โครงการกิตติเมธีเรื่อง
การศึกษาเพือ่ จัดระบบการส่ งเสริมการป่ าไม้
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.อานวย คอวนิช
กิตติเมธีและคณาจารย์ประจาสาขาวิชาส่งเสริ มการเกษตร
และสหกรณ์

หลักการและเหตุผล
การสู ญ เสี ย ความสมดุ ล ทางธรรมชาติ ข องสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากร
เป็ นสิ่ ง ที่ สาคัญ มากประการหนึ่ ง ป่ าไม้นับ เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ สาคัญ ที่ ไ ด้
สูญเสี ยไปจากในอดีตที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะสู ญเสี ยต่อไปเพิ่มขึ้น
ในอนาคต ถ้า ประชาชนไม่ พ ยายามช่ ว ยกัน รั ก ษาไว้ ในอนาคตประเทศไทย
จะกลายเป็ นทะเลทรายเพราะป่ าไม้เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร ที่อยู่ของสัตว์ป่า สถานที่
ท่อ งเที่ ยว ตลอดจนเป็ นสิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความสมดุ ล ทางนิ เวศวิทยาของดิ น น้ าและ
อากาศ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าที่สาคัญทางเศรษฐกิจหลายอย่าง ในปัจจุบนั
นี้พ้ืนที่ป่าไม้ในเมืองไทยมีปริ มาณลดลงอย่างรวดเร็ ว สาเหตุที่สาคัญประกานหนึ่ งคือ
การตัดไม้ทาลายป่ าของประชาชนเพื่อ ใช้เป็ นพื้ น ที่ ในการทาการเกษตร ปั ญหานี้
เป็ นปัญหาที่เรื้ อรังมาเป็ นเวลาช้านาน และรัฐบาลก็ไม่สามารถอพยพประชาชนเหล่านี้
ออกจากพื้นที่ได้
ในปั จจุบนั กรมป่ าไม้ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่รับผิดชอบทางด้านนี้ โดยตรง
ได้พ ยายามหาวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา โดยใช้ก ารพัฒ นาป่ าไม้ใ นรู ป แบบของการให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปลู ก และดู แ ลรั ก ษาป่ าไม้รู ป แบบนี้ สามารถท าให้
ประชาชนมีที่ทากินไม่ตอ้ งอพยพออกไป และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่ามากขึ้น นอกจาก
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การเพิ่มหรื อขยายพื้นที่ป่าไม้ดว้ ยวิธีการดังกล่าวนี้ แล้ว ยังมีการเพิ่มปริ มาณป่ าไม้อีก
โดยการปลูกป่ าในชุมชนต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นชุมชนในชนบทหรื อเมือง วิธีการทั้งสอง
วิธีน้ ี ดาเนิ นการ โดยใช้หลักการพัฒนาการเกษตรป่ าไม้และการป่ าไม้ชุมชน เพื่ อ
อนุรักษ์สภาพทางด้านนิเวศวิทยาของป่ าไม้และสิ่ งแวดล้อม
ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2534 สาขาวิ ช าส่ ง เสริ มการเกษตรและสหกรณ์
โดยความร่ วมมือของกรมป่ าไม้ เปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาตรี วิชาเอกส่ งเสริ มการป่ า
ไม้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้บุค ลากรของกรมป่ าไม้ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อ งกับการป่ าไม้
และประชาชนทั่ว ไปที่ ส นใจได้ท าการศึ ก ษา นอกจากหลัก สู ต รดัง กล่ า วแล้ว
ทางสาขาวิชาฯ และกรมป่ าไม้จะจัดทาโครงการส่ งเสริ มการป่ าไม้ในรู ปแบบอื่น ๆ
เช่น การวิจยั ทางด้านการส่ งเสริ มการป่ าไม้ การส่ งเสริ มอาชีพของประชาชนในเขต
พื้ น ที่ ป่ าไม้ การจัด องค์ก รประชาชนในเขตพื้ น ที่ ป่ าไม้ และการเผยแพร่ ค วามรู้
ทางด้า นป่ าไม้แ ก่ ป ระชาชนทั่วไปเป็ นต้น ในการจัด เตรี ยมโครงการต่ า ง ๆ ทาง
สาขาวิ ช าฯ ขาดผูม้ ี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ท างด้า นนี้ จึ ง มี ค วามต้อ งการผูท้ ี่ มี
ความสามารถอย่างมากมาช่วยจัดทาโครงการดังกล่าว จึงขอเสนอโครงการกิตติเมธี
เพื่อดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการป่ าไม้
2. ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดระบบการส่งเสริ มการป่ าไม้
3. วางแผนระบบการส่งเสริ มป่ าไม้
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. สาขาวิ ช าส่ ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ์ ได้มี โ อกาสร่ ว มมื อ กับ
หน่วยงานภายนอกในการทาการวิจยั และบริ การทางวิชาการ
2. สาขวิชาส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมดาเนิ นกิจกรรมในการ
พัฒนาป่ าไม้ของประเทศ
