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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 ท้องถิ่น หมายถึง คน  วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลักษณะที่ต้ังสัมพันธ ์ 

โดยเน้ือหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับคน คือ ปัญหาความต้องการ และคุณภาพ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ ระบบ

ความหมายและคุณค่าที่มนุษย์ได้สื่อกันมา ซ่ึงจะน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ สภาวะทางธรรมชาติที่ด ารงอยู่และการจัดการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวกับลักษณะที่ต้ังสัมพันธ์ คือ สภาวะที่ต้ังทางสถาบัน     

ซ่ึงส่งผลต่อปฏสิัมพันธร์ะหว่าง คน วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ได้ส่งผลต่อการปรับบทบาทภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยการใช้หลักสหวิทยาการ  หรือ  หลักบูรณาการ  เพ่ือหล่อหลอมบทบาทแล ภารกิจต่าง ๆ ให้กลมเกลียว

สอดคล้องเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน   ไม่แยกแยะบทบาทหรือภารกิจให้เป็นเอกเทศเฉพาะอย่าง ทั้งน้ีเพราะ

ด้วยธรรมชาติและข้อเทจ็จริงแล้ว ภารกจิเหล่าน้ีเป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนและไม่สามารถแยกจากกันได้เลย  

สถาบันราชภัฏซ่ึงมีปรัชญาและหลักการว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องตระหนักและ

ด าเนินภารกจิตามหลักบูรณาการดังน้ี 
 1.   การบูรณาการในเร่ืองความรู้ สถาบันราชภัฏต้องมีความรู้ทั้งในระดับสากลและความรู้ในระดับ

ท้องถิ่น   และจักต้องประยุกต์เอาความรู้ในระดับสากลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่น

ให้ได้    ซ่ึงการจะเป็นลักษณะเช่นน้ีได้   หมายถึง   จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในระดับสากลให้ทนัการ

เปล่ียนแปลง ให้สอดคล้องกับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์   ขณะเดียวกันกต้็องศึกษาความรู้สภาพการณ์ที่เกิด   

ในท้องถิ่นอย่างเข้าใจถ่องแท้   และที่ส าคัญอย่างย่ิง คือ ต้องปรับปรุงประยุกต์เอาความรู้ระดับสากลน าไปใช้

ให้เกดิประโยชน์กบัท้องถิ่นให้ได้   เช่น   ถ้าสถาบันเปิดโปรแกรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร   อาจารย์ผู้สอน

และนักศึกษาที่เรียน กต้็องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคด้านการเกษตรหรือเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่น ามาใช้

ทางด้านการเกษตรอย่างดี  ขณะเดียวกันกต้็องมีข้อมูลท้องถิ่น เช่น สภาพดิน อากาศ น า้  ปัญหาอุปสรรค

ของท้องถิ่นทางด้านบุคคลในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   เม่ือมีความรู้และทราบสภาพของท้องถิ่นแล้ว ที่ส าคัญ

จะต้องน าความรู้ที่เรียนมาน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาที่มีอยู่ การพัฒนาสภาวะการ

ด้านเกษตรให้ก้าวหน้า อันจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถจะประกอบอาชีพด้าน

การเกษตร   บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมด้านการเกษตรให้ดีขึ้ น  คนในท้องถิ่นได้มองเหน็ผลส าเร็จเกิด

ความคิดทัศนคติที่ดี  สนใจเข้าเรียนมากขึ้ น เป็นต้น   ถ้าสถาบันเปิดโปรแกรม  ด้านการท่องเที่ยวก็

หมายความว่า   คณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาผู้เรียนได้เรียนรู้หลักทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้าน

การท่องเที่ยว   การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระดับสากล ขณะเดียวกันกเ็ป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองแหล่ง

ท่องเที่ยวของท้องถิ่น เครือข่ายเช่ือมโยงแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เช่น   สถานที่พักในจุด

ท่องเที่ยวต่างๆ ยานพาหนะ   การเดินทาง   แหล่งอาหาร    ของที่ระลึก   และสามารถ   น าหลักความรู้

สากลมาเช่ือมโยงกบัท้องถิ่นให้ได้ ท าให้ผู้มาทอ่งเที่ยวในเขตบริการของ   สถาบันราชภัฏ   นึกถึงสถาบันราช

ภัฏเป็นสิ่งแรก   เพราะมีทั้งข้อมูล   ความรู้   และการบริการที่มี   เครือข่าย และสนองความต้องการ                
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ได้เบด็เสรจ็ เป็นต้น ถ้าเปิดโปรแกรมด้านการศึกษา กห็มายความว่าได้เรียนแนวคิดทฤษฎีวิชาการต่างๆ ทั้ง

