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คุณธรรมและจริยธรรมของนักศกึษา 

 การศึกษานับเปนเครื่องมือทีสํ่าคัญที่สุดในการเรียนรูหรือพัฒนามนุษยในทุกยุคทกุสมัย  เพราะ

การที่มนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดนั้น  ก็ดวยการศึกษาเปนสําคัญ  ดงันัน้  จงึอาจกลาวไดวา  ประวัตศิาสตร

การดํารงอยูของมนษุยชาติ ก็คือประวตัิศาสตรแหงการศึกษานั่นเอง  กลาวเฉพาะในสงัคมไทย  

การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยแสดงออกมาในหลาย ๆ ลักษณะ  ไมวาจะเปนการศึกษาโดยตรง  

หรือแสดงออกมาโดยออมผานความเชื่อ  ประเพณี  พิธีกรรมและการดําเนนิชีวิตอืน่ ๆ  ดังจะเหน็ไดจาก

การใชคําศัพทในภาษาไทยหลายคําที่เกีย่วเนื่องกับการศกึษาและการเรียนรูของมนษุย  เชน  คําวา 

เรียน  เรียนรู  ฝกหัด  พัฒนา  ศึกษา  ฝกฝน  อบรม  นกัเรียน  นิสิต  นักศึกษา  บณัฑิต  ปราชญเปนตน  

คําเหลานี้แมจะแตกตางกนัไปตามระดับข้ันของการใชและแหลงที่มาของคําศัพท  แตก็บงบอกถึงนัย

แหงการศึกษาและการเรียนรูนั่นเอง 
 

 การใชคําเหลานี้กับมนษุยสะทอนใหเห็นวา  มนุษยเปนสัตวที่ตองศกึษาเลาเรียน  ตองเรียนรู  

ฝก  หัด  และพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  เพราะโดยธรรมชาติของมนษุยแลว  มนุษยจะตองฝกหัด

พัฒนาตนเองอยูเสมอจึงจะอยูรอดได  เพราะมนษุยไมเหมือนสัตวประเภทอื่น  ซึ่งเกิดมาแลวก็อยูไดดวย

สัญชาตญาณ  แมแตคลอดออกมาในวนันั้นก็ตาม  เชน  เปด  ไก  สุนัข  ฯลฯ  โดยนัยนี้  ชีวิตของมนษุย

จึงเปนชีวิตแหงการศึกษา(พระธรรมปฎก 2539 : 15)  หรืออีกนัยหนึ่ง  การศึกษานัน่เองคือชีวิตของ

มนุษย 
 

 โดยธรรมชาต ิ  มนษุยจงึตองศึกษาเลาเรยีน  ฝกฝน  พัฒนาตนเองเพื่อที่จะดําเนินชวีิตดวยดี  

การศึกษาจึงเปนเครื่องมือหรืออุปกรณในการพัฒนามนษุย  และในขณะเดียวกนั  การศึกษาเองก็เปน

ตัวการพฒันาที่สมบูรณอยูในตัวดวย  การศึกษาตามความหมายนีจ้ึงไมไดหมายถึงเฉพาะการเลาเรียน

หนงัสือในหองเรียนหรือสถาบันการศึกษาเทานั้น  แตยงัหมายถงึสิ่งอืน่ ๆ ที่เปนเรื่องของการฝกหดั  การ

เรียนรู  การพฒันาทัง้ทางดานรางกายและความคิด  มนุษยจะตองศกึษาเลาเรียนหรือเรียนรูทกุส่ิงอยาง

ที่เขาไปเกีย่วของ  จึงจะไดชื่อวาเปนนกัศึกษาที่แทจริง 

 
ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ในปจจุบนันี้  มีนักศึกษาเปนจํานวนไมนอยที่ไมไดตระหนกัวา  ชวีิตของการเปนนกัศึกษานัน้  

คือ ชีวิตของการเรียนรูหรือการฝกฝนตนเอง  จึงทาํใหมองการศึกษาในความหมายแคบ ๆ เพียงแต

การศึกษาในหองเรียนหรือภายในสถาบนัการศึกษาเทานั้น  หรือมองแคบลงไปวา เปนเรื่องของการสอบ

