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โครงการกติติเมธีเร่ือง 
การศึกษาเพือ่จัดระบบการส่งเสริมการป่าไม้ 
     

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารย ์ดร.อ านวย  คอวนิช 
    กิตติเมธีและคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 

และสหกรณ์ 
 
หลกัการและเหตุผล 
 การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากประการหน่ึง  ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัท่ีได้
สูญเสียไปจากในอดีตท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ีจะสูญเสียต่อไปเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต  ถ้าประชาชนไม่พยายามช่วยกันรักษาไว้  ในอนาคตประเทศไทย 
จะกลายเป็นทะเลทรายเพราะป่าไมเ้ป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร  ท่ีอยู่ของสัตวป่์า  สถานท่ี
ท่องเท่ียว  ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความสมดุลทางนิเวศวิทยาของดิน น ้ าและ
อากาศ  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งผลิตสินคา้ท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจหลายอยา่ง  ในปัจจุบนั
น้ีพ้ืนท่ีป่าไมใ้นเมืองไทยมีปริมาณลดลงอยา่งรวดเร็ว  สาเหตุท่ีส าคญัประกานหน่ึงคือ
การตดัไม้ท าลายป่าของประชาชนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีในการท าการเกษตร  ปัญหาน้ี 
เป็นปัญหาท่ีเร้ือรังมาเป็นเวลาชา้นาน  และรัฐบาลกไ็ม่สามารถอพยพประชาชนเหล่าน้ี
ออกจากพ้ืนท่ีได ้
 ในปัจจุบนักรมป่าไม ้ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางดา้นน้ีโดยตรง  
ได้พยายามหาวิธีการแก้ปัญหา  โดยใช้การพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบของการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูก  และดูแลรักษาป่าไม้รูปแบบน้ีสามารถท าให้
ประชาชนมีท่ีท ากินไม่ตอ้งอพยพออกไป  และสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีป่ามากข้ึน  นอกจาก
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การเพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีป่าไมด้ว้ยวิธีการดงักล่าวน้ีแลว้  ยงัมีการเพ่ิมปริมาณป่าไมอี้ก
โดยการปลูกป่าในชุมชนต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นชุมชนในชนบทหรือเมือง  วิธีการทั้งสอง
วิธีน้ีด าเนินการ  โดยใช้หลกัการพฒันาการเกษตรป่าไมแ้ละการป่าไมชุ้มชน  เพ่ือ
อนุรักษส์ภาพทางดา้นนิเวศวิทยาของป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 
 ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2534  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
โดยความร่วมมือของกรมป่าไม ้ เปิดสอนหลกัสูตรปริญญาตรี  วิชาเอกส่งเสริมการป่า
ไม้  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมป่าไม้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการป่าไม ้  
และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจได้ท าการศึกษา  นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว   
ทางสาขาวิชาฯ  และกรมป่าไมจ้ะจดัท าโครงการส่งเสริมการป่าไมใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ  
เช่น  การวิจยัทางดา้นการส่งเสริมการป่าไม ้ การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีป่าไม้  การจัดองค์กรประชาชนในเขตพ้ืนท่ีป่าไม้  และการเผยแพร่ความรู้
ทางด้านป่าไม้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นต้น  ในการจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ  ทาง
สาขาวิชาฯ  ขาดผูมี้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านน้ี  จึงมีความต้องการผูท่ี้มี
ความสามารถอย่างมากมาช่วยจดัท าโครงการดงักล่าว  จึงขอเสนอโครงการกิตติเมธี  
เพ่ือด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 
วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาการป่าไม ้
 2. ศึกษาขอ้มูลเพ่ือจดัระบบการส่งเสริมการป่าไม ้
 3. วางแผนระบบการส่งเสริมป่าไม ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  ได้มีโอกาสร่วมมือกับ 
     หน่วยงานภายนอกในการท าการวิจยั  และบริการทางวิชาการ 
 2. สาขวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  ไดร่้วมด าเนินกิจกรรมในการ 
     พฒันาป่าไมข้องประเทศ 
  



C:\Users\aasedsun\Desktop\กิตติเมธี\โครงการรวม.doc 

 

โครงการกติติเมธีเร่ือง 
การอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยั 
     