ด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสิ่งใหม่ ๆ ที่ค้นพบ   ขณะเดียวกันกต้็องออกส ารวจ   

และสมัผัสสภาพข้อเทจ็จริงของโรงเรียนในเขตบริการ  สามารถรับรู้สภาพปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ แล้วน าทั้ง 

2 ส่วนมาเช่ือมโยงเพ่ือการแก้ปัญหาการศึกษ ที่ด ารงอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นเขตบริการให้ได้   เป็นต้น 
 2.   การบูรณาการในเร่ืองภารกิจเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การวิจัย การสอน การบริหารทางวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพราะภารกิจเหล่าน้ีมีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก 

เช่น ผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในท้องถิ่นก็น ามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

ขณะเดียวกันกน็ ามาเผยแพร่ให้กับประชาชนคนทั่วไปด้วย และสิ่งที่เราศึกษาค้นคว้าควรเป็นเร่ืองใกล้ตัว   

ให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้   เช่น   โปรแกรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิเคราะห์ดิน    กใ็ช้

สภาพท้องถิ่นมาศึกษาวิเคราะห์    และสามารถบอกได้ว่าดินต าบลไหน   เขตไหน   สภาพเป็นอย่างไร 

เหมาะที่จะปลูกพืชอะไร จะปรับปรุงบ ารุงให้ดีข้ึนได้อย่างไร ความรู้ความคิดเห็นเหล่าน้ีกใ็ช้ในการเรียน   

การสอนให้กบันักศึกษาด้วย  นักศึกษาได้เรียนกมี็ความรู้ที่เป็นข้อเทจ็จริงเม่ือจบออกไปกน็ าไปใช้     ได้ผล    

ขณะเดียวกนัยังเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป    อนัเป็นการบริการทางวิชาการให้กบัสังคมอีกด้วย 
 3.   การบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซ่ึงหมายถึงการระดมสรรพก าลังทั้งนักคิด นักปฏบัิติ 

ที่มาจากหลากหลาย และภมิูปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาร่วมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏบัิติภารกิจในทุกด้าน

ของสถาบัน   ตลอดจนการประสานเครือข่าย  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือการ       

เช่ือมโยงและการจัดท าให้สถาบันเป็นศูนย์กลางในด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาการ          

อันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการให้กับสังคมและการ

พัฒนาทางวัฒนธรรมด้วย 
 4.   การผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครู  สถาบันราชภัฏจักต้องเป็นสถาบันหลักที่ ดูแล              

การฝึกหัดครูทั้งระบบ   โดยประสานกบัหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกหัดครูทุกระดับ และองค์กร

ในท้องถิ่น   สถาบันจะต้องดูแลกระบวนการการผลิตให้เกิดคุณภาพอย่างเข้มข้น   ประสานกับหน่วยงานอื่น

เพ่ือการใช้และการพัฒนา    โดยเฉพาะหน่วยงานหลักในท้องถิ่น    ซ่ึงเป็นผู้ใช้ครูส่วนใหญ่   อันได้แก่

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด   และส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด   โดยการเช่ือมโยงประสานให้ครู    

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เก่ง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต ขณะเดียวกัน

คณาจารย์และนักศึกษา ต้องมีโอกาสได้ลงสัมผัสกับพ้ืนที่สภาพข้อเทจ็จริงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

เพ่ือที่จะได้ปรับประยุกต์เอาทฤษฎีไปใช้ในการปฏบัิติให้ได้เพราะเม่ือจบแล้วสภาพการณ์ที่พบจะไม่หนีไป

จากข้อเทจ็จริงเหล่าน้ี   ภารกิจในเร่ืองของการอบรมและพัฒนาครูประจ าการจะต้องเป็นภารกิจส าคัญ        

ที่สถาบันราชภัฏด าเนินการควบคู่ไปกบัการผลิตด้วย 
 

บทบาทของสถาบนัราชภฏั ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
 สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คือ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเตม็ที่ สถาบันจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม 

และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนา

คุณภาพของคนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ การปฏิบัติภารกิจทั้ง 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นจักเป็นไปตามหลักการและวิธกีารดังต่อไปน้ี  
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 1.   ภารกิจในดา้นการผลิตบณัฑิต 
 หลกัการ สถาบันจักผลิตบัณฑิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก บัณฑิตที่ผลิตจาก