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โครงการกิตติเมธีเรื่อง
การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุ โขทัย
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร
กิตติเมธีประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล
ในการศึ ก ษาค้น คว้า เรื่ อ งราวสมัย สุ โขทัย นั้น ศิ ล าจารึ ก เป็ นหลัก ฐาน
ชั้นต้นที่สาคัญยิง่ ที่ให้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิ รุกติศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบนั การอธิ บายศิลาจารึ กหลักต่าง ๆ ที่มีอยูไ่ ด้ดาเนิ นการเพียง
เล็กน้อย ทาให้ขอ้ มูลที่สาคัญยิ่งซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการถูกละเลยไปอย่างน่ า
เสี ยดาย ประกอบกับมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชได้จดั ตั้งโครงการสุ โขทัยศึกษา
ขึ้นใน พ.ศ. 2526 เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจยั และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับสุ โขทัยในด้าน
ต่าง ๆ การอธิ บายศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยหลักต่าง ๆ จะช่วยเอื้อและเป็ นประโยชน์ต่อ
โครงการสุโขทัยศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วย
ด้วยเหตุดงั กล่าว ข้าพเจ้าในฐานะกิตติเมธี ประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์จึง
ขอเสนอ โครงการอธิ บายศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยดาเนิ นกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับ
การช าระและรวบรวมข้อ มูล การอธิ บ ายถ้อ ยค าส านวน การอธิ บายความ และ
รู ปแบบตัวอักษรของศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยทุกหลัก ทั้งนี้ เพื่ออานวยประโยชน์แก่วง
วิชาการสื บไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อชาระและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลาจารึ กสมัยสุโขทัย
2. เพื่ออธิบายถ้อยคาสานวนและอธิบายความ เกี่ยวกับศิลาจารึ กสมัยสุโขทัย
3. เพื่ออธิบายวิวฒั นาการของรู ปแบบตัวอักษรไทยในสมัยสุโขทัย
4. เพื่ออธิบายวิวฒั นาการของภาษาไทยในสมัยสุโขทัย
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5. เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับสมัยสุโขทัยต่อวงวิชาการ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. มีคาอธิบายศิลาจารึ กสมัยสุโขทัยทุกหลักอย่างละเอียดและสมบูรณ์
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในทางวิชาการ
2. มี ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สมัย สุ โ ขทัย เพิ่ ม มากขึ้ น อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป
3. วงวิชาการได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น เกี่ ยวกับสมัยสุ โขทัยในด้าน
ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ และประวัติศาสตร์
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โครงการกิตติเมธีเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต
กิตติเมธีและคณาจารย์ประจาสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน จาเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ก็ได้ให้ความสาคัญกับ
การเสริ มสร้างความมัน่ คงของสถาบันครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพประชากร ให้
สามารถปรับตนเองได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และ
ความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวเปิ ดเผย
บทบาท และมีส่วนร่ วมกับภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้นในการยกระดับคุณภาพชี วิต
ของประชาชนอย่างทัว่ ถึง รวมทั้งการจัดให้มีการศึกษา/ฝึ กอบรมการส่ งเสริ มอาชี พ
และการจัดสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัวและประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
งานด้านการส่ งเสริ มและการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในสังคมเพิ่งจะ
ได้รับการสนับสนุ นการดาเนิ นงานในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้ง