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร 
    กิตติเมธีประจ าสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
หลกัการและเหตุผล 
 ในการศึกษาค้นควา้เร่ืองราวสมยัสุโขทัยนั้น  ศิลาจารึกเป็นหลกัฐาน
ชั้นตน้ท่ีส าคญัยิง่  ท่ีใหค้วามรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์  อกัษรศาสตร์  นิรุกติศาสตร์  และ
ประวติัศาสตร์  แต่ปัจจุบนัการอธิบายศิลาจารึกหลกัต่าง ๆ  ท่ีมีอยูไ่ดด้  าเนินการเพียง
เล็กน้อย  ท าให้ขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการถูกละเลยไปอย่างน่า
เสียดาย  ประกอบกบัมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดจ้ดัตั้งโครงการสุโขทยัศึกษา
ข้ึนใน  พ.ศ. 2526  เพ่ือศึกษาคน้ควา้วิจยั  และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสุโขทยัในดา้น
ต่าง ๆ  การอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยัหลกัต่าง ๆ  จะช่วยเอ้ือและเป็นประโยชน์ต่อ
โครงการสุโขทยัศึกษาของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชอีกดว้ย 
 ดว้ยเหตุดงักล่าว  ขา้พเจา้ในฐานะกิตติเมธีประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์จึง
ขอเสนอ  โครงการอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยัด าเนินกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกบั
การช าระและรวบรวมข้อมูล  การอธิบายถ้อยค าส านวน  การอธิบายความ   และ
รูปแบบตวัอกัษรของศิลาจารึกสมยัสุโขทยัทุกหลกั  ทั้งน้ีเพ่ืออ านวยประโยชน์แก่วง
วิชาการสืบไป 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือช าระและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ  เก่ียวกบัศิลาจารึกสมยัสุโขทยั 
 2. เพื่ออธิบายถอ้ยค าส านวนและอธิบายความ  เก่ียวกบัศิลาจารึกสมยัสุโขทยั 
 3. เพ่ืออธิบายวิวฒันาการของรูปแบบตวัอกัษรไทยในสมยัสุโขทยั 
 4. เพ่ืออธิบายวิวฒันาการของภาษาไทยในสมยัสุโขทยั 
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 5. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสมยัสุโขทยัต่อวงวิชาการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีค าอธิบายศิลาจารึกสมยัสุโขทยัทุกหลกัอยา่งละเอียดและสมบูรณ์ 
     เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงในทางวิชาการ 
 2. มีข้อมูลเก่ียวกับสมัยสุโขทัยเพ่ิมมากข้ึน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 
      การศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์สุโขทยัต่อไป 
 3. วงวิชาการไดรั้บความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน  เก่ียวกบัสมยัสุโขทยัในดา้น 
     ภาษาศาสตร์  อกัษรศาสตร์  นิรุกติศาสตร์  และประวติัศาสตร์ 
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โครงการกติติเมธีเร่ือง 
การพฒันาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา 
     

