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คําว่า “บัณฑิต” มาจากภาษาบาลีว่า “ปั ณฑิตา” ซึ.งแปลว่า ผู้ดําเนินชีวติ ด้วยปั ญญา ซึ.งตรงข้ามกับคําว่า
“พาล” (พาลา พาโล) ทีแ. ปลว่าคนโง่ หรือคนทีด. าํ เนินชีวติ ด้วยตัณหา โดยทัวไปแล้
.
ว คุณค่าและความสําคัญของบัณฑิต
ทางโลกจะถูกวัดด้วยใบปริญญาทีจ. ะนําไปเป็ นเครื.องมือสําหรับการันตีเพื.อเป็ นใบเบิกทางในการแสวงหาอาชีพ และ
วัตถุเพื.อเลียC งปากเลียC งท้อง ฉะนันC หากจะกล่าวว่าบัณฑิตหมายถึงผูฉ้ ลาด คําว่า ฉลาดในบริบททางโลกย่อมหมายถึง
ความฉลาดในการใช้ความรูเ้ พื.อเอาตัวรอดโดยการแสวงหาปั จจัยสีม. าเป็ นเครื.องมือหล่อเลียC งร่างกาย แต่เมื.อกล่าวถึง
“บัณฑิตในทางธรรม” ย่อมมีนัยทีล. กึ ซึงC มากยิง. ขึนC เพราะบัณฑิตในบริบทนีC แม้จะหมายถึง “ความฉลาด” เช่นเดียวกัน
แต่เป็ นความฉลาดทางปั ญญา ทีไ. ม่ได้หมายถึงการเอาตัวรอดทางกายภาพเท่านันC หากแต่เป็ นการพาตัวเองให้หลุดพ้น
จากกับดักของ “โลกธรรม” ทีม. นุษย์กาํ ลังเผชิญหน้าในทุกขณะของการดําเนินชีวติ และการทํางาน
การศึกษาเรื.อง “ลักษณะของบัณฑิตทีพ. งึ ประสงค์” นีC มีวตั ถุประสงค์เพื.อศึกษาและอธิบายถึงลักษณะของ
บัณฑิตทีด. ี บัณฑิตกับการมีจริยธรรม บัณฑิตกับการมีความรู้ บัณฑิตกับการมีความคิด บัณฑิตกับการอยู่ร่วมกับบุคคล
อื.นในสังคม บัณฑิตกับการสือ. สารให้คนอื.นเข้าใจ ความเป็ นสังคมชุมชนวิชาการ บัณฑิตกับการสมาคมในสังคมชุมชน
วิชาการ รวมถึงยังได้กล่าวถึงการสังสอนและอบรมบั
.
ณฑิตทีด. วี ่าควรทําอย่างไร การคิด พูด อ่าน เขียนของบัณฑิตและ
การทําตนให้เป็ นทีย. อมรับในสังคมชุมชนวิชาการ
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Abstract
The term “Pandit” is from Pali word “Pantita”. It means “one who lives with wisdom”. This word is
opposite to “Pan” or “Pala” or “Palo” which means “the fool”, one who lives with dullness. In general, value
and importance of “Pandit” are evaluated by the degree or the certificate which will guarantee the graduate’s
qualification in applying for a job. The wisdom here is the ways people get their four requisites. In the other
hands, when we come to describe the word “Pandit” in terms of dhamma, it has got much deeper meaning.
This is to say, it means “wisdom” not only in secular aspect but also in religious one. One should not be
trapped in passion.
The objective of this research is to study and describe the characteristics of good “Pandit” and other
aspects which are related to “Pandit” such as moral, knowledge, idea, communication and academic
societies. Moreover, it shows the way “Pandit” should follow, study and be accepted in academic societies.

∗

อาจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง

Key words: Pandit, Education.

