การบริการวิชาการ การถ่ ายทอดองค์ความรู ้ โครงการกิจกรรมสร้ างสรรค์สังคมสมานฉันท์
เทิดไทองค์ราชันย์ วันสถาปนา 75 ปี
โครงการกิ จกรรมสร้ างสรรค์สังคมสมานฉัน ท์ เทิ ด ไทองค์ราชัน ย์ วัน สถาปนา 74 ปี
สามารถถอดองค์ความรู้จากการจัดโครงการฯได้ด ังนี
ภูมิปัญญา เป็ นเรื องทีสั งสมกันมาตั งแต่อดีตและเป็ นเรื องของการจัด การความสัมพัน ธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ งเหนื อธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารี ต
ประเพณี วิถีชีวิต การทํ ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ เพือให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์
เหล่านี
ภูมิปัญญา เป็ นผลึกขององค์ความรู้ทีมีกระบวนการสั งสม สื บทอด กลั นกรอง กับมา
ยาวนาน มีทีมาหลากหลายแต่ได้ประสานกัน ความรู้อาจจะไม่ได้เป็ นเอกภาพ แต่ภูมิปัญญาจัดว่า
เป็ นเอกลั กษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ น เป็ นความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน ผ่านกระบวนการ
ศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็ นองค์ความรู้ทีประกอบกันขึ นมาจากความรู้
เฉพาะหลาย ๆ เรื อง จัดว่าเป็ นพื นฐานขององค์ความรู้สมั ยใหม่ทีจะช่วยในการเรี ยนรูการแก้
้
ปัญหา
จัดการและการปรับตัวในการดําเนิ นชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ นเป็ นความรู้ทีมีอยู่ทั วไปใน
สังคม ชุมชนและในตัวผู้ รู้เอง จึ งควรมีการสื บค้นรวบรวม ศึก ษา ถ่ายทอด พัฒ นาและนําไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้ างขวาง
จากการจัดโครงการฯ ดังกล่าวสามารถนําองค์ความรู้ทีได้มาเป็ นแนวทางในการดํ าเนินงาน
การจัดการเรี ยนการสอนได้ด ังนี
1. ให้ความรู้เกียวกับความหมาย ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพือสร้างความตระหนักในคุณค่า เกิดเจตคติทีจะร่ วมกันรับผิดชอบ ในฐานะเป็ นสมบัติของทุกคน
ทีจะร่ วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ ฟื นฟูและพั ฒนาอย่างเหมาะสม
2. ปรับปรุ งกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้นัก ศึกษามีโอกาสร่ วมปฏิบัติในเชิงอนุ รัก ษ์
ศิลปวั ฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเชือมโยงและร้อยรัดกับสภาพทีมีในท้องถิ น เพือให้เกิด
ความรู้และประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทีถูกต้อง
3. จัดสถานการณ์ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชาวบ้า นในท้อ งถิ น เพือให้เกิ ด ความภูมิ ใจในมรดกทางความคิ ด การสร้ างสรรค์ สามารถ
เลือกสรรค์น ําไปพั ฒนาและสืบทอดได้อย่างงามสมั ยได้
4. ส่งเสริ มโดยการรณรงค์อย่างกว้างขวาง ในการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้และพัฒนา
อย่างเหมาะสมในสถานศึกษา เพือพั ฒนาวิถีชีวิตของตนและชุมชนในท้องถิ น

5. ปลูก ฝั ง ความรั ก ความหวงแหนในคุ ณ ค่ า และเอกลัก ษณ์ ข องศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาชาวบ้านว่ าเป็ นรากฐานสํา คัญในการพัฒ นาประเทศ เพือให้สามารถปรั บ ปรนและ
ตอบสนองกระแสกับวั ฒนธรรมอืน ๆ ทีมีอิทธิพลได้อย่างชาญฉลาด
6. สร้างและประสานเครื อข่ายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านกับองค์กรนอก
ทั งภาครัฐและเอกชน เพือแลกเปลียนข้อสนเทศองค์ความรู้ เรื องต่ าง ๆ เพือสนับสนุ นหรื อร่ ว ม
กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์และเผยแพร่ อ ย่างกว้างขวาง เพือให้สอดคล้องกับบทเรี ยนและให้บรรลุ
วั ตถุประสงค์ด ังกล่าว
การนําองค์ความรู้ทีได้จากโครงการมาใช้ในการเรี ยนการสอนนั นควรให้ผู้ เรี ยนได้เรี ยนรู้
ด้วยการสร้างความรู้เอง (Construct) ด้ว ยกระบวนการคิด (Thinking Process) และกระบวนการ
กลุ่ม (Group Process) เพือให้ผู้ เรี ยนสร้างความรู้ด ้วยตนเองรวมทั งเรี ยนด้วยบรรยากาศของการมี
ส่วนร่ วมเรี ยนรู้โดยใช้วิธีการสอนทีใช้แหล่งวิทยาการของชุมชน การสอนโดยใช้แหล่งกิจกรรม
ของชุมชน เป็ นการสอนทีให้ผู้ เรี ยนได้สัมผั สกับของจริ ง สถานการณ์จริ งจากชุมชนหรื อท้องถิ น
ใกล้ ๆ บริ เวณโรงเรี ยน โดยผู้ เรี ยนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามทีได้ร่วมกันวางแผนระหว่าง
ครู ผู้ สอนและนักศึกษา เช่น ให้ได้สัมผั สกับบุคคล สถานที วัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องกับเรื องทีจะ
เรี ย น โดยใช้กิ จ กรรมศึก ษานอกศึ ก ษาการเชิ ญวิท ยากรในชุ ม ชนท้อ งถิ นเพือให้ค วามรู้ การ
สัมภาษณ์บุคคลทีเป็ นแหล่งความรู้และการนําวัสดุอุปกรณ์ในชุมชนหรื อท้องถิ นมาประกอบการ
สอนอั นจะก่อให้เกิดประสบการณ์ แนวคิด สถานการณ์ของชุมชนทุกรู ปแบบซึ งนักศึกษาสามารถ
นํามาศึกษาเป็ นการฝึ กสติปัญญา ความคิดหรื อฝึ กทักษะทางสังคมด้านต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์
ทุกอย่างทีจะช่วยให้เขาสามารถแสดงความรู สึกนึกคิดของตนออกมาได้
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