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารย ์ดร.จรรจา  สุวรรณทตั 
    กิตติเมธีและคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
    คหกรรมศาสตร์ 
หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน  จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันา
สงัคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี ในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 7  (พ.ศ. 2535 – 2539)  ก็ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวในการพฒันาคุณภาพประชากร  ให้
สามารถปรับตนเองไดเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  และ
ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ  ทั้งน้ีโดยการสนบัสนุนให้สถาบนัครอบครัวเปิดเผย
บทบาท  และมีส่วนร่วมกบัภาครัฐและเอกชนมากยิ่งข้ึนในการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอยา่งทัว่ถึง  รวมทั้งการจดัให้มีการศึกษา/ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ  
และการจดัสวสัดิการสงัคมแก่ครอบครัวและประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั 
 งานดา้นการส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพ่ิงจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนการด าเนินงานในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา  โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง  ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีแตกต่างกนัไป  ทั้ง
ในดา้นการใหค้วามรู้และบริการสงัคมลกัษณะของการปฏิบติังานเป็นแบบต่างคนต่าง
ท า  มิไดมี้การประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้ในสายงานเดียวกนั  
โดยเฉพาะขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัทางดา้นพฤติกรรมมนุษยแ์ละครอบครัว  ท่ีมีการ
ด าเนินการอยา่งแพร่หลาย  แต่ถูกจดัเก็บไวก้บัหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีด าเนินการวิจยั
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แต่ละแห่ง  ท าใหข้อ้มูลในเร่ืองเดียวกนัอยูก่ระจดักระจายไม่สะดวกในการคน้ควา้และ
น าผลมาใช้ให้ เ กิดประโยชน์ได้อย่าง เต็มท่ีการขาดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินงานด้านการวางแผน  และก าหนด
นโยบายในการพฒันาสถาบนัครอบครัวและสังคมท่ีเหมาะสม  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพและการพฒันาประเทศท่ีมีคุณภาพและยัง่ยืน  โดยท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เน้นความส าคญัและบทบาทของ
สถาบนัครอบครัวอยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน  การพฒันาระบบขอ้มูลทางดา้นครอบครัวศึกษา
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือให้การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับครอบครัวสามารถ
เป็นไปอย่างเร่งด่วน  เพ่ือให้การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัวสามารถเป็นไป
อยา่งคล่องตวั  และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด 
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตระหนักถึง
ความส าคญัของการพฒันาสถาบนัครอบครัวและสังคมให้มีคุณภาพ  มัน่คง และเป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศชาติ  จึงด าริโครงการจดัตั้ง  “สถาบันครอบครัวศึกษา” ข้ึน  ซ่ึง
เป็นโครงการระยะยาวใชเ้วลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2536 - 2540)  เพ่ือก่อตั้งสถาบนั
กลางทางดา้นการศึกษาวิจยัและเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ทางดา้นครอบครัว  โดยท าหนา้ท่ี
เป็นแหล่งขอ้มูลความรู้ทางดา้นครอบครัวในลกัษณะศูนยส์ารสนเทศครอบครัวศึกษา 
ด าเนินการวิจยัสถาบนัและเป็นหน่วยงานประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาครอบครัวและสังคมซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงาน  องค์กร  
หรือสถาบนัการศึกษาแห่งใดท่ีได้ด าเนินงานเป็นแกนกลางหรือแกนน าทางด้าน
การศึกษาและพฒันาสถาบนัครอบครัวอย่างจริงจงั  และจดัรูปแบบอย่างเป็นระบบ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยั  นอกจากน้ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างด าเนินการพฒันา
หลกัสูตร  และเสนอโครงการบณัฑิตศึกษาทางดา้นการพฒันาสถาบนัครอบครัวและ
สังคม  ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาปริญญาโทในปีการศึกษา 2537  การ
พฒันาระบบขอ้มูลทางดา้นครอบครัวศึกษานับว่าจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
ฐานขอ้มูลและจดัระบบโครงสร้างการจ าแนกวิชาการและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั
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ครอบครัวตามความสอดคลอ้งกบัระบบครอบครัวไทย  ซ่ึงยงัมิไดมี้การรวบรวมอยา่ง
มีระเบียบแบบแผนท่ีใดมาก่อน 
 ในการจดัเตรียมโครงการขั้นตน้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานขอ้มูลทางดา้นครอบครัว
ส าหรับการวางแผนพฒันาโครงการอ่ืน ๆ  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมาก  ดังนั้นสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์จึงตอ้งการผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์อยา่งมาก  ใน
การศึกษาเร่ืองครอบครัวและเป็นผูท่ี้รอบรู้กวา้งขวางเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาการ
ทางดา้นการพฒันาครอบครัวและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มาช่วยริเร่ิม
การด าเนินงานของโครงการใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  จึง
ขอเสนอโครงการกิตติเมธี  เร่ือง  การพฒันาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษาเพื่อให้มี
การศึกษาส ารวจและวิเคราะห์การจดัระบบและรูปแบบขอ้มูลทางด้านครอบครัว  ท่ีจะ
เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนก าหนดนโยบายและพฒันาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
วตัถุประสงค์ 
  1. ส ารวจขอ้มูลการศึกษาวิจยัทางดา้นครอบครัว 
 2. วิเคราะห์โครงสร้างการจดัระบบขอ้มูลครอบครัวศึกษา 
 3. พฒันารูปแบบของระบบขอ้มูลครอบครัวศึกษา 
 4. เผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือมวลชน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทางด้านครอบครัวศึกษา  ในรูปแบบของการจดั  
     ระบบสารสนเทศ  และจ าแนกโครงสร้างฐานขอ้มูลจากผลงานวิจยั  
     ทางดา้นครอบครัวแห่งแรก  ของประเทศไทย  ซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่ 
     ช่ือเสียงของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสุโขทัย - 
     ธรรมาธิราช  ในฐานะสถาบนัผูบุ้กเบิกงานทางด้านครอบครัวอย่าง 
     จริงจงั 
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 2. เปิดโอกาสให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ประสานงานความร่วมมือกบั 
     หน่วยงานอ่ืน ๆ  ไดอ้ย่างกวา้งขวางยิ่งข้ึน  ส าหรับการพฒันาโครงการ 
     ต่อเน่ืองในรูปแบบต่าง ๆ  ในอนาคติ 
 3. เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรปริญญาตรีทางดา้นพฒันาการ 
     เด็กและครอบครัว  และการพฒันาหลกัสูตรบณัฑิตศกึษา  ทางด้าน 
     การพฒันาสถาบนัครอบครัวและสังคมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
     ความรู้ใหม่ ๆ  และการวิจัยทางด้านครอบครัวและสังคมโดยเป็น 
     แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมของนกัศึกษาปริญญาตรีและโท 
 4. ส่งเสริมให้มีการน าขอ้มูลจากผลงานวิจยัมาวิเคราะห์และประยุกตใ์ช ้
     ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนมาตรการ  และนโยบายของชาติ 
     ในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต  ของครอบครัวและประชาชน 
     ใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
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โครงการกติติเมธีเร่ือง 
ภูมปัิญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย 