ในด้านการให้ความรู้และบริ การสังคมลักษณะของการปฏิบตั ิงานเป็ นแบบต่างคนต่าง
ทา มิได้มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรื อความรู้ในสายงานเดียวกัน
โดยเฉพาะข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ทางด้านพฤติกรรมมนุ ษย์และครอบครัว ที่มีการ
ดาเนินการอย่างแพร่ หลาย แต่ถูกจัดเก็บไว้กบั หน่วยงานหรื อสถาบันที่ดาเนิ นการวิจยั
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แต่ละแห่ง ทาให้ขอ้ มูลในเรื่ องเดียวกันอยูก่ ระจัดกระจายไม่สะดวกในการค้นคว้าและ
น าผลมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ก ารขาดระบบข้อ มู ล ข่ า วสารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ย่อมส่ งผลโดยตรงต่อการดาเนิ นงานด้านการวางแผน และกาหนด
นโยบายในการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคมที่เหมาะสม ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เน้นความสาคัญและบทบาทของ
สถาบันครอบครัวอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านครอบครัวศึกษา
จึ ง เป็ นสิ่ ง จาเป็ นเร่ ง ด่ วน เพื่ อ ให้การด าเนิ น งานที่ เกี่ ยวข้อ งกับครอบครั วสามารถ
เป็ นไปอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้การดาเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับครอบครัวสามารถเป็ นไป
อย่างคล่องตัว และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสังคมให้มีคุณภาพ มัน่ คง และเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศชาติ จึงดาริ โครงการจัดตั้ง “สถาบันครอบครัวศึกษา” ขึ้น ซึ่ ง
เป็ นโครงการระยะยาวใช้เวลาดาเนิ นการ 5 ปี (พ.ศ. 2536 - 2540) เพื่อก่อตั้งสถาบัน
กลางทางด้านการศึกษาวิจยั และเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู้ทางด้านครอบครัว โดยทาหน้าที่
เป็ นแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านครอบครัวในลักษณะศูนย์สารสนเทศครอบครัวศึกษา
ดาเนินการวิจยั สถาบันและเป็ นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาครอบครั วและสัง คมซึ่ ง ปั จจุบนั ยังไม่ปรากฏว่า มี ห น่ วยงาน องค์กร
หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาแห่ ง ใดที่ ได้ด าเนิ น งานเป็ นแกนกลางหรื อ แกนน าทางด้า น
การศึกษาและพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่างจริ งจัง และจัดรู ปแบบอย่างเป็ นระบบ
ข้อมูลที่ทนั สมัย นอกจากนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างดาเนิ นการพัฒนา
หลักสู ตร และเสนอโครงการบัณฑิตศึกษาทางด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวและ
สัง คม ซึ่ ง คาดว่าจะสามารถเปิ ดรับนักศึ กษาปริ ญญาโทในปี การศึ กษา 2537 การ
พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านครอบครัวศึกษานับว่าจะเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลและจัดระบบโครงสร้างการจาแนกวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
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ครอบครัวตามความสอดคล้องกับระบบครอบครัวไทย ซึ่ งยังมิได้มีการรวบรวมอย่าง
มีระเบียบแบบแผนที่ใดมาก่อน
ในการจัดเตรี ยมโครงการขั้นต้นเพื่อเป็ นพื้นฐานข้อมูลทางด้านครอบครัว
สาหรั บ การวางแผนพัฒ นาโครงการอื่ น ๆ เป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นมาก ดัง นั้น สาขาวิช า
คหกรรมศาสตร์จึงต้องการผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างมาก ใน
การศึกษาเรื่ องครอบครัวและเป็ นผูท้ ี่รอบรู้กว้างขวางเป็ นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
ทางด้านการพัฒนาครอบครั วและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาช่วยริ เริ่ ม
การดาเนินงานของโครงการให้เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึง
ขอเสนอโครงการกิตติเมธี เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษาเพื่อให้มี
การศึกษาสารวจและวิเคราะห์การจัดระบบและรู ปแบบข้อมูลทางด้านครอบครัว ที่จะ
