีต่่างๆ พบสิง่ทีน่่าสนใจมากมาย

แก้วนำา้บางใบ เลอืกจะเดนิทางต่อไปโดยปล่อยให้นำา้เตม็แก้วอยูอ่ย่างนัน้

เพราะคดิว่าการแวะถ่ายเทและเตมินำา้ใหม่นัน้เสยีเวลาและไร้ประโยชน์

แต่แก้วนำา้ของเราใบนี ้เลอืกทีจ่ะแบ่งปันนำา้ให้ผูอ้ืน่

เขาแบ่งนำา้ให้ต้นไม้เหีย่วเฉาข้างทาง และแบ่งให้กระตายหวิกระหาย

ดกีว่าปล่อยนำา้ให้ระเหยไปอย่างไร้ค่า
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แต่แก้วนำา้รูด้ว่ีาเส้นทางของเขานัน้ยงัอกียาวไกล

และต้องพบเจอสิง่ต่างๆ มากมาย พบแหล่งนำา้อกีหลากหลาย

แม้ในชวีติหนึง่ แก้วนำา้ยงัมหีลายสิง่ทีต้่องทำา

แต่สิง่ทีเ่ขาจะไม่หยดุทำาคอื การทำาตวัเป็นแก้วทีพ่ร้อมจะรองรบันำา้อยูเ่สมอ

เพือ่ให้การเดนิทางครัง้นีม้คีณุค่า

รูจ้กัหา รูจ้กัรบั...

เว้นทีว่่างเพือ่เตมิเตม็

ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรูู้ ้ คือ...

ใฝ่รู้: แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ 

รู้จักวิธีการเรียนรู้ (Learning to learn): รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการใน

การเรียนรู้ และสามารถนำาไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
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บันทึกการเรียนรู้
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มีภาวะผู้นำา คือ...

มองการณ์ไกล กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และ

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลัก

แห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำากลุ่ม

กิจกรรมได้ในระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่

ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำาและผู้ตาม

แกะสีชมพู

ข้อ 6 มีภ�วะผู้นำ�

“ผูน้ำา” ไม่ใช่ผูเ้ดนินำา

แต่อาจเป็นใครสกัคนทีก่ล้าตดัสนิใจ

ใช้ศกัยภาพของตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

“ผูน้ำา” จงึไม่ใช่หวัหน้า แต่เป็น “ทกุคน” ในสงัคม

ทีก่ล้าเดนิหน้า รเิริม่ทำาสิง่ทีถ่กูต้อง

เพือ่ “นำา” สงัคมให้ก้าวไป

ในทุ่งกว้าง...มีฝูงแกะจำานวนมาก  ต่างรอคิวดื่มน้ำาอย่างหิวโหย “มีแหล่งน้ำาใกล้ๆ แถวนี้นะ 
  สนใจ จะไปกันไหม?”

“แล้วพวกเราจะข้ามรั้วสูง ไปได้ยังไงล่ะ..”

ด้วยความร่วมใจกัน ฝูงแกะก็สามารถข้ามรั้วได้สำาเร็จ...

“กระโดดข้ามไปสิ..”

“เข้าใจแล้ว”
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บันทึกภาวะผู้นำา
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ดูแลกาย-ใจ: ให้กำาไรชีวิต

ข้อ 7 มีสุขภ�วะ

ชีวิตคนเราย่อมผจญอุปสรรคมากมาย 

ทั้งในวัยเรียนและวัยทำางาน

คนที่จะมีชีวิตที่เป็นสุขได้ จึงต้องดูแลทั้งกายและใจของตนเองให้ดี

เพื่อให้มีกำาลังกายกำาลังใจไว้ต่อสู้อุปสรรค

และคนที่จะดูแลเราได้ดีที่สุดคือ ตัวเร�เอง

อุปสรรคบางอย่างบั่นทอนกำาลังกาย 

บางอย่างก็ทำาลายกำาลังใจ

ทำาให้ชีวิตไม่เป็นสุข

มีสุขภาวะ คือ...  

ตระหนักถึงความสำาคัญ รู้จักวิธีการ และดูแลสุขภาพ

กายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปรับตัว

ได้ ทนสภาพกดดันได้ 
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บันทึกความสุข
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ต่าง “จิต” - ต่าง “ใจ”

ข้อ 8 มีจิตอ�ส�และสำ�นึกส�ธ�รณะ

แท้จริงแล้ว

จิตอาสาและสำานึกสาธารณะมุ่งชี้ให้เห็นว่าเราและผู้อื่นต่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพราะผลประโยชน์ของคนแต่ละคนไม่อายแยกออกจากประโยชน์ของสังคม

 

ผู้มีจิตอาสาและสำานึกสาธารณะ

จึงเริ่มที่การ “เห็น” และ “เข้าใจ” เสียก่อน

ว่าเราทุกคนต่างผูกพันและพึ่งพากันอย่างแยกไม่ออกในสังคม มีคนเป็นจำานวนมากที่พร้อมจะทำาเพื่อความสุขของตน

แต่สังคมยังต้องการคนอีกจำานวนมากที่พร้อมจะทำาเพื่อความสุขของผู้อื่น

จิตอาสาและสำานึกสาธารณะ

ไม่ใช่การละทิ้งประโยชน์ของตนไปทำาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างเดียว

มีจิตอาสาและสำานึกสาธารณะ คือ...  

มีจิตสำานึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ 

มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำาประโยชน์ให้สังคม 

จิตใจงาม สวยป ิ๊ง

ใจดดา ปี้ดปี๋ 
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บันทึกจิตสาธารณะ



4342

โลก - ไทย: สายใยสีชมพู

ข้อ 9 ดำ�รงคว�มเป็นไทยในกระแสโลก�ภิวัตน์

เร�ไม่ได้อยู่คนเดียว

เร�ให้และเร�รับ

แต่เร�ก็เป็นตัวของตัวเอง

การไหว้จะ go inter แล้ว แลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรมกัน 

ดำารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ คือ...

สำานึกในคุณค่าแห่งตน คุณค่าแห่งความเป็นไทย รู้จักกำาหนดบรรทัดฐานแห่งความพอ 

เหมาะพอดีในการครองชีวิต รวมทั้งตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรู้ 

เท่าทันการพัฒนาเปลี่ยนแปรของบริบททางสังคม เพื่อสามารถทำางานและอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังดำารงความเป็นตัวของตัวและทะนุบำารุง 

สืบสานวัฒนธรรมไทยได้อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และมีสันติสุข

 

Thailand

Vietnam

MyanmarCambodia
Laos

Malaysia

Singapore
Brunei

Philippines
Indonesia



ทุกก้าวย่างในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการร่วมเดินทาง 
เพื่อสั่งสมคุณสมบัติบัณฑิต 9 ประการ
ที่มหาวิทยาลัยและสังคมปรารถนา...

ที่ปรึกษ�:   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรว.กัลยา  ติงศภัทิย์ 

 อาจารย์ ดร.สุวรรณา  สถาปัตย์พัฒนา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  องค์ครุฑรักษา 

ผลิตโดย:   งานสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CICC)

เรื่อง:        อาจารย์และนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จุฬาฯ 

ภ�พ:        สุเมธีร์  สุดสีสังข์  

ออกแบบ:  อนรรฆวี  ศรีสมบัติไพบูลย์