วัดผลเทานัน้  ความเขาใจไมถูกตองนี้จงึทาํใหเกิดปญหาในการศกึษาเลาเรียน  กอใหเกิดความทุกข  

ความเบื่อหนายในการเลาเรยีน  ปญหาตาง ๆ เหลานี้มิไดเกิดจากระบบการศึกษาในปจจุบันที่มักจะ

มองการศึกษาในความหมายแคบ ๆ เทานั้น  หากแตยังมาจากกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนบคุคลไมสามารถจะปรับตัวไดทัน  และที่สําคัญยิ่งก็คือ  การที่

สังคมไมไดตระหนกัถงึการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของการเปนนกัศึกษา 
 

 ทั้งนี้เพราะวา การที่มนุษยเปนสัตวแหงการศึกษาเลาเรยีน  ตองฝกฝนและพัฒนาตนเองจงึจะ

อยูรอดไดนั้น  มนษุยจะตองมีคุณสมบัตหิรือคุณลักษณะพิเศษประจําตัวที่จะชวยใหการศึกษาเลาเรียน

นั้นเปนไปไดดวยด ี  โดยในเบื้องตน  จะตองมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติภายในจิตใจที่เปนไปในทางที่

ถูกตองดีงาม  เรียกวา “คุณธรรม”  และนักศึกษาจะตองแปรเปลี่ยนหรอืสะทอนคุณสมบัติภายใน

ดังกลาวนี้ออกมาสูการปฏิบัติ         เปนพฤตกิรรมที่ดีงามถกูตอง  เอื้อตอการศึกษาและเรียนรู    

เรียกวา “จริยธรรม”   
 

เมื่อกลาวถงึ “คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา”  จึงหมายถงึคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ

ภายในจิตใจทีด่ีงามของนักศึกษาที่จะเอื้อตอการเรียนรูใหเปนไปไดดวยดี  และการปฏิบัติหนาที่ของการ

เปนนกัศึกษาที่ดีงามนัน่เอง 
 

 หากจะตั้งคําถามวา  แลวอะไรละเปนคณุธรรมและจริยธรรมที่สําคญัและจําเปนตอการศึกษา

และเรียนรูของนักศกึษา  คาํตอบคงจะมหีลายอยาง  ข้ึนอยูกับวา  ใครจะมองคุณสมบัติอะไรเปนเรื่อง

จําเปนและเปนเรื่องสําคัญ  ในทีน่ี้จะเสนอคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาตามหลักของ

พระพทุธศาสนา  ซึง่เปนศาสนาแหงการศึกษา  คือ มองชีวิตและความเปนอยูของมนษุยเปนเรื่องของ

การศึกษาทัง้สิน้  ขอเรียกวา “อุปนิสัย 7 ประการสูการเปนนกัศึกษาทีม่ีประสิทธิผลสูงสุด”      เพราะ

คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเปนเรื่องของความประพฤตทิี่เคยชนิ (Habit)ของแตละบคุคลที่เรียกวา 

อุปนิสัยของแตละคน 
 
อุปนิสัยที ่ 1  สวมหัวใจนกัปราชญ 

 

ในสังคมไทยสมัยโบราณ  มกีารกําหนดคุณธรรมและจริยธรรมของนกัศึกษาไวหลายอยาง  ไม

วาจะเปนความขยันหมั่นเพยีรในการศึกษาเลาเรียน  ความออนนอมถอมตนตอครูอาจารย  ความเคารพ
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เชื่อฟงครูอาจารยเปนตน  อันถือไดวาเปนคุณลักษณะภายในจิตใจและถือเปนหนาทีท่ี่นกัศึกษาจะตอง

ประพฤติปฏิบตัิในการศึกษาเลาเรียน   นักศึกษาจงึเปนคนที่มีครูอยูในหวัใจทีถ่ือเปนแบบอยางในการ

ดําเนนิชีวิตได  นอกจากนี้แลว  ยังจะมีหลักประจาํใจที่ถือเปนหลักจําเปนของการเปนนักศึกษาหรือ

นักปราชญที่จะตองแสวงหาความรู  เรียกวา  “หัวใจนักปราชญ”  ซึ่งเรียกยอ ๆ  วา  หลัก  สุ.  จิ.  ป.ุ  ลิ.   
 