     
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารย ์ดร.เอกวทิย ์ ณ  ถลาง 
    กิตติเมธีและคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 
    ศึกษาศาสตร์ 
ภูมิหลงั - ทีม่า 
 ในรอบร้อยปีเศษท่ีผ่านมา  อ านาจอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกไดแ้ผ่
ขยายครอบคลุมไปทัว่  โลกดูประหน่ึงว่าโลกตะวนัตกเจริญรุ่งโรจน์  อารยธรรมใหญ่
อย่างจีนและอินเดียก็ถูกบดบงั  ส าหรับประเทศไทยซ่ึงอยู่ในใจกลางอุษาคเณย ์ ก็
ได้รับผลกระทบแห่งอ านาจอิทธิพลจากโลกตะวนัตกอย่างรุนแรงเช่นกนั  หากแต่
สามารถด ารงเอกราชอธิปไตยทางการเมืองไวไ้ด ้ เพราะรู้ทนัท่ีจะผอ่นปรนและคลอ้ย
ตามเพ่ือความอยูร่อด  มาบดัน้ีอ านาจอิทธิพลของตะวนัตกอ่อนก าลงัลงแลว้  แต่ไดท้ิ้ง
ปัญหาและสร้างวิบากกรรมไวใ้หผู้เ้ป็นเจา้ของประเทศอยา่งเราตอ้งต่อสูข้บคิดมากมาย  
เพ่ือใหส้ามารถด ารงอยูอ่ยา่งราบร่ืน 
 ท่ีมาของอ านาจอิทธิพลของตะวนัตกอนัโหมกระหน ่าในอดีต  และไดมี้
พฒันาการในปัจจุบนัเป็นกระแสทุนนิยม  วตัถุนิยม  โดยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยเีป็น
พลงัผลกัดันอยู่น้ี  มิใช่อะไรอ่ืน  นอกจากความเช่ือพ้ืนฐานในภาคพ้ืนยุโรปท่ีให้
ความส าคญัแก่มนุษยเ์หนือสรรพส่ิงทั้งปวง  มนุษยพิ์ชิตธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษยเ์อง  โดยมิได้ค  านึงว่าแทท่ี้จริงแล้ว  มนุษยก์็เป็นส่วนหน่ึงของ
ธรรมชาติ  ภูมิปัญญาตะวนัตกไดเ้ขา้มาครอบง าภูมิปัญญาตะวนัออก  และภูมิปัญญา
ไทยในนามขององค์ความร้ัและระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล  ท าให้คนไทย
ในปัจุบนัมองไม่เห็นคุณค่าและความลุ่มลึกของภูมิปัญญาท่ีสัง่สมไวเ้ดิมในสงัคมไทย
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และไม่เฉลียวใจว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราจะสามารถมีส่วนแกปั้ญหาส าคญั ๆ  ของ
เราได ้
 ภูมิปัญญาดงักล่าวน้ี  เป็นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนท่ีเรียนรู้จาก
ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมปฏิสัมพนัธ์ในชนกลุ่มเดียวกัน  และระหว่างกลุ่มชน 
หลาย ๆ  ชาติพนัธ์ุ  รวมไปถึงโลกทศัน์ท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ  ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเคย
เอ้ืออ านวยให้คนไทยแกปั้ญหาได ้ ด ารงอยู่  และสร้างสรรคอ์ารยธรรมของเราเองได้
อยา่งมีดุลยภาพกบัส่ิงภูมิปัญญาในแผน่ดินแห่งน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเองเป็นเอกเทศ  แต่มีส่วน
แลกเปล่ียน  เลือกเฟ้น  ตีค่า  และปรับใช้จากภูมิปัญญาจากอารยธรรมอ่ืนตลอดมา  
และคงจะด าเนินต่อไป 
 ขอ้ควรพิจารณาเป็นเบ้ืองตน้ในท่ีน้ี  คือ  ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมไวเ้ดิมไดถู้ก
ละเลยไม่เห็นคุณค่าเสียเป็นส่วนใหญ่  ภูมิปัญญาตะวนัตกท่ีรับเขา้มาก็มีส่วนทัง่ดีและ
ไม่ดี  แต่ไม่อาจทดแทนในการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมเสมอไป  ผลในทางจิตวิทยาอนั
เกิดข้ึนแก่คนส่วนใหญ่ก็คือการสูญเสียความภูมิใจ  ความมั่นใจในศักยภาพและ
ความสามารถเดิม  แมแ้ต่ภูมิปัญญาใหม่ก็ไม่เขา้ใจถ่องแทน้ัก  เพราะรับเขา้มาแบบ
ส าเร็จรูปเราจึงมีความสบัสนและปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ  มากมาย  ทั้งในทางเศรษฐกิจ  
สงัคม  การเมือง  และศิลปวฒันธรรม  ท่ีเห็นชดัแจง้ก็คือการท าลายธรรมชาติแวดลอ้ม
และการพฒันาประเทศในแนวทางท่ีก่อให้เกิดทุกข์ยากนานาประการอย่างไม่เคย
ประสบมาแต่กาลก่อน 
 ว่าจ าเพาะการจดัการศึกษา  หลายทศวรรษต่อเน่ืองท่ีเราจงใจหนัเหไปรับ
วิทยาการสากลตามความจ าเป็น  แต่เป็นไปดว้ยแรงเหว่ียงท่ีท าให้ขาดลอยจากรากฐาน
ความเช่ือและระบบคุณค่าเดิมในวฒันธรรมไทย  เพราะเราคิดว่าภูมิปัญญาเดิมของเรา
ลา้สมยั  ไม่สามารถใหค้  าตอบต่อการแกปั้ญหาใหม่ได ้ หลกัสูตร - กระบวนการเรียนรู้
ของเราจึงมีรูปแบบสาระและวิธีการในลกัษณะลอกเลียนสังคมตะวนัตกมากและเอา
เขา้จริงก็ไม่สามารถแก้ปัญหา  โดยเฉพาะปัญหาพ้ืนฐานในการพฒันาประเทศได ้
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มากนกั  ในทางตรงกนัขา้ม  ไดส้ร้างปัญหาใหม่ให้มากนานาประการ  ดงัเป็นท่ีรู้เห็น
และสมัผสัไดใ้นปัจจุบนั 
 ในสถานการณ์เช่นน้ีชาวบา้นไทยท่ีมีสติปัญหาเป็นตวัของตวัเองจ านวน
ไม่น้อย  ท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงจากภาวะบีดคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม  หันมา
พิจารณาคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบา้นเองท่ีไดส้ั่งสมไวแ้ต่บรรพกาล  รวมถึงท่ีคิดข้ึน
ใหม่หลายกรณี  การปรับตวั  ปรับวิถีชีวิตก็นบัว่าประสบความส าเร็จดีระดบัหน่ึงและ
ก าลงัขยายวงผูมี้ส่วนร่วมกวา้งขวางข้ึนเป็นล าดบั  ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวมตวัของผูรู้้