สถาบันจักมีจิตใจที่ผูกพันอยู่กับท้องถิ่น กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยจักต้องประสานสัมพันธ์

อย่างเป็นหน่ึงเดียวกบักระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิธกีาร การผลิตบัณฑติตามหลักการข้างต้นสามารถกระท าได้ด้วยวิธกีารต่าง ๆ ดังน้ี : 
 1)   ด าเนินการให้อาจารย์ของสถาบันได้ออกศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของคนใน

ท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม   และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น 

ที่ส าคัญกคื็อให้มีการส ารวจเละจัดท าท าเนียบปัญญาชนและผู้น าท้องถิ่นในทุกทุกด้านข้อมูลเหล่าน้ี จักมี

คุณค่าโดยตรงในกระบวนการการผลิตบัณฑิตสืบไป 
 2)   ด าเนินการสร้างหลักสูตรให้สัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการ ทางเศรษฐกิจ การเมือง     

และวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยที่สาระของหลักสูตรต้องมุ่งผสานความรู้ที่เป็นสากลเข้ากับความรู้หรือภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นอย่างพอเหมาะในการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้ปัญญาชนหรือผู้น าใน

ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 
 3)   เลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ตรวจสอบ                 

และปรับความรู้ให้มีคุณค่าต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่น ซ่ึงจะท าให้ความรู้ในทาง

ทฤษฎี มีผลในทางปฏบัิติอย่างแท้จริง   การเรียนการสอนในลักษณะน้ีย่อมถือว่าท้องถิ่น  เป็นทั้งห้องเรียน

และห้องปฏบัิติการ   ทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นย่อม

ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเตม็ที่ โดยที่การเรียน การสอนกจ็ะท าให้เกิดการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นไปด้วยในขณะเดียวกนั 
 4)   สาขาหรือโปรแกรมวิชาที่ เปิดสอนต้องสอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มแห่ง       

พัฒนาการของท้องถิ่น  โดยมุ่งที่จะให้เกิดการสั่งสมและเพ่ิมพูนความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและ

แสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ขึ้ นในท้องถิ่น กับให้เกิดการพัฒนาความรู้และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทาง

เทคโนโลยีที่เหมาะสมข้ึนในท้องถิ่นด้วย  ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาหรือโปรแกรมต่าง ๆ  จักต้อง

ให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่นเป็นพิเศษ 
 5)   ในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมุ่งที่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ข้ึนจาก         

ภมิูปัญญาพ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วอย่างอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ซ่ึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความหมายต่อการพัฒนา

วิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างมีสัมพันธภาพกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น โดยที่พัฒนาการดังกล่าวน้ี

จักท าให้ของดีของงามในท้องถิ่นได้รับการสืบทอดและปรับปรุงให้มีคุณค่าย่ิงขึ้ นอันจะยังผล ให้คนใน

ท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ   มั่นใจ   และเกิดความส านึกในอันจะรักษาและพัฒนาท้องถิ่นของตนบน

พ้ืนฐานแห่งวิถีชีวิตของท้องถิ่นน้ันๆ สบืไป 
 2. ภารกิจในดา้นการวิจยั 
 หลกัการ ส่งเสริม สนับสนุน และริเร่ิมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพ่ือรวบรวมอนุรักษ์ พัฒนา และ

เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน  

การสอนและในการสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์  สงัคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 วิธกีาร ด าเนินงานด้านการวิจัยตามหลักการข้างต้นสามารถกระท าได้ด้วยวิธกีารดังต่อไปน้ี 
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 1)   ด าเนินการให้อาจารย์ของสถาบันได้ท าวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยสถาบันเพ่ือความ

แตกฉานหรือความเป็นเลิศทางวิชาการในเร่ืองต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับท้องถิ่นสนับสนุนให้อาจารย์ของ                 

สถาบันขอต าแหน่งทางวิชาการ   โดยเขียนผลงานจากการศึกษาและวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือ

ศักยภาพทางปัญญาของคนในท้องถิ่น 
 2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (Community Research and Development 
Resource Center) ข้ึนในสถาบัน ท าหน้าที่ เป็นศูนย์ส่งเสริม ประสานงานรวบรวมและเผยแพร่ผล                     
การวิจัยทั้งภายในสถาบันเอง และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและ

หน่วยงานของเอกชน 
 3) จัดต้ังกองทุนหรือมูลนิธิการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นข้ึนในสถาบัน ท าหน้าที่รณรงค์และรวบรวม

ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพ่ือใช้สนับสนุนโครงการและงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญา                 

และศักยภาพทางปัญญาของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยเพ่ือน าภูมิปัญญา และศักยภาพทางปัญญา         

ของคนในท้องถิ่นน้ันเองมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3. ภารกิจในดา้นบริการทางวิชาการ 
 หลักการ สถาบันจักต้องท าหน้าที่ เป็นคลังแห่งความรู้ของท้องถิ่น ต้องสามารถประยุกต์                 

หรือแปลงความรู้สากลให้เกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   และต้องเป็นผู้ประสานงานกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน เพ่ือตอบสนองความต้องการทางวิชาการของคนในท้องถิ่น 
 วิธีการ การด าเนินงานด้านบริการทางวิชาการตามหลักการข้างต้น สามารถกระท าได้ด้วยวิธีการ

ดังต่อไปน้ี : 
 1) ส ารวจและสร้างเครือข่ายผู้รู้หรือเครือข่ายนักสื่อขึ้ นในท้องถิ่น แล้วใช้เครือข่ายน้ีเป็นช่องทาง

ส าหรับกระจายความรู้และข่าวสารไปสู่คนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันกใ็ช้เครือข่ายน้ีส าหรับรวบรวมปัญหา

และความต้องการของคนในท้องถิ่นด้วย 
 2) จัดให้มีการประชุม สาธติ และฝึกอบรมในเร่ืองต่าง ๆ ตามความต้องการของคนในท้องถิ่น 
 3) ด าเนินการให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และรวมกันแสวงหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา   โดยสถาบันจะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนหรือหาแหล่งสนับสนุนเพ่ือช่วยให้การแก้ปัญหา       

ตามแนวทางน้ัน ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4) จัดให้อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือเรียนรู้จาก         

ความเป็นจริงของท้องถิ่น   ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ได้บริการทางวิชาการแก่คนในท้องถิ่น และในขณะเดียวกัน   

กจ็ะได้เรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ จากผู้รู้ในท้องถิ่นด้วย 
 5) ศึกษาและรวบรวมกรณีการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จ หรือกรณีการแก้ปัญหาที่

น่าสนใจของคนในท้องถิ่นต่าง ๆ แล้วน ามาเผยแพร่หรือน าคนในท้องถิ่นเดินทางไปดูด้วยตัวเอง หรือจัดให้

คนในท้องถิ่นได้พบปะและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการแก้ปัญหากับคนในท้องถิ่นต่าง ๆ 
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 4. ภารกิจในดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
 หลกัการ สถาบันจักต้องมีบทบาทอย่างส าคัญในการศึกษา เผยแพร่ ท านุบ ารุงและแสดงให้คน     

ในท้องถิ่นได้ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน      

ในท้องถิ่นและแก่คนโดยทั่วไปด้วยว่า วัฒนธรรมพ้ืนบ้านมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 

สถาบันจักต้องศึกษาและเสนอทางเลือกในการตอบสนองต่อวัฒนธรรมเมืองและวัฒนธรรมต่างชาติ                    

ที่แผ่เข้าสู่ท้องถิ่นอย่างรู้เท่าทนัข้อดีข้อเสีย   และอย่างรู้จักคัดเลือกให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
 วิธกีาร การด าเนินงานตามหลักการข้างตัน สามารถกระท าได้ด้วยวิธกีารต่อไปน้ี 
 1)   ส ารวจและรวบรวมเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นมา ความเช่ือนิทาน ขนบธรรมเนียม   

และประเพณีของท้องถิ่น  จากผู้เฒ่าผู้แก่หรือปัญญาชนในท้องถิ่น ร้อยกรองข้อมูลที่รวบรวมได้                 

แล้วถ่ายทอดคืนกลับสู่สมาชิกของชุมชนอย่างมีชีวิตชีวา   กระบวนการน้ีจะท าให้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านมี

ความหมายและมีความชัดเจนและสามารถสบืทอดต่อไปได้ 
 2)   จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้ นในสถาบัน  ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา 

ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านให้เข้ากันได้อย่างพอเหมาะ โดยไม่

เป็นการท าลายวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
 3)   ด าเนินการให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมกันวิเคราะห์และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ

ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  โดยอาศัยวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นพ้ืนฐาน แล โดยที่ยังคง

รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ได้   ในการน้ี   สถาบันจักต้องช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ จักวิธีวิเคราะห์และ

ประเมินคุณค่าของวัฒนธรรมท้องและวัฒนธรรมเมืองหรือวัฒนธรรมตะวันตกด้วย 
 4)   สถาบันจักต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและจริงใจในการจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาล             