บทนํา
บัณฑิตที.พึงประสงค์นันC คือบัณฑิตที.ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการควบคู่กบั การมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื.อทีจ. ะสามารถนํ าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็จ รวมทังC ต้องมี
คุณธรรมในการทํางานด้วยความซื.อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ อ
อุปสรรค ซึง. ในปั จจุบนั นีC ปั ญหาความเสื.อมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาเกี.ยวกับ
ความซื.อสัตย์สจุ ริต ปั ญหาการขาดความรับผิดชอบและเกียจคร้าน และปั ญหาการขาดการประมาณตนและความยับยังC
ชังใจ
. ส่งผลให้เกิดการเปลีย. นแปลงทางสังคมไปในทางทีน. ่าวิตกกังวล และจะเป็ นปั ญหาอย่างยิง. ต่อการพัฒนาบัณฑิตที.
มีลกั ษณะพึง. ประสงค์ เพราะบัณฑิตไม่มตี ้นแบบทีเ. ป็ นตัวอย่างให้ปฏิบตั ติ าม อนาคตของประเทศขึนC อยู่กบั เยาวชนใน
วันนีC หากเยาวชนของชาติมวั หลงงมงายในทางทีไ. ม่ผดิ ไม่ว่าจะเป็ นอบายมุขหรือสิง. เสพติดต่างๆ เป็ นต้น อนาคตของ
ประเทศก็จะไม่มนคง
ั . ดังนันC สถาบันการศึกษาควรทีจ. ะเสริมสร้างให้เยาวชนคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น มีทกั ษะใน
การจัดการ มีคุณธรรมและมีค่านิยมทีด. งี าม รักการแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื.อง เห็นประโยชน์แก่สว่ นรวมมากกว่าส่วน
ตน เพื.อให้สนั ติสขุ เกิดขึนC ในสังคม
1. ลักษณะของบัณฑิ ตทีดี
2
บัณฑิตทีเ. ป็ นทีพ. ง.ึ ของสังคมและชุมชนได้เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะดังต่อไปนีC :
1) น่ารัก คือ ไม่หยิง. เป็ นมิตรกับผูอ้ .นื
2) น่ายกย่อง คือ มีความประพฤติดี
3) น่าเคารพนับถือ คือ มีการดําเนินชีวติ แบบเคารพกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทของสังคม
4) รูจ้ กั เจรจา คือ รูจ้ กั พูดให้เกิดประโยชน์และประสานสามัคคีในหมู่คณะ
5) อดกลันC ต่อคําล่วงเกินได้ คือ แม้จะมีคนมาพูดยัวยวนกวนให้
.
โมโหก็อดกลันC ได้ไม่มุทะลุ
6) สามารถกล่าวคําทีล. กึ ซึงC ได้ คือ กล่าวคําสุภาษิตได้และเข้าใจคําสุภาษิตต่าง ๆ ได้ดี
7) ไม่ชกั พาตนเองและคนอื.นไปในทางเสียหาย คือ เลือกไปสูท่ ด.ี ี ๆ และปลอดภัยทังC ปวง
2. บัณฑิ ตกับการมีจริยธรรม
กล่าวได้ว่า จริยธรรม (ความประพฤติอนั เหมาะสมดีงาม) กับบัณฑิตเป็ นของคู่กนั หมายความว่า ผูใ้ ดก็ตามที.