 คําวา สุ.  มาจากคําวา  สุต  หมายถงึ การฟง  การฟงหรือการอานมาก  นักศึกษาจะตองเปนคนที่

ฟงมากและอานมาก  รับรูขอมูลตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นอยางแจมแจงชัดเจน  ยิ่งในปจจุบนันี้  เปนสังคมยุค

ขอมูลขาวสาร  กย็ิ่งมีขอมูลที่จะรับรูเปนจาํนวนมากจากสื่อสารชนิดตาง ๆ 

 

 คําวา  จ.ิ  มาจากคําวา จินต  หมายถงึ  การคิด  เมื่อรับรูขอมูลเขามาแลวกน็ํามาคิดไตรตรอง  

จัดระบบความคิดใหเปนระเบียบตามกระบวนการในการคิด  หรือนําเอาขอมูลมาจัดระบบใหมใหเปน

ระบบความคดิของเราเอง 

 

 คําวา  ป.ุ  มาจากคําวา ปุจฉา หมายถึง  การถาม เมื่อคิดไตรตรองแลว  ยังมีขอทีส่งสัยหรือไม

เขาใจก็ไตรถามครูหรือทานผูรู  รวมทัง้มีขอสงสัยใครรูก็สืบคนหาคําตอบจากแหลงความรูแหลงอืน่ ๆ  

 

 คําวา  ลิ.  มาจากคําวา ลิขิต  หมายถึง การเขียน  หรือการสื่อสาร เมือ่รูอยางชัดเจนแลวก็ลงมือ

บันทกึไวหรือเขียนแสดงความคิดนั้นเพื่อส่ือไปยังผูอ่ืน  อันเปนการแสดงออกถงึความรูความสามารถของ

เราใหผูอ่ืนไดเขาใจหรือรับรูดวย 

  

หลักหัวใจนักปราชญนี ้  จึงยงัเปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีใ่ชไดอยูเสมอ  

ไมวายุคสมยัจะเปลี่ยนไปแคไหนก็ตาม  นกัศึกษาจะตองฝกใหมีทกัษะทั้งสี่ประการนี้เสมอ  เพื่อจะเปน

นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  
อุปนิสัยที ่ 2  กาวสูหลกัแหงการเปนนกัศึกษาทีส่มบูรณแบบ 

ในปจจุบนัที่สังคมกําลงักาวไปสูการเปนสงัคมแหงการเรยีนรู (Learning Society) นักศึกษา

จะตองมีคุณสมบัติที่จะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเปนเครื่องมือทีจ่ะชวยในการ

ฝกฝนและพฒันาตนเอง  หลักที่จะนําไปสูการเปนนักศึกษาดังกลาวนี้  เรียกวา “แสงเงนิแสงทองของ

ชีวิตนักศกึษา “  หรือ  “รุงอรุณของการศึกษา” (พระธรรมปฎก 2539 : 142 – 162) ซึ่งเปนหลักประกัน

ชีวิตของการเปนนกัศึกษาวา  ชวีิตที่มีคณุลักษณะ  7 ประการตอไปนี ้  จะเปนชวีิตที่จะพัฒนาไปสูการ

เปนนกัศึกษาและเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ  กลาวคือ   
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 1.)  รูจักเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ด ีจุดเริ่มตนของการเปนนกัศึกษาทดีีนั้น  จะตอง

เร่ิมจากการรูจกัเลือกหาแหลงความรูและแบบอยางที่ด ี  การมีพอแม ครูอาจารย ส่ือสารมวลชน  ผูใหญ

ทั่วไป  รวมทัง้เพื่อนและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  ที่ดีงาม  อันจะเปนสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการศึกษาเรียนรู  

เชน  การรูจักดูโทรทัศนรายการที่มปีระโยชน  การรูจักคบเพื่อนที่ดี  การเลือกอานหนังสือที่ใหความรูเปน

ตน  แหลงความรูและแบบอยางที่ดีเหลานี้จะมีอิทธพิลชักนาํและชักชวนใหเจริญงอกงามในการพัฒนา