ชาวบา้นในแดนอีสาน  ลา้นนา  และทกัษิณ  ในรูปแบบต่าง ๆ  นกัวิชาการจากองคก์ร
พฒันาเอกชนไดศึ้กษากรณีต่าง ๆ เหล่าน้ี  และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกนัให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านในจังหวัดต่าง ๆ  มากข้ึน  หน่วยราชการท่ีท างานด้าน
วฒันธรรมและการศึกษากต่ื็นตวัเห็นคุณค่าและเขา้มาช่วยขยายผลมากข้ึนเป็นล าดบั 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อคน้ควา้  ตรวจสอบ  เลือกเฟ้นและประมวลภูมิปัญญาชาวบา้นไทย  
     บางลกัษณะ  ท่ีคนไทยระดบัพ้ืนบา้นใหค้วามส าคญัในการด ารงชีวิต 
 2. เพ่ือพรรณนาวิเคราะห์ภูมิปัญญาเหล่านั้น  ให้เป็นองค์ความรู้ท่ีเอ้ือ 
     ประโยชน์ทางการจัดการศึกษา  และเป็นทางเลือกในการพัฒนา 
     เศรษฐกิจสงัคม 
 3. เพื่อเลือกเฟ้นและประมวลกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านท่ีมี  
     ประสิทธิภาพเหมาะสมกบับทบาทวฒันธรรมพ้ืนบา้นไทย 
 4. เพ่ือน าเสนอเน้ือหาสาระ  และกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา 
     ชาวบ้านต่อวงการศึกษาไทยทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   
     ส าหรับน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
     ระดบัต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมในอนาคต 
ขอบเขตและจุดเน้นของการวจิยั 
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 โดยเหตุท่ีการศึกษาคน้ควา้เร่ืองภูมิปัญญาชาวบา้นไทยในสภาพปัจจุบนัได้
มีการรวบรวมความคิด – ผลงานของผูรู้้ชาวบา้น ในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ก าลงัเปล่ียนแปลงไวม้ากแลว้พอสมควร  อาทิเช่น  ความคิด  วิธีการของหลวงพ่อนาน  
สุทธศีโล,  กลุ่มผูใ้หญ่ผายสร้อยสระกลาง,  กลุ่มคีรีวง,  ผูใ้หญ่วิบูลย ์ เขม็เฉลิม  และ
ของพ่อค าเด่ือง  ภาษี  เป็นตน้  ฉะนั้นในการวิจยัคน้ควา้คร้ังน้ี  จึงมุ่งหวงัท่ีจะท าให้
องคค์วามรุ้เร่ืองภูมิปัญญาชาวบา้นถูกถว้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จึงมุ่งเจาะจงไปยงัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  “นิรนาม”  ท่ีสั่งสมอยู่ในความรู้ความเขา้ใจและความทรงจ า  ตลอดจนการ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของชาวบา้น  โดยจะสรรหาเลือกเฟ้นภูมิปัญญาท่ีตรวจสอบ
พบว่ายงัมีความหมาย  มีคุณค่า  และสามารถน ามาปรับใชไ้ดใ้นสงัคมปัจจุบนัท่ีมีการ
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  ถา้จะมีการหยบิยกภูมิปัญญาของอดีตท่ีผา่นพน้จบส้ินไปแลว้
มาพิจารณาก็ดว้ยเหตุผลของการให้อรรถาธิบายให้เห็นรอยต่อหรือพฒันาการของภูมิ
ปัญญาแต่ละช่วงสมยัเป็นส าคญั 
 เพ่ือใหก้ารวิจยัคน้ควา้มีความคล่องตวั  และเหมาะสมกบัความหลากหลาย
ของวฒันธรรม/วิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ  จึงได้วางขอบข่ายการศึกษา
คน้ควา้เก่ียวกบัภูมิปัญญา  “นิรนาม”  ไวเ้ป็น 4  ส่วนตามลกัษณะภูมิภาค  ดงัน้ี 
 ก. ภูมิปัญญาชาวบา้น  ลา้นนา 
 ข. ภูมิปัญญาชาวบา้น  อีสาน 
 ค. ภูมิปัญญาชาวบา้น  ภาคกลาง 
 ง. ภูมิปัญญาชาวบา้น  ทกัษิณ 
 โดยนัยน้ี  จึงไดจ้ดัคณะผูวิ้จยัข้ึนเป็น 4 คณะ  เพื่อคน้ควา้เสาะหา  เลือก
เฟ้น  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  และน าเสนอภูมิปัญญาชาวบา้นของแต่ละภูมิภาค 
 ในช่วยสุดท้าย  จะได้น าสาระส าคัญของภูมิปัญญาทั้ ง 4 ภูมิภาคมา
รวบรวมเขา้เป็นรายงานการวิจยัเดียวกนั  โดยแบ่งเป็น 4 ตอน  ภายใต้บทพรรณา
วิเคราะห์ขั้นต้น  และบทสรุป - เสนอแนะขั้นท้ายเพ่ือน าเสนอ - เผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาและการพฒันาต่อไป 
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หัวข้อในการวจิยั 
 มุ่งศึกษา  เสาะหา  และประมวลภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสั่งสมอยู่ใน
วฒันธรรมไทยภูมิภาคทั้ง 4 ในประเดน็หวัขอ้หลกั ๆ  ดงัน้ี 
 ก. ความเช่ือ - โลกทศัน์ท่ีบ่งบอกลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติ/เหนือธรรมชาติ  และระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัในสงัคม 
 ข. วิถีการด ารงชีวิต  การแกปั้ญหาในการท ามาหากิน  และการปรับตวักบั
ส่ิงแวดลอ้มบวกกระแสความเปล่ียนแปลง 
 ค. ศิลปหตัถกรรม  ประดิษฐกรรมในรูปเคร่ืองมือของใช ้ และศิลปะวตัถุท่ี
ใหค้วามบนัดาลใจจากส่ิงแวดลอ้ม  และเหตุปัจจยัตามพ้ืนภูมินั้น ๆ 
 ง. กระบวนวิธีและพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้ - ประสบการณ์  และการ
ใหก้ารศึกาอบรมพ้ืนบา้น 
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โครงการกติติเมธีเร่ือง 
การศึกษาววิฒันาการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ 