เป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนกาหนดนโยบายและพัฒนาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพชีวิต
ของครอบครัวให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. สารวจข้อมูลการศึกษาวิจยั ทางด้านครอบครัว
2. วิเคราะห์โครงสร้างการจัดระบบข้อมูลครอบครัวศึกษา
3. พัฒนารู ปแบบของระบบข้อมูลครอบครัวศึกษา
4. เผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อมวลชน
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นศูนย์กลางข้อมูลทางด้านครอบครัวศึกษา ในรู ปแบบของการจัด
ระบบสารสนเทศ และจาแนกโครงสร้ า งฐานข้อ มูลจากผลงานวิจยั
ทางด้านครอบครัวแห่ งแรก ของประเทศไทย ซึ่ งจะเป็ นการเผยแพร่
ชื่ อ เสี ย งของสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ราช ในฐานะสถาบัน ผูบ้ ุกเบิ กงานทางด้านครอบครั วอย่า ง
จริ งจัง
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2. เปิ ดโอกาสให้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประสานงานความร่ วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สาหรับการพัฒนาโครงการ
ต่อเนื่องในรู ปแบบต่าง ๆ ในอนาคติ
3. เป็ นแนวทางสาหรับการปรับปรุ งหลักสูตรปริ ญญาตรี ทางด้านพัฒนาการ
เด็กและครอบครั ว และการพัฒนาหลักสู ต รบัณฑิ ต ศกึ ษ า ทางด้า น
การพัฒนาสถาบัน ครอบครั วและสัง คมในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับข้อ มูล
ความรู้ ใ หม่ ๆ และการวิ จ ัย ทางด้า นครอบครั ว และสัง คมโดยเป็ น
แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาปริ ญญาตรี และโท
4. ส่ งเสริ มให้มีการนาข้อมูลจากผลงานวิจยั มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การวางแผนมาตรการ และนโยบายของชาติ
ในการพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพชี วิต ของครอบครัวและประชาชน
ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
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โครงการกิตติเมธีเรื่อง
ภูมปิ ัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้ านไทย
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
กิตติเมธีและคณาจารย์ประจาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์

ภูมิหลัง - ทีม่ า
ในรอบร้อยปี เศษที่ผ่านมา อานาจอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกได้แผ่
ขยายครอบคลุมไปทัว่ โลกดูประหนึ่ งว่าโลกตะวันตกเจริ ญรุ่ งโรจน์ อารยธรรมใหญ่
อย่างจี น และอิ น เดี ยก็ถูกบดบัง สาหรั บประเทศไทยซึ่ งอยู่ในใจกลางอุษาคเณย์ ก็
ได้รับผลกระทบแห่ งอานาจอิ ทธิ พลจากโลกตะวันตกอย่างรุ นแรงเช่ นกัน หากแต่
สามารถดารงเอกราชอธิ ปไตยทางการเมืองไว้ได้ เพราะรู้ทนั ที่จะผ่อนปรนและคล้อย
ตามเพื่อความอยูร่ อด มาบัดนี้ อานาจอิทธิ พลของตะวันตกอ่อนกาลังลงแล้ว แต่ได้ทิ้ง
ปัญหาและสร้างวิบากกรรมไว้ให้ผเู้ ป็ นเจ้าของประเทศอย่างเราต้องต่อสูข้ บคิดมากมาย
เพื่อให้สามารถดารงอยูอ่ ย่างราบรื่ น
ที่มาของอานาจอิทธิ พลของตะวันตกอันโหมกระหน่ าในอดี ต และได้มี
พัฒนาการในปัจจุบนั เป็ นกระแสทุนนิยม วัตถุนิยม โดยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็ น
พลัง ผลักดัน อยู่น้ ี มิ ใช่ อ ะไรอื่ น นอกจากความเชื่ อ พื้ น ฐานในภาคพื้ น ยุโรปที่ ใ ห้
ความสาคัญแก่มนุษย์เหนือสรรพสิ่ งทั้งปวง มนุษย์พิชิตธรรมชาติเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของมนุ ษย์เอง โดยมิ ได้คานึ งว่าแท้ที่จริ ง แล้ว มนุ ษย์ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาตะวันตกได้เข้ามาครอบงาภูมิปัญญาตะวันออก และภูมิปัญญา
ไทยในนามขององค์ความรั้และระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นสากล ทาให้คนไทย
ในปัจุบนั มองไม่เห็นคุณค่าและความลุ่มลึกของภูมิปัญญาที่สงั่ สมไว้เดิมในสังคมไทย
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และไม่เฉลียวใจว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของเราจะสามารถมีส่วนแก้ปัญหาสาคัญ ๆ ของ
เราได้
ภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ เป็ นผลของประสบการณ์สั่งสมของคนที่เรี ยนรู้จาก