พฤติกรรม  จติใจ  และปญญาของนกัศึกษา   รวมทัง้เปนจุดเริ่มตนใหนกัศึกษารูจักใชปจจัยภายนอกทั้ง

ที่เปนบุคคล  หนงัสือ  และเครื่องมือส่ือสารทั้งหลายใหเปนอุปกรณและเปนประโยชนในการแสวงหา

ความรูและความดีงาม  เพื่อนํามาใชในการพัฒนาชีวิต  แกปญหาและทําการตาง ๆ อยางสรางสรรค   

 2.)  รูจักจัดระเบียบชีวิต  และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคม   นักศึกษาจะตองเปนคนที่มีระเบียบ

วินัย  กลาวคอื  เปนผูรูจกัจดัระเบียบความเปนอยู  กจิกรรมและกิจการการเรียน  รวมทัง้สิ่งแวดลอมให

เอื้อโอกาสแกการพัฒนาชีวติและแกการศึกษา  เชน  การวางแผนการเรียนและทาํตารางเวลา  ตาราง

ประจําวนั  ประจําสัปดาห  วาจะอานอะไรกอนหลัง  จะทํากิจกรรมอะไรบาง  และจะทาํเมื่อไรเปนตน  

นอกจากนี ้  นกัศึกษาจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑกติกาของสถาบนัและของสังคมดวย  ซึง่อนัที่จริงแลว  

การศึกษาในสถาบันการศึกษานัน้  ก็คือ การฝกปรือการมีวนิัยแกตนเองอยางหนึง่นัน่เอง  นักปราชญ

บางทานจึงกลาววา  ความสาํเร็จทางดานการศึกษานัน้  อาศัยสติปญญานอยกวาการมีระเบียบวนิัย  

 

 3.)  มีแรงจูงใจที่ถูกตอง   มีอุปนิสัยแหงความใฝรูใฝสรางสรรค  ใฝดี  ใฝทาํ  ใฝสัมฤทธิ ์  ใฝ

ความเปนเลิศหรือมุงสูความเปนเลิศ   เชน  อยากไดปริญญา  อยากมีเงนิเดือนดี  อยากมีตาํแหนงหนาที่

ที่ดีงามเปนตน  จึงเรียนหนงัสือ  จึงเลือกเรียน เลือกวิชา  เลือกอาชีพนั้น ๆ  ที่ตนคดิวาจะทําใหประสบ

ส่ิงที่ตองการ   นอกจากนี้แลว  ลึก ๆ ลงไป  ยังใฝสรางสรรคส่ิงตาง ๆ  มิใชเพราะอยากจะไดเงนิหรือ

อยากจะไดตําแหนง  แตอยากชวยทาํทกุส่ิงทุกคนที่ตนเกี่ยวของใหเขาถึงภาวะที่ดีงาม  ความสาํเร็จ  ไม

หลงติดอยูแคคิดจะไดจะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค  ไมคิดต่ําเพียงเพือ่จะทํากิจการตาง ๆ 

เพียงใหผาน  แตมีจิตใจที่ใฝในความสัมฤทธิ์ที่สูงสง  อยากใหส่ิงที่ทาํออกมาอยางดีเลิศ  รูจักใชอินทรีย 

คือ ตา  หู  เปนตน  ในการเรียนรู  หาความสุขจากการศึกษาและมคีวามสุขจากการทาํความดีงามดวย

การใชสมองและมือในการสรางสรรค  แรงจูงใจนี้จะชวยใหนักศึกษามุงมั่นสรางสรรค  มีความเพียร

พยายามและมีพัฒนาการอยูเสมอ 

 

 4.)  พัฒนาศกัยภาพของตนใหเต็มที ่  มอุีปนิสัยมุงมัน่ฝกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเปนคนจะ

ใหถึงได   มีจิตสํานกึในการที่จะพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  โดยมีความเชื่อมั่นตามหลักการที่วา  
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มนุษยมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองจนเปนสัตวประเสริฐสูงสุดได  มองเหน็ความยากลาํบากอุปสรรค

และปญหาตาง ๆ  เปนดุจเวททีี่ทดสอบและพัฒนาสตปิญญาความสามารถของตนเอง  ถาไมพัฒนา

ตนเองก็ไมมีโอกาสแสดงออก  ไมสามารถนําเอาศักยภาพไปใชใหเกดิประโยชนได 

 