เป็ น บัณ ฑิต ผู้นันC ย่ อ มมีค วามประพฤติดี และการที.จ ะเป็ น ผู้มีค วามประพฤติดีไ ด้ก็ต้อ งมีคุ ณ ธรรมประจํา ใจก่ อ น
คุณธรรมประจําใจนันC ได้แก่ กตัญlู และสัจจะ เป็ นต้น เพราะคนทีม. คี วามกตัญlู ย่อมจักเป็ นคนรูบ้ ุญคุณคนและหาทาง
ตอบแทนพระคุณที.เรียกว่า กตเวทิตาธรรม (ความดีทเ.ี กิดจากการทําตอบแทนพระคุณผูม้ บี ุญคุณแก่ตนตามสมควร)
ส่วนผูท้ ม.ี สี จั จะเขาจะเป็ นผูท้ าํ ให้สงั คมทีเ. ขาเป็ นสมาชิกน่าอยู่ และน่ารื.นรมย์ ด้วยอํานาจของสัจจะของเขา
3. บัณฑิ ตกับการมีความรู้
ตามปกติวสิ ยั ของบัณฑิตเมื.อมีความรูแ้ ล้ว มักจะนําความรูข้ องตนไปทําประโยชน์ทงั C แก่ตนเอง ครอบครัว และ
บุคคลอื.น ๆ ในสังคมโดยเฉพาะแก่คนทีด. อ้ ยโอกาส เช่น ครูทอ.ี ยู่ประจําตามท้องถิน. ทุรกันดาน อีกตัวอย่างหนึ.ง ทีน. ่ าจะ
ยกมากล่าวถึง คือ ผูก้ องฝ้ ายทีต. ้องยอมรับสภาพการเป็ นคนทีม. ฝี ่ าเท้าขาดหายไป เพราะทําหน้าทีส. าํ คัญคือการเก็บกู้
ระเบิด เมื.อมีคนถามว่า “ก็เลือกได้แล้วทําไมเลือกไปอยู่ทห.ี น่วยเก็บกูร้ ะเบิด” ผูก้ องฝ้ ายตอบว่า “ทีเ. ลือกมาอยู่หน่ วยเก็บ
กูร้ ะเบิดนีCเพราะไม่มใี ครจะมาอยู่ แต่กต็ อ้ งมีคนมาทํา เขาอธิบายว่า เขาต้องมาทําเพราะต้องมีคนทํา”
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4. บัณฑิ ตกับการมีความคิ ด
คนทีไ. ด้ช.อื ว่าเป็ น “บัณฑิต” ต้องมีความคิดทีส. ร้างสรรค์ ซึง. เป็ นความคิดในเชิงบวกมากกว่าเป็ นผูม้ คี วามคิดใน
เชิงลบ ความคิดในเชิงบวก คือ คิดให้อภัย ไม่คิดจองเวรจองกรรมกับใคร ๆ นอกจากนีCยงั ควรเป็ นผู้ท.ีคดิ เสียสละ
หมายถึง การไม่คดิ โลภอยากได้ของคนอื.น รวมทังC เป็ นผูค้ ดิ ปล่อยวาง คือ การไม่คดิ เก็บเอาปั ญหาต่าง ๆ ทีย. งั แก้ไขไม่
ได้มาเป็ นทุกข์จนทําให้ตนเองลําบาก
5. บัณฑิ ตกับการอยู่รว่ มกับบุคคลอืนในสังคม
ผูท้ เ.ี ป็ นบัณฑิตนันC เมื.อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื.น ย่อมไม่ทาํ ให้ผูอ้ .นื เดือดร้อน เคล็ดลับก็คอื เมื.ออยู่ทใ.ี ดกับบุคคล
ใดก็ตามต้องทําตัวให้เหมือนผึงC ทีเ. ก็บเอาแต่รสหวานจากเกสรดอกไม้โดยไม่ทาํ ให้ดอกไม้ชCาํ ชอกด้วยประการใดๆ
6. บัณฑิ ตกับการสือสารให้ผอู้ ืนเข้าใจ
บัณฑิตเมื.อต้องทําการสือ. สารกับใครก็แล้วแต่ตอ้ งสือ. สารให้เขาเข้าใจได้เป็ นอย่างดีและชัดเจน โดยเมื.อจักต้อง
พูดก็ตอ้ งพูดอย่างองอาจ ชัดถ้อย ชัดคํา และตรงประเด็น ไม่พดู เล่นลินC กํากวมให้ผฟู้ ั งสับสนจนนําไปสูค่ วามไม่เข้าใจใน