ต่าง ๆ ของท้องถิ่น และน าเอาภมูิปัญญาของท้องถิ่น ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของความเช่ือ ค่านิยม นิทาน เพลง 

การละเล่น ประเพณี ฯลฯ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร                 

ภายในสถาบันด้วย 
 5)   สถาบันจักต้องจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้คนในท้องถิ่น   มีความส านึกในประวัติของท้องถิ่น 

ด้วยการชูความเป็นมาของท้องถิ่น  ชูประสบการณ์ร่วมกันของคนในท้องถิ่น  ชูของดีหรือคนดีในท้องถิ่น     

จิตส านักน้ีเองจักเป็นปราการที่ส าคัญที่สุดในการพิทักษ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้และท าให้ท้องถิ่น                     

มีพลังในอนัที่จะสบืทอดวิถีชีวิตของท้องถิ่นต่อไป 
 

บทสรุป 
 สถาบันราชภัฏเป็นส่วนหน่ึงของระบบอุดมศึกษาไทย มีปรัชญามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา               

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่ น เพ่ือลดช่องว่าง เสริมสร้างดุลยภาพการพัฒนาสังคมไทยด้วยบริบทที่ เป็น

สถาบันอุดมศึกษา   ต้องกระจายอยู่ทุกภมูิภาคของประเทศจ านวน  36 แห่ง  นอกจากการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคทางการศึกษาแล้ว การด าเนินภารกิจของสถาบันราชภัฏยังส่งผลต่อการพัฒนาสังคม              

และการเมืองไทยอย่างกว้างขวาง   กล่าวคือ ด้วยเป็นสถาบันในท้องถิ่น   เยาวชนคนหนุ่มสาวจึงสามารถ  ใช้

ชีวิตอยู่กบัครอบครัวในชุมชนไม่ต้องออกมาเรียนแล้วใช้ชีวิตล าพังในเมืองใหญ่ ซ่ึงบ่ันทอนครอบครัว ชุมชน

ให้อ่อนแอลงและเกดิปัญหาสงัคมเมืองมากขึ้น  สถาบันราชภัฏได้พยายามเพ่ิมการรับนักศึกษาตลอดมาเพ่ือ

สนองความต้องการของท้องถิ่น  แม้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างจ ากัดกต็าม ด้วยการอยู่ในท้องถิ่นและ
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รับนักศึกษาจ านวนมาก สถาบันราชภัฏจึงเอื้ อให้ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาตนเองท าให้เกิดความเช่ือมั่น

ตระหนักในคุณค่าและศักด์ิศรีตน   น าไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป ขณะเดียวกันการที่คนกลุ่มล่างของ

สังคมมีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงท าให้มีช่องทางเล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมได้มากขึ้ น    

กช่็วยบรรเทาความขัดแย้งตึงเครียดในสังคมได้ ในด้านการเมือง   สถาบันราชภัฏนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิต

ผู้น าทางการเมืองที่ส าคัญแห่งหน่ึง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยมีพ้ืนฐานส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบันราชภัฏ  เพราะส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชิดและมีการศึกษาสูงกว่าคนท้องถิ่นโดยทั่วไปท าให้ได้การยอมรับ

เป็นผู้น า บางส่วนจึงมีโอกาสได้รับเลือกจากประชาชนให้เป็นผู้แทนของเขา นอกจากน้ีการจัดอุดมศึกษาใน

ท้องถิ่ นที่ มีขอบข่ายกว้างขวางได้เอื้ อต่อคนในท้องถิ่ นจ านวนมาก ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ   

ความสามารถอนัเป็นส่วนส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชน  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันราช

ภัฏจึงเป็นเสมือนการเตรียมการและเตรียมคนรองรับการกระจายอ านาจตามแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน   นอกจากน้ีการเป็นสถาบันผลิตครูและก าลังคนวิชาชีพต่าง ๆ มายาวนาน   มีศิษย์เก่าจ านวนมาก

ท างานกระจายอยู่ทั่วทุกภมูิภาคทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติและลึกลงไปถึงระดับชุมชน และมีจ านวนไม่น้อยที่

มีฐานะบทบาทเป็นผู้น าท้องถิ่น เมื่อผนวกกับประสบการณ์ ความคุ้นเคยในการท างานร่วมกับชุมชนมา

ยาวนาน สถาบันราชภัฏจึงสามารถสร้าง  เครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ หากผลักดันระบบ

เครือข่ายน้ีเข้าสู่ขบวนการพัฒนาได้กจ็ะท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยได้ตั้งแต่ใน

ระดับรากหญ้าเป็นต้นไป 

 

_______________________________ 