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้อ มปฏิ สัม พัน ธ์ ใ นชนกลุ่ ม เดี ย วกัน และระหว่า งกลุ่ ม ชน
หลาย ๆ ชาติพนั ธุ์ รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้ เคย
เอื้ออานวยให้คนไทยแก้ปัญหาได้ ดารงอยู่ และสร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้
อย่างมีดุลยภาพกับสิ่ งภูมิปัญญาในแผ่นดินแห่งนี้มิได้เกิดขึ้นเองเป็ นเอกเทศ แต่มีส่วน
แลกเปลี่ยน เลือกเฟ้ น ตีค่า และปรับใช้จากภูมิปัญญาจากอารยธรรมอื่ นตลอดมา
และคงจะดาเนินต่อไป
ข้อควรพิจารณาเป็ นเบื้องต้นในที่น้ ี คือ ภูมิปัญญาที่สั่งสมไว้เดิ มได้ถูก
ละเลยไม่เห็นคุณค่าเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ภูมิปัญญาตะวันตกที่รับเข้ามาก็มีส่วนทัง่ ดีและ
ไม่ดี แต่ไม่อาจทดแทนในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมเสมอไป ผลในทางจิตวิทยาอัน
เกิ ด ขึ้ น แก่ ค นส่ ว นใหญ่ ก็คื อ การสู ญ เสี ย ความภู มิ ใ จ ความมั่น ใจในศัก ยภาพและ
ความสามารถเดิ ม แม้แต่ภูมิปัญญาใหม่ก็ไม่เข้าใจถ่องแท้นัก เพราะรับเข้ามาแบบ
สาเร็จรู ปเราจึงมีความสับสนและปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ มากมาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม ที่เห็นชัดแจ้งก็คือการทาลายธรรมชาติแวดล้อม
และการพัฒนาประเทศในแนวทางที่ ก่อ ให้เกิ ด ทุ กข์ยากนานาประการอย่างไม่เคย
ประสบมาแต่กาลก่อน
ว่าจาเพาะการจัดการศึกษา หลายทศวรรษต่อเนื่ องที่เราจงใจหันเหไปรับ
วิทยาการสากลตามความจาเป็ น แต่เป็ นไปด้วยแรงเหวี่ยงที่ทาให้ขาดลอยจากรากฐาน
ความเชื่อและระบบคุณค่าเดิมในวัฒนธรรมไทย เพราะเราคิดว่าภูมิปัญญาเดิมของเรา
ล้าสมัย ไม่สามารถให้คาตอบต่อการแก้ปัญหาใหม่ได้ หลักสูตร - กระบวนการเรี ยนรู้
ของเราจึงมีรูปแบบสาระและวิธีการในลักษณะลอกเลียนสังคมตะวันตกมากและเอา
เข้าจริ ง ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา โดยเฉพาะปั ญหาพื้ นฐานในการพัฒนาประเทศได้
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มากนัก ในทางตรงกันข้าม ได้สร้างปัญหาใหม่ให้มากนานาประการ ดังเป็ นที่รู้เห็น
และสัมผัสได้ในปัจจุบนั
ในสถานการณ์เช่ นนี้ ชาวบ้านไทยที่มีสติปัญหาเป็ นตัวของตัวเองจานวน
ไม่น้อย ที่ ได้รับผลกระทบรุ นแรงจากภาวะบี ดคั้นทางเศรษฐกิ จและสังคม หันมา
พิจารณาคุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้านเองที่ได้สั่งสมไว้แต่บรรพกาล รวมถึงที่คิดขึ้น
ใหม่หลายกรณี การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตก็นบั ว่าประสบความสาเร็ จดีระดับหนึ่ งและ
กาลังขยายวงผูม้ ีส่วนร่ วมกว้างขวางขึ้นเป็ นลาดับ ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวของผูร้ ู้
ชาวบ้านในแดนอีสาน ล้านนา และทักษิณ ในรู ปแบบต่าง ๆ นักวิชาการจากองค์กร
พัฒนาเอกชนได้ศึกษากรณี ต่าง ๆ เหล่านี้ และสร้างเครื อข่ายเชื่ อมโยงกันให้เกิดการ
เรี ยนรู้ ร ะหว่ า งชาวบ้า นในจัง หวัด ต่ า ง ๆ มากขึ้ น หน่ ว ยราชการที่ ท างานด้า น
วัฒนธรรมและการศึกษาก็ตื่นตัวเห็นคุณค่าและเข้ามาช่วยขยายผลมากขึ้นเป็ นลาดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นคว้า ตรวจสอบ เลือกเฟ้ นและประมวลภูมิปัญญาชาวบ้านไทย
บางลักษณะ ที่คนไทยระดับพื้นบ้านให้ความสาคัญในการดารงชีวิต
2. เพื่อพรรณนาวิเคราะห์ภูมิปัญญาเหล่านั้น ให้เป็ นองค์ความรู้ที่เอื้ อ
ประโยชน์ ท างการจัด การศึ ก ษา และเป็ นทางเลื อ กในการพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคม
3. เพื่ อ เลื อ กเฟ้ นและประมวลกระบวนการเรี ยนรู้ ข องชาวบ้า นที่ มี
ประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับบทบาทวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
4. เพื่อนาเสนอเนื้ อหาสาระ และกระบวนการเรี ยนรู้เกี่ ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้า นต่ อ วงการศึ ก ษาไทยทั้ง ที่ เ ป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ
สาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
ระดับต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในอนาคต
ขอบเขตและจุดเน้ นของการวิจยั
C:\Users\aasedsun\Desktop\กิตติเมธี\โครงการรวม.doc

โดยเหตุที่การศึกษาค้นคว้าเรื่ องภูมิปัญญาชาวบ้านไทยในสภาพปัจจุบนั ได้
มีการรวบรวมความคิด – ผลงานของผูร้ ู้ชาวบ้าน ในบริ บททางเศรษฐกิจและสังคมที่
กาลังเปลี่ยนแปลงไว้มากแล้วพอสมควร อาทิเช่น ความคิด วิธีการของหลวงพ่อนาน
สุ ทธศีโล, กลุ่มผูใ้ หญ่ผายสร้อยสระกลาง, กลุ่มคีรีวง, ผูใ้ หญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และ
ของพ่อคาเดื่ อง ภาษี เป็ นต้น ฉะนั้นในการวิจยั ค้นคว้าครั้งนี้ จึงมุ่งหวังที่จะทาให้
องค์ความรุ ้เรื่ องภูมิปัญญาชาวบ้านถูกถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงมุ่งเจาะจงไปยังภูมิปัญญา
ท้องถิ่น “นิ รนาม” ที่สั่งสมอยู่ในความรู้ความเข้าใจและความทรงจา ตลอดจนการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันของชาวบ้าน โดยจะสรรหาเลือกเฟ้ นภูมิปัญญาที่ ตรวจสอบ
พบว่ายังมีความหมาย มีคุณค่า และสามารถนามาปรับใช้ได้ในสังคมปั จจุบนั ที่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ถ้าจะมีการหยิบยกภูมิปัญญาของอดีตที่ผา่ นพ้นจบสิ้นไปแล้ว
มาพิจารณาก็ดว้ ยเหตุผลของการให้อรรถาธิ บายให้เห็นรอยต่อหรื อพัฒนาการของภูมิ
ปัญญาแต่ละช่วงสมัยเป็ นสาคัญ
เพื่อให้การวิจยั ค้นคว้ามีความคล่องตัว และเหมาะสมกับความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม/วิถี ชีวิต ของคนไทยในภูมิภาคต่ า ง ๆ จึ ง ได้วางขอบข่า ยการศึ กษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญา “นิรนาม” ไว้เป็ น 4 ส่วนตามลักษณะภูมิภาค ดังนี้
ก. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ล้านนา
ข. ภูมิปัญญาชาวบ้าน อีสาน
ค. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภาคกลาง
ง. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทักษิณ
โดยนัยนี้ จึงได้จดั คณะผูว้ ิจยั ขึ้นเป็ น 4 คณะ เพื่อค้นคว้าเสาะหา เลือก
เฟ้ น วิเคราะห์ ตรวจสอบ และนาเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละภูมิภาค
ในช่ ว ยสุ ด ท้า ย จะได้น าสาระส าคัญ ของภู มิ ปั ญ ญาทั้ง 4 ภู มิ ภ าคมา
รวบรวมเข้าเป็ นรายงานการวิจยั เดี ยวกัน โดยแบ่ งเป็ น 4 ตอน ภายใต้บทพรรณา
วิ เ คราะห์ ข้ นั ต้น และบทสรุ ป - เสนอแนะขั้น ท้า ยเพื่ อ น าเสนอ - เผยแพร่ ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ทางการศึกษาและการพัฒนาต่อไป
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หัวข้ อในการวิจยั
มุ่ ง ศึ ก ษา เสาะหา และประมวลภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นที่ สั่ ง สมอยู่ ใ น
วัฒนธรรมไทยภูมิภาคทั้ง 4 ในประเด็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้
ก. ความเชื่ อ - โลกทัศน์ที่บ่งบอกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อมในธรรมชาติ/เหนือธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ดว้ ยกันในสังคม
ข. วิถีการดารงชีวิต การแก้ปัญหาในการทามาหากิน และการปรับตัวกับ
สิ่ งแวดล้อมบวกกระแสความเปลี่ยนแปลง
ค. ศิลปหัตถกรรม ประดิษฐกรรมในรู ปเครื่ องมือของใช้ และศิลปะวัตถุที่
ให้ความบันดาลใจจากสิ่ งแวดล้อม และเหตุปัจจัยตามพื้นภูมิน้ นั ๆ
ง. กระบวนวิธีและพฤติกรรมการถ่ายทอดความรู้ - ประสบการณ์ และการ
ให้การศึกาอบรมพื้นบ้าน
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โครงการกิตติเมธีเรื่อง
การศึกษาวิวฒ
ั นาการห้ องสมุดและศูนย์ สารนิเทศ
ทางวิชาการในประเทศไทย
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
กิตติเมธีประจาสาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล
พระมหากษัน ริ ยไ์ ทยตั้ง แต่ อ ดี ตได้ทราบตระหนัก ในความจ าเป็ นและ
ความสาคัญของการบันทึกเรื่ องราว เหตุการณ์ ความคิด ความรู้ และประสบการณ์
ลงไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ การอนุ รั ก ษณ์ แ ละถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา ตลอดจน
เผยแพร่ ให้กว้างขวางออกไป ได้ทราบประดิษฐ์ตวั อักษรไทย ทรงริ เริ่ มและสนับสนุน