เรื.องทีก. าํ ลังสือ. สารกันอยู่นนั C สิง. ทีต. อ้ งตระหนักอีกอย่างหนึ.งก็คอื เมื.อมีตน้ ทุนทางจิตสูง การเกิดใหม่ในภพชาติต่อไปจะ
สบายขึนC และอาจไปเกิดในประเทศทีเ. จริญแล้ว แต่ไม่มพี ุทธศาสนา ไม่มหี ลักของการเจริญสติ ดังนันC ต้นทุนทางจิตก็จะ
ลดลงอีกครังC หนึ.ง เช่น ไอน์สไตน์ , บีโธเฟน, นิวตัน และโมสาร์ท บุคคลเหล่านีCล้วนมีต้นทุนทางสติสูงติดตัวมาโดย
กําเนิดจากชาติภพก่อน แต่เมื.อเกิดใหม่กใ็ ช้บุญเก่าไปเรื.อยๆ จนค่อยๆ ร่อยหรอลง เพราะไม่ได้พบพุทธศาสนาอีกครังC 3
7. ความเป็ นสังคมชุมชนวิ ชาการ
ความเป็ นสังคมชุมชนวิชาการ เป็ นเรื.องทีด. คี วรมีการสนับสนุนให้เกิดขึนC เพราะความเป็ นสังคมชุมชนวิชาการ
มีแต่ประโยชน์ ลักษณะสังคมทีเ. ป็ นชุมชนวิชาการ คือ ทุกคนย่อมแสวงหาความจริงและความรอบรูอ้ ยู่ตลอดเวลา แม้ว่า
อาจจะประสบพบเจออุ ปสรรคบ้างก็ต าม แต่ ความย่ อท้อย่อมไม่อาจทําให้ก ารเกิด ขึCนของสังคมชุ มชนวิช าการถู ก
ขัดขวางได้
8. บัณฑิ ตกับการสมาคมในสังคมชุมชนวิ ชาการ
บัณฑิตทีด. คี วรหาทางพาตัวเองไปสมาคมกับสังคมชุมชนวิชาการอยู่อย่างสมํ.าเสมอ ทังC นีCเพื.อจักได้กา้ วหน้า
ทันเหตุการณ์อย่างคนในวงการจะพึงเป็ นและก็ควรจะมีดไี ปโชว์บา้ งจักได้ไม่เสียหน้าในฐานะผูเ้ ข้าสมาคมสังคมชุมชนวิ
ขาการ เราต้องเชื.อมันในความเป็
.
นคนไทยใต้ร่มพระพุทธศาสนา รูจ้ กั เมตตาให้อภัย สังคมจึงมีสนั ติสขุ ทีก. ล่าวมาคงเป็ น
เหตุ ผลสําคัญทําให้ผู้มีความรู้ความสามารถหรือนักวิช าการได้มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือหาทางออกเสนอแก่สงั คม
โดยเฉพาะทางด้านศาสนาทีจ. ะทําให้เกิดสติในการรู้ รูต้ น รูห้ น้าที. และเกิดสติตลอด จนเป็ นปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา
ด้วยความดีความถูกต้อง รวมถึงนิสติ ครูอาจารย์หรือนักวิชาการทีต. ้องช่วยกันมองอนาคตของชาติและเสนอทางออก
ผ่านสือ. ทีจ. ะเสนอได้โดยเฉพาะบทความทางวิชาการทีม. คี ุณค่าแก่สงั คมไทย4
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สม สุจรี า, “ไอน์ สไตน์ พบ พระพุทธเจ้าเห็น II”, พิมพ์ครังC ที. 21, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ธรรมะ, 2545), หน้า 148.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “รวมบทความวิ ทยานิ พนธ์ ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต และพุทธศาสตร
ดุษฎี บณ
ั ฑิ ต”, (กรุงเทพมหานคร: หอไตรการพิมพ์, 2553), คํานิยม.
4

9. การสังสอนและอบรมบัณฑิ ตทีดีควรทําอย่างไร
การสังสอนและอบรมใครๆ
.