ทางวชิาการในประเทศไทย 
     

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส  ชวลิต 
    กิตติเมธีประจ าสาขาวชิาศิลปศาสตร์ 
หลกัการและเหตุผล 
 พระมหากษนัริยไ์ทยตั้งแต่อดีตได้ทราบตระหนักในความจ าเป็นและ
ความส าคญัของการบนัทึกเร่ืองราว  เหตุการณ์  ความคิด  ความรู้  และประสบการณ์
ลงไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือการอนุรักษณ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา  ตลอดจน
เผยแพร่ใหก้วา้งขวางออกไป  ไดท้ราบประดิษฐต์วัอกัษรไทย  ทรงริเร่ิมและสนบัสนุน
วิธีการพิมพ์แบบสมยัใหม่  ทรงให้รวบรวมหนังสือ  จดัตั้ งห้องสมุดส่วนพระองค ์ 
หอสมุดในวดั  และหอสมุดส าหรับพระนครใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแผน่ดิน 
 ทางดา้นพระพุทธศาสนา  พระสงฆผ์ูท้รงคุณวฒิุกไ็ดจ้ดัสร้างพระไตรปิฎก  
เรียบเรียงเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา  รวบรวมพระคมัภีร์ไวใ้นหอไตร  เพื่อใชใ้น
การเรียนและการเทศน์ถ่ายทอดและเผยแพร่หลกัธรรมและประวติัพระพุทธศาสนา  
การรวบรวมพระคมัภีร์ไตรปิฎกไวใ้นหอไตร  เป็นพุทธประเพณีปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมา
ชา้นาน 
 ในสมัย เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย  มี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ  ได้มีการพิจารณา
ความส าคญัของห้องสมุดในสถานศึกษา  ห้องสมุดส าหรับประชาชนและต่อมาเม่ือ
รัฐบาลเร่ิมจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแมว้่าในแผนแรก ๆ  มิได้
พิจารณาการพฒันาห้องสมุดประเภทต่าง ๆ  แต่ต่อมาก็เร่ิมมีการจดัสรรงบประมาณ