 5.)  มีทัศนคติและคานยิมที่ด ี การเปนนกัศึกษาจะตองมีทัศนคติและคานิยมแหงการเปน

นักศึกษาที่ดีงาม มองส่ิงตาง ๆ เปนเรื่องของการเรียนรู  อยูในหลกัความคิดความเชื่อที่ดีงามมเีหตุผล  

เชื่อในหลกัของการกระทาํวาเปนสิง่ทีจ่ะกาํหนดสิ่งตาง ๆ  ใหเปนเปนตามเหตุปจจัย  กับทัง้มพีฤติกรรม

และจิตใจที่อยูในอํานาจเหตผุล  รูเหตุปจจัยที่จะนาํไปสูความสาํเร็จ  ไมมองเฉพาะสิ่งผวิเผนิ  ไมมี

คานิยมฟุงเฟอเกินตัว  แตมองในหลักแหงเหตุปจจัยที่นาํไปสูการสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ตามแนวของ

เหตุผลเปนสาํคัญ 

 

 6.)  มีความกระตือร้ีอรนขวนขวาย  ไมประมาท  ไมเฉือ่ยฃา  เปนผูมีจิตสํานกึที่ตัง้อยูในความ

ไมประมาท  มีจิตสํานกึตอการเปลี่ยนแปลง  มีความกระตือร้ือรนขวนขวายไมอยูนิง่เฉย ไมเปนคนเฉื่อย

ชา ไมปลอยเวลาใหลวงไปเปลา  มีอะไรเกิดขึ้นที่อาจจะเปนเหตุแหงความเสื่อม  ก็ไมอยูนิง่  รูเทาทัน

และหาทางปองกันแกไข และเมื่อส่ิงที่ดีงามเขามาก็ไมประมาท   รีบเสริมสรางเหตุปจจัยของความเจริญ

งอกงามใหยั่งยืนมากยิง่ขึ้น 

 

 7.)   รูจักคิดพิจารณาใหเกดิปญญาที่จะรูเขาใจสิ่งทัง้หลายตามความเปนจรงิ   รูจักคิด  รูจัก

พิจารณา  มองเปน  คิดเปน  รูจกัใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย  เพื่อใหเขาถงึความ

จริงของสิ่งตาง ๆ  รวมทัง้สามารถแกไขปญหาและจัดทาํดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จดวยวิธีการแหง

ปญญา 

 

 หลักทั้ง  7 ประการนี ้  เปนหลักที่มีความสาํคัญมากที่จะนําไปสูการเปนนกัศึกษาที่สมบูรณแบบ

และนําไปสูการเรียนรูที่แทจริง  นักศกึษาจงึตองสรางอุปนิสัยเหลานี้ใหเกิดขึ้นในตัวเอง 

 
อุปนิสัยที ่ 3  มีชีวิตที่เทียมดวยกงลอแหงความสําเร็จ    

รถที่จะวิ่งไปถงึจุดหมายปลายทางไดสําเร็จอยางปลอดภัย  จะตองประกอบดวยลอ 4  ลอฉันใด  

นักศึกษา  หรือนักคนควาใด ๆ ก็ตาม ทีจ่ะประสบความเจริญกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน  กจ็ะตองมี

ชีวิตที่เทียมดวยกงลอแหงความสําเร็จเชนกนั  ซึ่งเรียกวา จักร  4  (พระธรรมปฎก 2541 : 35 – 36) อัน

เปนหลกัทีจ่ะทําใหชีวิตแหงการศึกษาเจรญิกาวหนา  ประสบความสาํเร็จ  คือ 
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1.  เลือกอยูในถิน่ที่เหมาะสม  เลือกหาถิ่นที่อยู   หรือแหลงเลาเรียนดําเนนิชีวิตที่ดี  ซึ่งมบีุคคลและ

ส่ิงแวดลอมทีอํ่านวยแกการศึกษา  การพัฒนาชวีิต  การแสวงหาความรู  การสรางสรรคชีวิตที่ดีงาม  