วิธีการพิมพ์แบบสมัยใหม่ ทรงให้รวบรวมหนังสื อ จัดตั้งห้อ งสมุ ดส่ วนพระองค์
หอสมุดในวัด และหอสมุดสาหรับพระนครให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในแผ่นดิน
ทางด้านพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผทู้ รงคุณวุฒิกไ็ ด้จดั สร้างพระไตรปิ ฎก
เรี ยบเรี ยงเรื่ องราวทางพระพุทธศาสนา รวบรวมพระคัมภีร์ ไว้ในหอไตร เพื่อใช้ใน
การเรี ยนและการเทศน์ถ่ายทอดและเผยแพร่ หลักธรรมและประวัติพระพุทธศาสนา
การรวบรวมพระคัมภีร์ไตรปิ ฎกไว้ในหอไตร เป็ นพุทธประเพณี ปฏิบตั ิต่อเนื่ องกันมา
ช้านาน
ในสมั ย เปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข ในการจัด การศึ กษาระดับ ต่ า ง ๆ ได้มีการพิ จารณา
ความสาคัญของห้องสมุดในสถานศึกษา ห้องสมุดสาหรับประชาชนและต่อมาเมื่อ
รัฐบาลเริ่ มจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แม้ว่าในแผนแรก ๆ มิ ได้
พิจารณาการพัฒนาห้องสมุดประเภทต่าง ๆ แต่ต่อมาก็เริ่ มมีการจัดสรรงบประมาณ
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เพื่ อ การพัฒนาห้อ งสมุ ด และศู น ย์สารนิ เทศในที่ สุ ด เมื่ อ พ.ศ. 2529 รั ฐบาลก็ไ ด้
พิจารณาอนุมตั ิโครงการระบบสารนิ เทศแห่ งชาติ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้เรื่ องราว
ข่าวสารและวิชาการต่าง ๆ โดยทัว่ ถึง
เรื่ องราวที่เกี่ยวกับวิวฒั นาการของห้องสมุดและศูนย์สารนิ เทศในประเทศ
ไทย มีผศู้ ึกษาเรื่ องราวอยูบ่ า้ งเฉพาะบางเรื่ องตีพิมพ์ลงในเอกสารบ้าง จัดพิมพ์เป็ นเล่ม
บ้า ง แต่ ย งั ไม่ มี การศึ กษาเรื่ อ งวิ วฒ
ั นาการห้อ งสมุ ด สัมพัน ธภาพระหว่า งระบบ
การศึกษากับห้องสมุดสัมพันธภาพระหว่างการพัฒนาหนังสื อกับห้องสมุด ตลอดจน
ลักษณะนิสยั การแสวงหาความรู้ของคนไทยกับพัฒนาการทางห้องสมุด
ดัง นั้น จึ ง เป็ นการสมควรที่ จะศึ กษารวบรวมเรื่ องราวต่ า ง ๆ เกี่ ยวกับ
วิวฒ
ั นาการห้อ งสมุ ด และศูน ย์สารนิ เทศในประเทศไทย ในเชิ ง วิเคราะห์ ด ัง กล่ า ว
ข้า งต้น เพื่ อ น าผลการศึ ก ษามาใช้ใ นการพัฒ นาวิ ช าชี พ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารนิเทศศาสตร์ ตลอดจนพัฒนารู ปแบบบริ การสารนิเทศให้เหมาะสมแก่สงั คมไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิวฒั นาการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในประเทศไทย ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ห้องสมุดและศูนย์สารนิ เทศ จากหลักฐานใน
ห้องสมุด และรายงานการศึกษาวิจยั เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการการผลิตหนังสื อในประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับ
พัฒนาการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในแต่ละยุค
4. เพื่อวิเคราะห์
4.1 สัมพันธภาพระหว่างพัฒนาการของห้องสมุดและศูนย์บริ การ
สารนิเทศกับทัศนคติและความเกื้อกูลของสังคม
4.2 สัมพัน ธภาพระหว่า งพัฒนาการห้อ งสมุ ด กับพัฒนาการ
การผลิตหนังสื อ
5. เพื่อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในอนาคต
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. รายงานการศึกษาวิวฒั นาการห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศในประเทศไทย
2. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สัมพันธภาพ ระหว่างพัฒนาการห้องสมุด
และศูนย์สารนิเทศ กับวิวฒั นาการการผลิตหนังสื อในประเทศไทย
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศ ในอนาคต

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

แบบเสนอโครงการกิตติเมธี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

  
ชื่อโครงการ
หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวฒั น์
ระยะเวลาโครงการ
2 ปี (มกราคม 2542 – ธันวาคม 2543)
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั นี้ การดาเนิ นชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่ องจากสังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร สังคมที่มีการแข่งขัน สังคมประชาธิ ปไตยที่
เน้ น ความเท่ า เที ย ม สัง คมที่ เ ริ่ ม มี ก ารตรวจสอบแสวงหาความเป็ นธรรม และ