C:\Users\aasedsun\Desktop\กิตติเมธี\โครงการรวม.doc 

 

เพื่อการพัฒนาห้องสมุด  และศูนย์สารนิเทศในท่ีสุดเม่ือ พ .ศ. 2529  รัฐบาลก็ได้
พิจารณาอนุมติัโครงการระบบสารนิเทศแห่งชาติ  ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้เร่ืองราว  
ข่าวสารและวิชาการต่าง ๆ  โดยทัว่ถึง 
 เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัวิวฒันาการของห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศในประเทศ
ไทย  มีผูศึ้กษาเร่ืองราวอยูบ่า้งเฉพาะบางเร่ืองตีพิมพล์งในเอกสารบา้ง  จดัพิมพเ์ป็นเล่ม
บ้าง  แต่ยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองวิวฒันาการห้องสมุด  สัมพนัธภาพระหว่างระบบ
การศึกษากบัห้องสมุดสมัพนัธภาพระหว่างการพฒันาหนงัสือกบัห้องสมุด  ตลอดจน
ลกัษณะนิสยัการแสวงหาความรู้ของคนไทยกบัพฒันาการทางหอ้งสมุด 
 ดงันั้น  จึงเป็นการสมควรท่ีจะศึกษารวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ  เก่ียวกับ
วิวฒันาการห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศในประเทศไทย  ในเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว
ข้างต้น  เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์  ตลอดจนพฒันารูปแบบบริการสารนิเทศใหเ้หมาะสมแก่สงัคมไทย 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาวิวฒันาการหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศในประเทศไทย  ตั้งแต่ 
     อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ห้องสมุดและศูนยส์ารนิเทศ  จากหลกัฐานใน  
     หอ้งสมุด  และรายงานการศึกษาวิจยัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี 
 3. เพ่ือศึกษาพฒันาการการผลิตหนงัสือในประเทศไทย  เปรียบเทียบกบั 
     พฒันาการหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศในแต่ละยคุ 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ 
   4.1 สมัพนัธภาพระหว่างพฒันาการของห้องสมุดและศูนยบ์ริการ 
     สารนิเทศกบัทศันคติและความเก้ือกลูของสงัคม 

   4.2 สัมพนัธภาพระหว่างพฒันาการห้องสมุดกับพฒันาการ 
             การผลิตหนงัสือ 
 5. เพ่ือเสนอแนะทิศทางการพฒันาหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศในอนาคต 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รายงานการศึกษาวิวฒันาการหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศในประเทศไทย 
 2. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สัมพนัธภาพ  ระหว่างพฒันาการห้องสมุด 
     และศูนยส์ารนิเทศ  กบัวิวฒันาการการผลิตหนงัสือในประเทศไทย 
 3. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหอ้งสมุดและศูนยส์ารนิเทศ  ในอนาคต 
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แบบเสนอโครงการกติตเิมธี 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

     
 