ก็ตามเพื.อให้ประสบความสําเร็จบัณฑิตทีด. มี กั จะถือหลักการง่ายๆ ทีว. ่า “สอนใคร
เขาอย่างไร ก็ควรทําให้เขาแลเห็นการกระทําของตนอย่างนันC ” เช่น การสอนให้คนอื.นเขาตื.นแต่เช้า ผูส้ อนเองก็ควรต้อง
ตื.นแต่เช้าด้วย ไม่ใช่ดแี ต่สอนให้ใครเขาตื.นเช้าแล้วตนเองตื.นสาย เมื.อกล่าวโดยสรุป ก็คอื “สอนเขาอย่างไร ก็ตอ้ งทําตน
อย่างนันC ”
10. หลักการของบัณฑิ ตด้านการคิ ด การพูด การอ่าน การเขียน พร้อมทังW วิ ธีปฏิ บตั ิ ให้ได้การยอมรับ
ความเป็ นบัณฑิ ตในสังคมชุมชนวิ ชาการ
บัณฑิตย่อมมีหลักการในการดําเนินชีวติ ในด้านต่างๆ ดังนีC
- ด้านการคิด
- ด้านการพูด
- ด้านการอ่าน
- ด้านการเขียน
โดยบัณฑิตย่อมปฏิบตั กิ ารในด้านต่าง ๆ เหล่านีCโดยประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อตนเองและคนอื.นบนหลักการ
ทีว. ่า “ธรรมดาของตัวเรามีรกั สุขเกลียดทุกข์ ฉันใด คนอื.นสัตว์อ.นื ก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ ฉันนันC ” เมื.อดําเนินการอยู่บน
หลักการดังทีก. ล่าวมานีCแล้วบัณฑิตก็ย่อมทีจ. ะทํา พูด อ่าน และเขียนเรื.องทีม. แี ต่ทาํ ให้ตนและคนอื.นมีความสุข ส่วนด้าน
การปฏิบตั ติ นให้ได้รบั การยอมรับความเป็ นบัณฑิตในสังคมชุมชนวิชาการนันC บัณฑิตทีด. คี วรปฏิบตั ติ น ดังนีC
- แสดงออกอย่างสรรสร้าง
- ปล่อยวางอย่างสันติ
- ไม่ดาํ ริการเบียดเบียนหรือทําลาย
- แม้ตวั ต้องตายก็ไม่คลายจากการทําความดีตามหน้าทีข. องตน
11. บัณฑิ ตกับการแสวงหาความรูใ้ นปัจจุบนั
ในปั จจุบนั ขอเพียงพากเพียรขยัน มนุ ษย์กส็ ามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมากมายมหาศาล ทังC นีCเพราะมี
ช่องทางให้แสวงหาความรูไ้ ด้มากมายหลายช่องทางด้วยกัน ในการใช้ช่องทางนันC ๆ เช่น ช่องทางอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
ขอเพียงไม่ไปติดอยู่กบั เครื.องล่อทีเ. ขาทําล่อไว้เพื.อทีจ. กั พันธนาการผูห้ ลงติดในเครื.องล่อต่าง ๆ ไว้ เช่น การแชท เป็ น
ต้น
12. การสร้างแรงบันดาลใจให้กบั บัณฑิ ตในการศึกษา
การทีอ. าตมาไปเรียนหนังสือ (ปริญญา) เพิม. เติมมีพระภิกษุสามเณรรุ่นหลังๆ เขาพากันถามอาตมาว่า “พระ
อาจารย์มอี ะไรเป็ นแรงบันดาลใจในการเรียน” ก็ให้คาํ ตอบไป ดังนีC
- ให้คดิ เสมอว่า “มีอะไรก็ไม่ปาน มีการศึกษา เพราะ การศึกษา คือ งานสร้างชีวติ ”
- ให้ท่องคาถาห้าคําทีว. ่า “ขยัน ขยัน ขยัน ขยัน และขยัน”
หากทําได้อย่างนีC ในอนาคต ด้วยอํานาจของการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้ าแก่ตนอย่าง
แน่นอน

13. ตัวอย่างบัณฑิ ตทีดีในสังคมไทย
จริงๆ แล้วใครก็สามารถเป็ นตัวอย่างของบัณฑิตทีด. ใี นสังคมไทยได้ หากคนนันC มีการศึกษาแล้วหรือมีความรู้
แล้วก็นําความรู้นันC ๆ มาสรรสร้างความดีแล้วแบ่งปั นความสุขและความดีงามนันC ให้แก่สงั คมบ้าง โดยไม่ใช้ความรู้
ความสามารถ เพียงเพื.อตน ครอบครัว และวงศาคณาญาติของตนเองเท่านันC