และความเจรญิกาวหนา 

2. รูจักคบกับคนดี  รูจักเสวนาคบหาหรอืรวมหมูกับบุคคลผูรู  ผูทรงคุณ  และผูที่จะเกื้อกูลแกการ

แสวงหาความรู  ความเจริญกาวหนา  รวมทั้งการเขาไปเกี่ยวของกับส่ิงที่จะเกือ้กูลตอการศึกษาหา

ความรู  เชน  การรูจักเลือกอานหนงัสือทีด่ี  การใชเครื่องมือส่ือสารที่เปนไปเพื่อการศึกษาเปนตน 

3. ดํารงมัน่ในการเปนนกัศึกษา  ดํารงตนมั่นอยูในแนวทางของการเปนนกัศึกษาทีด่ีงาม  

ตั้งเปาหมายแหงชวีิตและการศึกษาใหดงีามและแนชัด  และทํากิจกรรมทกุอยางที่จะนาํตนไปสู

จุดหมาย  แนวแน  มัน่คงในแนวทางนัน้  ไมออนไหวออกนอกทาง  ไมหลงเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยหุรือ

ความชัว่ตาง ๆ 

4. ส่ังสมคุณงามความดีและสติปญญา  อาศัยทุนดทีี่เปนพืน้มาแตเดิม  คือ  ความมสีติปญญา  

ความถนัด  และรางกายดเีปนตน  รูจักแกไขปรับปรุงตนเอง  ศึกษาหาความรู  สรางเสริมคุณสมบัติ  

ความดีงาม  ฝกฝนความชํานิชาํนาญเตรียมไวกอนแตตน  ตอเมือ่มีเหตุที่ตองใชก็จะเปนผูพรอมที่จะ

กาวไปสูความสําเร็จนัน้ ๆ  ไดอยางงาย  สามารถสรางสรรคประโยชนสุขและกาวสูความเจริญใน

การศึกษายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

 
อุปนิสัยที่   4  มีหลักแหงความสําเร็จ  

  นักศึกษาที่จะประสบความสําเร็จ  จะตองมีคุณธรรมหรือปฏิบัติตามหลักการที่จะนาํไปสู

ความสาํเร็จในการศึกษาเลาเรียน  ที่เรียกวา อิทธิบาท 4   กลาวคือ 

 1.  มีใจรักในการศึกษาเลาเรียน (ฉันทะ)  มีใจรัก  พอใจในการศึกษาเลาเรียนและศึกษาเลา

เรียนดวยใจรกั  ตองการทาํใหการศึกษาเลาเรียนออกมาอยางดีที่สุด  มิใชสักแตวาทาํพอใหเสร็จ  ๆ  

หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือคะแนนเทานัน้  แตมุงหวังความเปนเลิศหรือความเปนผูรูในศาสตร

นั้น ๆ อยางแทจริง 

 2.  พากเพียรศึกษาคนควา (วิริยะ)  มีความขยนัหมั่นประกอบ  หมัน่ศึกษาคนควาดวยความ

พยายาม  เขมแข็ง  อดทน  เอาธุระ  ไมทอดทิง้  ไมทอถอย  กาวไปขางหนาจนกวาจะประสบ

ความสาํเร็จแมวาจะมีอุปสรรคมากขนาดไหนก็ตาม 

 3.  ใสใจตอการศึกษาเลาเรยีน (จิตตะ)  ศึกษาคนควาดวยความตั้งใจ  ตัง้จิตรับรูในการศึกษา

เลาเรียนและทําสิง่นัน้ ๆ ดวยความคิด  ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย  ใชความคิดในเรื่องที่ศึกษา

บอย ๆ  และเสมอ ๆ  จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตของนักศกึษา 
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 4.  ใชปญญาสอบสวน(วิมังสา)  หมัน่ใชปญญาพิจารณาใครครวญ  ตรวจตราหาเหตุผล  รูจัก

ทดลอง  วางแผน  วัดผล  คดิคนวิธีแกไขปรับปรุงงานเปนตน  เพื่อใหการศึกษาไดผลดียิ่งขึ้น 
 

อุนิสัยที่  5  เสริมสรางสติปญญา   
ชีวิตของการเปนนกัศึกษานัน้  นอกจากจะมีหลกัในการแสวงหาความรูแลว  จะตองพยายาม