ช่ือโครงการ    หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนยัแห่งพุทธธรรม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณสุมน  อมรวิวฒัน ์
ระยะเวลาโครงการ  2 ปี  (มกราคม 2542 – ธนัวาคม 2543) 
หลกัการและเหตุผล 
  ปัจจุบนัน้ีการด าเนินชีวิตมีความซบัซอ้นมากข้ึน  เน่ืองจากสงัคมไทยได้
เปล่ียนแปลงไปเป็นสงัคมขอ้มูลข่าวสาร  สงัคมท่ีมีการแข่งขนั  สงัคมประชาธิปไตยท่ี
เน้นความเท่าเทียม  สังคมท่ีเร่ิมมีการตรวจสอบแสวงหาความเป็นธรรม  และ
สงัคมไทยก็เป็นสังคมไร้พรมแดนท่ีคนไทยตอ้งไดรั้บการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือสามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 การจดัการศึกษาของไทยไดรั้บการวิจารณ์ว่าขาดระบบคิดเป็นองคร์วม  
ดงัจะเห็นไดจ้ากการเน้นผลของการเรียนความรู้และละเลยผลการพฒันาความคิด  มี
การแยกยอ่ยวิธีการสอนเป็นการบอกอธิบาย  การเลียนแบบ  การฝึกหดั  ฯลฯ  แต่มิได้
ผสมผสานวิธีการเรียนการสอนเหล่านั้นให้สัมพนัธ์กลมกลืนกนั  การจดัแบ่งระดบั
ของการศึกษาอย่างแยกตดัขาดจากกนั  ท าให้ขาดการเช่ือมโยงระหว่างช่วงวยัชีวิต  
การศึกษาซ่ึงเป็นเสมือนขั้นบนัใด  ท่ีผูเ้รียนตอ้งปีนป่ายสูงข้ึน ๆ แต่ขาดความช านาญ  
และขาดพ้ืนฐานทางความคิด  คุณธรรม 
 หลกับุรณาการในการศึกษา  มีความส าคญัยิง่ต่อกระบวนการพฒันามนุษย์
สมควรท่ีจะมีการคน้ควา้  อธิบาย  และสรุปแนวทางทั้งท่ีเป็นแนวคิดสากล  และ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้ชดัเจนเพื่อให้นักศึกษา  นกัวิชาการ  และครูสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นภารกิจของคนอยา่งมีประสิทธิภาพ  จากการท่ีศาสตราจารยกิ์ตติ
คุณสุน  อมรวิวฒัน์  ไดท้ าโครงการกิตติเมธี  เร่ืองการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม
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แนวพุทธศาสตร์  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึง ธนัวาคม 2541 แลว้นั้น  ปรากฏว่ายงัมี
ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจสมควรคน้ควา้เรียบเรียงต่อ  เพ่ือเป็นหลกัวิชาการท่ีสมบูรณ์  จึง
เห็นสมควรใหด้ าเนินโครงการกิตติเมธีต่ออีกวาระหน่ึง 
 โครงการกิตติเมธีท่ีเสนอ  คือ  การแต่งต ารา  เร่ือง  “หลกับูรณาการตามนยั
แห่งพุทธธรรม”  ซ่ึงเป็นการเสนอทฤษฎีบูรณาการตามแนวศึกษาศาสตร์  และความ
สอดคล้องกับลกัษณะบูรณาการตามแนวพุทธศาสตร์  โครงร่างของต าราดังกล่าว  
ประกอบดว้ย  เน้ือหา 6 บท คือ สาระหลกับูรณาการ  บูรณาการของการศึกษา  บูรณา
การของหลักสูตร  บูรณาการของการเรียนรู้  สังคมการเรียนรู้  และบทสรุป  
(รายละเอียดของโครงการดงัเอกสารท่ีแนบ) 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาและน าเสนอหลักบูรณาการตามแนวศึกษาศาสตร์และ  
      พุทธศาสตร์ 
 2. เพ่ือเรียบเรียงต าราว่าดว้ย  หลกับูรณาการตามนัยแห่งพุทธธรรม  ซ่ึง 
      เป็นแนวทางของการปฏิรูปหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ 
 3.  เ พ่ือน าหลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรมไป 
      ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
วธีิด าเนินงาน 
 1. ศึกษาเอกสารทางศึกษาศาสตร์  และพุทธศาสตร์  เพื่อเขียนความหมาย 
     หลกัคิด  และกระบวนการท่ีบูรณาการ 
 2. เรียบเรียง  และเขียนกรอบความคิดเร่ือง  บูรณาการ 
 3. น ากรอบความคิดเร่ือง  “บูรณาการตามนยัแห่งพุทธธรรม”  จดัด าเนิน 
     วิทยาพิจารยใ์นบณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัสงฆ ์4 คร้ัง 
     3.1 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     3.2 บณัฑิตวิทยาลยั  มหามกฎุราชวิทยาลยั 
     3.3 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  วิทยาเขตภาคเหนือ 
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     3.4 บณัฑิตวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  วิทยาเขตภาคตะวนัออก  
            เฉียงเหนือ 
 4. ปรับปรุงกรอบความคิด  และท าเอกสารโครงร่าง  สงัเขป 

 5. จดัวิทยาพิจารณาในระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  และ  
       คณะครุศาสตร์ 2 คร้ัง 

 6. เช่ือมโยงหลกัคิด  เร่ืองบูรณาการตามทฤษฎีสากล  และตามหลกัพุทธ  
     ศาสตร์พฒันาโครงร่างของต ารา 
 7. เรียบเรียงต าราเร่ือง  หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนยัแห่งพุทธธรรม 
 8. จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงาน  และน าเสนอต าราฉบับ 
      สมบูรณ์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ต าราเร่ือง  หลกับูรณาการทางการศึกษาตามนยัแห่งพุทธธรรม 
 2. คณาจารยมี์ความรู้ความเขา้ใจหลกัการบูรณาการทางการศึกษาตามนยั  
     แห่งพุทธธรรม 
 3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สามารถน าเอาหลกับูรณาการทางการศึกษาตาม  
     นยัแห่งพุทธธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 
 