สังคมไทยก็เป็ นสังคมไร้พรมแดนที่คนไทยต้องได้รับการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การจัดการศึกษาของไทยได้รับการวิจารณ์ว่าขาดระบบคิดเป็ นองค์รวม
ดังจะเห็นได้จากการเน้นผลของการเรี ยนความรู้และละเลยผลการพัฒนาความคิด มี
การแยกย่อยวิธีการสอนเป็ นการบอกอธิ บาย การเลียนแบบ การฝึ กหัด ฯลฯ แต่มิได้
ผสมผสานวิธีการเรี ยนการสอนเหล่านั้นให้สัมพันธ์กลมกลืนกัน การจัดแบ่งระดับ
ของการศึกษาอย่างแยกตัดขาดจากกัน ทาให้ขาดการเชื่ อมโยงระหว่างช่ วงวัยชี วิต
การศึกษาซึ่ งเป็ นเสมือนขั้นบันใด ที่ผเู้ รี ยนต้องปี นป่ ายสู งขึ้น ๆ แต่ขาดความชานาญ
และขาดพื้นฐานทางความคิด คุณธรรม
หลักบุรณาการในการศึกษา มีความสาคัญยิง่ ต่อกระบวนการพัฒนามนุษย์
สมควรที่ จะมี การค้น คว้า อธิ บาย และสรุ ปแนวทางทั้ง ที่ เป็ นแนวคิ ด สากล และ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาให้ชดั เจนเพื่อให้นักศึกษา นักวิชาการ และครู สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการที่ศาสตราจารย์กิตติ
คุณสุ น อมรวิวฒั น์ ได้ทาโครงการกิตติเมธี เรื่ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตาม
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แนวพุทธศาสตร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ถึง ธันวาคม 2541 แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมี
ข้อค้นพบที่น่าสนใจสมควรค้นคว้าเรี ยบเรี ยงต่อ เพื่อเป็ นหลักวิชาการที่สมบูรณ์ จึง
เห็นสมควรให้ดาเนินโครงการกิตติเมธีต่ออีกวาระหนึ่ง
โครงการกิตติเมธีที่เสนอ คือ การแต่งตารา เรื่ อง “หลักบูรณาการตามนัย
แห่ งพุทธธรรม” ซึ่ งเป็ นการเสนอทฤษฎีบูรณาการตามแนวศึกษาศาสตร์ และความ
สอดคล้องกับลักษณะบูรณาการตามแนวพุทธศาสตร์ โครงร่ างของตาราดังกล่า ว
ประกอบด้วย เนื้ อหา 6 บท คือ สาระหลักบูรณาการ บูรณาการของการศึกษา บูรณา
การของหลัก สู ต ร บู ร ณาการของการเรี ยนรู้ สั ง คมการเรี ยนรู้ และบทสรุ ป
(รายละเอียดของโครงการดังเอกสารที่แนบ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและน าเสนอหลัก บู ร ณาการตามแนวศึ ก ษาศาสตร์ แ ละ
พุทธศาสตร์
2. เพื่อเรี ยบเรี ยงตาราว่าด้วย หลักบูรณาการตามนัยแห่ งพุทธธรรม ซึ่ ง
เป็ นแนวทางของการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรี ยนรู้
3. เพื่ อ น าหลัก บู ร ณาการทางการศึ ก ษาตามนั ย แห่ ง พุ ท ธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
วิธีดาเนินงาน
1. ศึกษาเอกสารทางศึกษาศาสตร์ และพุทธศาสตร์ เพื่ อเขียนความหมาย
หลักคิด และกระบวนการที่บูรณาการ
2. เรี ยบเรี ยง และเขียนกรอบความคิดเรื่ อง บูรณาการ
3. นากรอบความคิดเรื่ อง “บูรณาการตามนัยแห่ งพุทธธรรม” จัดดาเนิ น
วิทยาพิจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 4 ครั้ง
3.1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย
3.3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ
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3.4 บัณฑิ ต วิทยาลัยมหามกุฎราชวิ ทยาลัย วิ ทยาเขตภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ
4. ปรับปรุ งกรอบความคิด และทาเอกสารโครงร่ าง สังเขป
5. จัด วิทยาพิจารณาในระดับบัณฑิ ตศึ กษาของคณะศึ กษาศาสตร์ และ
คณะครุ ศาสตร์ 2 ครั้ง
6. เชื่ อมโยงหลักคิด เรื่ องบูรณาการตามทฤษฎีสากล และตามหลักพุทธ
ศาสตร์พฒั นาโครงร่ างของตารา
7. เรี ยบเรี ยงตาราเรื่ อง หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม
8. จัด ประชุ มทางวิช าการเพื่ อ เผยแพร่ ผลงาน และน าเสนอต าราฉบับ
สมบูรณ์
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ตาราเรื่ อง หลักบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม
2. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจหลักการบูรณาการทางการศึกษาตามนัย
แห่งพุทธธรรม
3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สามารถนาเอาหลักบูรณาการทางการศึกษาตาม
นัยแห่งพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
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