บัณฑิตอุดมคติ
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมวล สุธีจารุวฒ
ั น
รางฉบับที่ 1 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2553
ขอเขียนฉบับนี้ ไดรับแรงบันดาลใจจากเอกสารเผยแพรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผมไดรับแจกในการประชุม
คณบดี ครั้งที่ 2 / 2553 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนราง “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค” ของจุฬาฯ
ซึ่งคณะทํางานของทานรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตไดยกรางขึ้น เพื่อเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็น
เพื่อประกาศใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของจุฬาฯ ในอนาคต ใหสามารถสรางนิสิต
ใหมีคุณลักษณะตามที่กําหนด บังเอิญในวันนั้นผมไดรับการมอบหมายจากทานผูอํานวยการสถาบันการขนสง
ใหเขาประชุมแทน เนื่องจากทานติดภารกิจในอีกการประชุมหนึ่ง ผมจึงไดมีโอกาสรับรูแนวความคิดที่กําลังอยู
ในระหวางกระบวนการปรับแตง ยังไมถูกประกาศใช และจนถึงวันที่ผมกําลังเขียนขอเขียนนี้ (3 กุมภาพันธ
2553) ผมก็ยังไมทราบวาที่ประชุมคณบดี ทานมีมติอยางไรกับรางดังกลาว
ในเบื้องตน ผูยกรางมีแนวคิดกําหนดไวในสาระสําคัญวา “บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนพลเมืองที่มี
คุณคาของสังคมโลก มีความรู มีคุณธรรม คิดเปน ทําเปน ใฝรู และรูจักวิธีการเรียนรู มีความเปนผูนํา มีจิต
สาธารณะ และดํารงความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน” โดยแสดงแนวความคิดเปนแผนภาพ ดังรูปที่ 1
ดํารง
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รูปที่ 1 : รางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ
่ ึงประสงค ของจุฬาฯ (13 มกราคม 2553)