สําหรับบัณฑิตผูค้ วรเป็ นตัวอย่างทีด. แี ละยิง. ใหญ่ตลอดกาลในใจของทุกคน คือ ในหลวง หรือ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่ของคนไทย พระองค์ผทู้ รงมีแต่ให้และให้ตลอดกาลเสมอมา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
ดํารัสเกีย. วกับในหลวงทีฟ. ั งแล้วประทับใจมากไว้ว่า “ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็ นดุจดังสายนํCา ฉันจะเป็ นดุจดัง
ป่ า ป่ าที.มีแ ต่ ความจงรักภัก ดีต่อนํC าตลอดเวลา” หากนักศึก ษาทังC หลายนํ าพระราชดํารัสนีCของสมเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถมาดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับพวกเราก็น่าจะได้เป็ นว่า “หากเปรียบการศึกษา คือ สายนํCา ฉัน ก็คอื ป่ า
ป่ าทีจ. ะใกล้ชดิ และจงรักภักดีต่อนํCาตลอดเวลา” หมายความว่า “ในฐานะเป็ นนักศึกษา พวกเราจักอยู่กบั การศึกษาหรือ
การเรียนอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา”
หลักธรรมทีบ. ณ
ั ฑิตควรยึดเหนี.ยวจิตใจเพื.อถึงพร้อมด้วยความสําเร็จสมประสงค์ คือ "อิทธิบาท 4" ได้แก่
1. ฉันทะ คือ ความพอใจและใฝ่ ใจทีจ. ะกระทําสิง. นันC ๆ ให้ดยี งิ. ขึนC
2. วิรยิ ะ คือ ความขยันหมันเพี
. ยรทีจ. ะปฏิบตั หิ น้าทีก. ารงานด้วยความพากเพียรพยายาม ไม่ทอ้ ถอย
3. จิตตะ คือ ความมีจติ ตังC มันในสิ
. ง. ทีก. ระทําอย่างแน่วแน่
4. วิมงั สา คือ ความไตร่ตรองโดยใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผล ตรวจสอบวัดผล และคิดค้นวิธปี รับปรุงแก้ไข
ให้ดยี งิ. ขึนC

สรุป
บัณฑิตเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ การแสดงตนต่อสาธารณะบ่งบอกถึงความเป็ นบัณฑิตที.ดหี รือไม่ดี โดย
บัณฑิตที.ดนี ันC จะมีลกั ษณะน่ ารัก น่ ายกย่อง รู้จกั เจรจา อดกลันC ต่อคําล่วงเกิน และพึ.งพาตนเองได้ โดยพฤติกรรมที.
แสดงออกให้เห็นคุณลักษณะบัณฑิตทีด. นี ันC ต้องมาจากคุณธรรมประจําใจ เช่น กตัญlูและสัจจะ เป็ นต้น ซึง. สังคมรับรู้
และเห็นความสามารถของบัณฑิตทีก. ่อให้เกิดเป็ นส่วนดีต่อสังคมทีท. ําประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมผ่านการคิดและ
การปฏิบตั เิ ชิงบวก งดเว้นการคิดและการปฏิบตั เิ ชิงลบ ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกับบุคคลอื.นๆ ในสังคมอย่างมีความสุข
อีกทังC บัณฑิตยังเป็ นตัวกลางในการสื.อสารให้บุคคลในสังคมเกิดการสมาคมโดยตัวบัณฑิตเองนันC ดํารงตนในฐานะผูน้ ํา
สังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ สังสอนบุ
.
คคลอื.นให้เรียนรูไ้ ด้ บุคคลในสังคมยอมรับหลักการของบัณฑิตด้านการ
คิด การพูด การอ่าน การเขียน มาใช้ในการดําเนินชีวติ และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการปล่อยวางอย่างสันติ
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