สรางสรรคสติปญญาอยูเสมอ   โดยการปฏิบัติตามหลกัแหงการสรางความเจริญงอกงามแหงปญญา  4  

ประการ (วุฒธิรรม)  คือ 

1.  คบหาหรือเสวนาผูรู   คบหาทานผูรู  ผูทรงคุณความดี  มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับถือ รูจกั

เลือกหาแหลงวิชา  รูจักอานหนงัสือที่จะใหความรูที่มีประโยชน 

2. ใสใจฟงคําสอน  เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย  คาํแนะนําสัง่สอน  แสวงหาความรูทัง้จาก

ตัวบุคคลโดยตรง  และจากหนงัสือหรือส่ืออ่ืน ๆ  ตั้งใจเลาเรียน  คนควา  หมั่นปรึกษาสอบถามใหเขาถงึ

ความรูความเขาใจที่แทจริง 

3. คิดใหแยบคายถองแท  รู  เห็น  ไดอาน  ไดฟงสิง่ใดก็รูจักคิดพิจารณาดวยตนเอง  นาํมาคิด

เปนระบบความคิดของตนเอง  โดยแยกแยะใหเหน็ความจริง  และสืบสาวใหเหน็ความเปนเหตุผลวา  ส่ิง

นั้นคืออะไร  เกิดขึ้นไดอยางไร  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  และจะเกิดผลอะไรตอไป  มีขอดี  ขอเสีย  คุณโทษ

และเชื่อมโยงสัมพันธกับส่ิงอื่น ๆ อยางไรบางเปนตน 

4.ปฏิบัติใหถูกหลักหรือนํามาใชปฏิบัติจริง  นําส่ิงที่ไดศึกษาเลาเรียนและรับฟงมา  และที่คิด

ไตรตรองดีแลวไปใชหรือลงมือปฏิบัติใหถกูตองตามหลกัของสิ่งนั้น ๆ 
 
อุปนิสัยที ่ 6  เคารพครู – อาจารยและผูจุดประทีปปญญา 
   คุณธรรมและจริยธรรมที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของนกัศึกษา  ก็คือ  ความสมัพนัธกบัครูอาจารย  

สถาบันการศกึษาและสิง่ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  ในฐานะผูจุดประทีปปญญา  โดยแสดงความเคารพ

นับถือตามหลกัปฏิบัติดังนี ้

1. ลุกตอนรับ  แสดงความเคารพครูอาจารย   และใหความเคารพสถาบันการศึกษาและสิ่งที่ให

ความรูแกตนเอง 

2. เขาไปหาครู-อาจารยและสถาบัน  เพื่อบํารุง  รับใช  ปรึกษา  ซักถาม  รับคําแนะนําเปนตน

จากครูอาจารยและจากสถาบันที่เขาไปศึกษา  

3. รูจักฟงดวยดี  ฟงเปน  รูจักฟงใหเกดิปญญา ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของครูอาจารย  และ

เคารพเชื่อฟงในกฎเกณฑ ระเบียบวนิัยของสถาบนัการศึกษาและสิ่งทีเ่ปนเครื่องมือทางการศึกษาเปน

ตน 
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4. ปรนนิบัตแิละชวยบริการครูอาจารยและสถาบนัการศึกษา  บํารุงสถาบันการศึกษาและ

ชวยงานของสถาบันใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  และใหเปนสถาบนัที่จะถายทอดความรูแกอนชุนตอไป  

รวมทัง้การดูแลเครื่องมือการศึกษาใหอยูคงทน 

5. เรียนหนงัสือและศิลปวิทยาโดยเคารพ  เอาจริงเอาจัง  ถอืเปนกิจสําคญั  เรียนโดยตัง้ใจ  

ไมเฉื่อยชา 

 

อุปนิสัยที่  7  มีองคประกอบคุณธรรมและจรยิธรรมของนักศึกษาที่สมบูรณแบบ 
 คุณธรรมและจริยธรรมที่จะนําไปสูการเปนนกัศึกษาที่สมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพยิง่นั้น