แตละคําสําคัญทั้ง 8 คํา ทานก็ไดมีเอกสารนิยาม คําอธิบาย เพื่อซักซอมทําความเขาใจ จําแนกออกเปน 3
ระดับความเขมขน คือ สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ประมาณ 3 หนากระดาษ A4 เมื่อผมไดอาน
และรับทราบรายละเอียดของรางดังกลาวจากการประชุม เรียนตามตรงวาผมไมคอยรูสึกประทับใจนัก แมวาแต
ละถ อ ยคํ า ที่ อยู ใ นเอกสาร โดยเฉพาะในตั ว แบบที่แ สดงในรูป ประกอบจะเป น คํ า ที่ มี ค วามหมายในทางดี
มากกวาทางเสียหาย เปนคุณลักษณะที่ดี มากกวาคุณลักษณะที่ไมดี แตก็ทําใหรูสึกถึงการจับแพะชนแกะ เอา
คําสําคัญที่กําลังอยูในกระแสนิยมของสังคมมายํารวมกันไวในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ตอเมื่อไตรตรองอยางละเอียดแลว ก็จะพบวาตัวแบบดังกลาวมีความบกพรองที่ไมไดแสดงใหเห็นปรัชญา
การศึกษาอยางที่สากล หรือแมแตชาวพุทธอยางคนไทยเราถายทอดสั่งสอนกันมาหลายชั่วอายุคน คําวา “มี
ความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน” ที่ปรากฏอยูในตัวแบบดูจะเลื่อนลอยมากกวาจะทําใหผมบังเกิดความรูสึก
ซาบซึ้งเห็นคลอยไปกับผูยกรางดวย
แวบแรกที่ไดเห็น ทําใหผมระลึกถึง “หลักการศึกษาสมบูรณ” ของอดีตทานผูอํานวยการธรรมสถาน ของจุฬาฯ
ศาสตราจารย ดร.ระวี ภาวิไล ซึ่งทานไดเมตตาถายทอดความรูใหในการบรรยายครั้งหนึ่งของกิจกรรมการ
สัมนาอาจารยใหม ของจุฬาฯ (กันยายน พ.ศ.2539) เมื่อแรกที่ผมไดเขารับราชการเปนอาจารยที่ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จนถึงปจจุบันผมยังคงเก็บรักษาเอกสารประกอบการบรรยายซึ่ง
เปนสําเนาจากตนฉบับลายมือเขียนของทานอาจารยระวี ไวอานเตือนใจอยูเรื่อยๆ
ขอความที่ผมจะเรียบเรียงตอจากนี้ หลายสวนผมคัดลอกจากขอความตนฉบับเดิม โดยไมพยายามแกไข เนื่อง
เพราะเห็นวาอาจารยระวี ทานใชคําไดสวยงาม กินใจลึกซึ้ง เหมาะสมดีอยูแลวครับ
อาจารยระวี สรุปหลักการพื้นฐานไวงายๆ วา “การศึกษา” ควรเปนไปเพื่อสงเสริมใหบุคคล :
1) รูและเขาใจโลกและชีวิต กลาวคือ “ธรรมชาติ”
2) นํา “ความรู” มาใชดําเนินชีวิต “ถูกทาง”
3) “สราง” ความ “สัมพันธดีงาม” กับเพื่อนรวมโลก
ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนผัง “หลักการศึกษาที่เปนไปตามธรรมชาติของชีวิตและสังคม” ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 : หลักการศึกษาทีเ่ ปนไปตามธรรมชาติของชีวิตและสังคม
“ธรรมชาติ” ยังสามารถจําแนกออกเปน “รูปธรรม” และ “นามธรรม” ความรูในสวนของรูปธรรมนั้นมีอยูใน
วิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนผลงานทางสติปญญาของมนุษย ในขณะที่ความรูทางนามธรรมก็ยังจัดเปน
ความรูที่ถูกละเลยเสียเปนสวนมาก ความรูเรื่องธรรมชาตินี้อาจรวมเรียกวา “วิทยา”
การนํา “วิทยา” มาประยุกตอยางเหมาะสมนั้น นับเปน “ศิลป” ซึ่งครอบคลุมความรูในความพอเหมาะพอดี รู
กาละเทศะในการใชวิชาการนําแนวทางทั้งหลายของกิจกรรมทั้งหลายของชีวิต นี้คือ ศิลปศาสตรแหงการ
ดําเนินชีวิต
ความรูความเขาใจในธรรมชาติของชุมชนและบุคคล เปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางสรรคความสัมพันธอันดีงาม
กอใหเกิดสังคมสันติสุข ความขัดแยงและความรุนแรงอันเปนปรากฏการณทั่วไปในโลกปจจุบันเปนสิ่งชี้บงถึง
ความจําเปนที่จะตองพัฒนาการศึกษาในดานนี้
นั่นหมายความวา รูปที่ 2 จึงอาจสรุปความจําแนกวิชาความรูตามหลักได ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 : จําแนกวิชาความรูตามหลัก
ซึ่งเมื่อพิจารณารูปที่ 3 ในมิติของปรัชญาสากลแลว ก็จะพบวาทั้ง 3 องคความรูนําไปสู “คุณคาสูงสุดตามหลัก
ปรัชญาสากล” คือ สัจธรรม ความงาม และคุณธรรม ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 : คุณคาสูงสุดตามหลักปรัชญาสากล