เมื่อกลาวโดยสรุป  ก็จะมีลักษณะสําคัญ  3  ประการ  กลาวคือ 

 1.  ความเปนผูมีสติปญญา  มีความรูความเขาใจในสิง่ตาง ๆ  อยางถองแท  ถูกตอง  ตลอดจน

มีความรูความเขาใจในสิ่งทัง้หลายตามความเปนจริง  คุณธรรมจริยธรรมขอนี้  กค็ือ  ความเปนคนเกง

นั่นเอง 

 2.  เมื่อมีความรูความเขาใจในสิ่งทั้งหลายอยางถูกตองตามความเปนจริงแลว  ก็เปนผูสามารถ

ปฏิบัติตอส่ิงตาง ๆ เหลานั้นไดอยางถกูตอง  หรือนาํเอาความรูความเขาใจเหลานัน้มาใชปฏิบัติหรือ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง   ไมผิดพลาด ควบคุมตนเอง  มีความรบัผิดชอบ  มีเหตุผล  

มีความซื่อสัตย  มีความขยนัหมัน่เพียร   คุณลักษณะขอนี้  ก็คือ  ความเปนคนดี  

 3.  เมื่อปฏิบัติตอส่ิงทั้งหลายไดถูกตองหรือดําเนนิชีวิตไดถูกตองตามที่ไดศึกษาเรียนรูแลว  ก็จะ

นําไปสูผลที่ตองการ  คือการแกปญหาไดสําเร็จ  เมื่อแกปญหาไดสําเร็จลุลวงแลวก็จะมีอิสรภาพและมี

ความสุข  คุณธรรมของการเปนนกัศึกษาขอนี้  ก็คือ  ความสุข 

 

 อุปนิสัยที่  7  นี ้  จงึเปนอุปนิสัยที่จะชวยใหนักศึกษาไดตรวจสอบวา  ตนเองเปนนกัศึกษาที่

สมบูรณแบบหรือยัง  โดยดูจากคุณลักษณะแหงการเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข  ซึ่งเปน

องคประกอบของการเปนนกัศึกษา 

 
บทสรุป 
 อุปนิสัยทั้ง  7  ประการดังกลาวมานี้  เปนหลกัคุณธรรมและจริยธรรมที่คอบคลุมชีวิตการเปน

นักศึกษาทั้งหมด  นักศึกษาจึงตองหมัน่พิจารณาและตรวจสอบตนเองอยูเสมอวา  ตนเองประกอบไป

ดวยคณุธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาที่สมบูรณแบบ  คือ  เปนผูมีความรูความเขาใจในเนื้อหา

วิชาการตาง ๆ หรือเปนคนเกงหรือยัง (มีปญญา)    สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใหดีงามถูกตอง  

เปนผูมีระเบยีบวินัยหรือเปนคนดีหรือยัง (มีศีล)   และเปนผูมีความสุขจากการศึกษาเลาเรียน  ปลอด

โปรงเปนอิสระ  ไมเครียดหรือเปนผูมีความสุขในการศึกษาเลาเรียนหรอืไม (มีสมาธ)ิ 
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นอกจากนี ้  นักศึกษาอาจจะตรวจสอบชีวิตการเปนนกัศึกษาที่สมบูรณแบบตามหลักปณิธาน

ของมหาวทิยาลัยศรีปทุมก็ไดวา  นักศึกษาเปนผูที่มีปญญา  มีความเชี่ยวชาญ  มีความเบกิบาน  และมี

คุณธรรมหรือไมเพียงใด 

  

 เมื่อไดตรวจสอบตนเองแลวพบวา  มีสวนใดที่ยงับกพรอง  ไมสมบูรณ  ก็ใหหมัน่ฝกฝนและ

พัฒนาตนเองในสวนนัน้  ๆ ใหมากขึ้น  ตามหลกัในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมดังกลาวมา  และมี

สวนใดทีพ่บวา  มีอยูแลว  ก็ใหพัฒนายิง่ ๆ ข้ึนไป  เมื่อพัฒนาตนเองไดอยางนี้แลว  ชีวิตของการเปน

นักศึกษาก็จะเปนชีวิตแหงการศึกษาและเรียนรูที่แทจริง 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 
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