ความรอบรูในเรื่ องสั จธรรม คือ ความรูในเรื่องสภาพตามเปน จริงของธรรมชาติ อั นไดแ ก ความรู เรื่ องกฎ
ธรรมชาติ (ทั้ งรูปธรรม และนามธรรม) และความรู ในเนื้ อหา ความหมาย ของธรรมชาติ ซึ่ งหมายรวมถึ ง
ความหมาย และอุดมคติของชีวิต
ความเขาใจในการนําความรูมาประยุกตใช คือความงดงาม คือศิลป ยังสามารถจําแนกออกเปน 2 มิติ คือ ดาน
ประยุกตวิทยา หรือเทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปกรรม แพทยศาสตร เกษตรศาสตร เปนตน และดานศิลปในการ
ดําเนินชีวิต อันไดแกความสามารถในการนําเอาความรูที่เหมาะสมกับสถานการณมาใชทันทวงที หรือที่เรียกวา
“ปฏิภาณ”
ความรูดานคุณธรรม คือความรูความเขาใจที่เปนไปเพื่อความสัมพั นธอันดี ระหวางเพื่อนรวมโลกดวยกั น
จําแนกเปน วิชาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อันเปนรากฐานของการสรางสรรคสังคมสันติสุข และ
ความเขาใจและหยั่งรูคุณคาความเปนมนุษยของบุคคล อันเปนรากฐานของความสัมพันธอันดีงามระหวาง
บุคคล
ทั้งนี้ความรูทั้งปวงลวนผูกโยงไปสูความรูความเขาใจที่สําคัญยิ่งคือ ความรูเทาทันตนเอง เขาใจตนเอง
ซึ่งสามารถแสดงไดตามรูปที่ 5 หลักการศึกษาสมบูรณ
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รูปที่ 5 : หลักการศึกษาสมบูรณ
ลองพิจารณารูปที่ 5 ดีๆ นะครับ พุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจามาบาง บางทาน
อาจพอจะคุนๆ วารูปนี้สอดคลองกับหลักของ “สัปปุริสธรรม 7” ที่วาดวย “ธรรมของสัตบุรุษ” หรือคุณสมบัติ
ของคนดี (qualities of a good man; virtues of a gentleman) ซึ่งประกอบดวย (คัดลอกจากคําแปลของทาน
พระธรรมปฎก, ประยุทธ ปยุตโต)
1. ธัมมัญุตา (ความรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รูหลักเกณฑ รูกฎแหง
ธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวาหลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มี
อะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวา
จะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะใหเกิดผลที่ตองการอันนั้นๆ เปนตน —
knowing the law; knowing the cause)
2. อัตถัญุตา (ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ รูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รูประโยชนที่
ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิต
ขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค

ประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบางดังนี้เปนตน
— knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence)
3. อัตตัญุตา (ความรูจักตน คือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ ความถนัด
และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป —
knowing oneself)
4. มัตตัญุตา (ความรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่
คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณในการลงทัณฑอาชญาและใน
การเก็บภาษี เปนตน — moderation; knowing how to be temperate)
5. กาลัญุตา (ความรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจ
กระทําหนาที่การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน —
knowing the proper time; knowing how to choose and keep time)
6. ปริสัญุตา (ความรูจักบริษัท คือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วา ชุมชน
นี้เมื่อเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางนี้ เปนตน — knowing
the assembly; knowing the society)
7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา (ความรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นๆ ดวยดี วา
ควรจะคบหรือไม จะใชจะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร เปนตน — knowing the individual;
knowing the different individuals)
ซึ่งสามารถแสดงไดดังรูปที่ 6

2
อัตถัญุตา

1
ธัมมัญุตา

7
ปุคคลัญุตา

4
มัตตัญุตา

3
อัตตัญุตา

รูผล

5
กาลัญุตา

รูตน

รูเหตุ

6
ปริสัญุตา

รูประมาณ

รูบุคคล

รูกาล

รูชุมชน

รูปที่ 6 : สัปปุริสธรรม 7
ดวยเหตุดังกลาว ผมจึงเกิดความรูสึกวา หากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตองการประกาศคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค เพื่อเปนหลักการใหญในการกําหนดแนวทางการเรียนการสอนในแตละหลักสูตร แนวความคิดจาก
การศึกษาเรื่อง “บัณฑิตอุดมคติ” ที่บูรพคณาจารยของเราไดถายทอดอบรมกันไว ก็คงยังเปนเรื่องที่ไมเชย
หากแตทันสมัยและผานการพิสูจนวาถูกตอง แมนยํามาแลวกวา 2500 ป

