
	 นวัตกรรมเป ็นป ัจจัยส�ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม	นวัตกรรม
เป็นกำรน�ำแนวคิดใหม่	วิธีกำรใหม่ๆ	หรือ
สิ่งใหม่	มำปฏิบัติหลังผ่ำนกำรทดลองหรือ
ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นขั้น	ๆ 	แล้ว....

		 	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	ได้
ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกัน
และปรำบปรำม	กำรทุจริต	และกำรประพฤติ
มิชอบ	รวมถึงเพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบว่ำ	
มหำวทิยำลัยมีควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะบรหิำร....

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้าประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    รายสัปดาห์

จันทร์กระจ่างฟ้า
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มจษ. เดินหน้ายกระดับ

เศรษฐกิจ-สังคม

สร้างรากแก้วให้ประเทศ
		 	 ตำมที่	รัฐบำลได้มีนโยบำยด�ำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต�าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบลแบบบูรณำกำร	
โดยมหำวทิยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม	เป็นหน่วย
งำนหนึง่ทีม่พีนัธกจิหลกัในกำรด�ำเนนิงำนด้ำน
พัฒนำชุมชนและสังคม	เรำมำฟังกันค่ะว่ำ	
รำชภัฏจันทรเกษม	ได้เดินหน้ำโครงกำรนี้กัน
อย่ำงไรบ้ำง
   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทยีนบชูา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 บรรณาธิการ  
วีระชัย ตระหง่านกิจ กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล 
เฉลียวจิตวนิช ,ดนิตา แสงสาคร, อ้อมฤทัย แสงแดง 
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ผศ.ดร.วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

นวัตกรรม 
กับ การพัฒนาสังคม

	 นวัตกรรมเป ็นป ัจจัยส�ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม	นวัตกรรม
เป็นกำรน�ำแนวคิดใหม่	วิธีกำรใหม่ๆ	หรือ
สิ่งใหม่	มำปฏิบัติหลังผ่ำนกำรทดลองหรือ
ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นขั้น	ๆ	แล้ว	โดยมี
ขั้นตอนตั้งแต่กำรคิดค้น	(invention)	กำร
พัฒนำ	(development)	และกำรน�ำไป
ปฏิบัติจริง	(implementation)	ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงจำกกำรปฏิบัติเดิมท่ีเคยท�ำมำ	
นวัตกรรมอำจไม่ใช่กำรขจัดหรือล้มล้ำง
สิ่งเก่ำ	ๆ	ให้หมดไป	แต่เป็นกำรปรับปรุง
เสริมแต่งและพัฒนำจำกสิ่งเดิมก็ได้	ควำม
สำมำรถด้ำนนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ส�ำคัญ
ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน	 
(competitive	advantage)	ของทกุองค์กำร
และสังคม	

	 ในกำรพัฒนำสังคม	นวัตกรรม
ทำงสังคมก็มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก
ในกำรพัฒนำสังคมให้เกิดกำรพัฒนำใน
มิติต่ำง	ๆ	อย่ำงยั่งยืน	ทั้งนี้นวัตกรรมทำง
สังคมอำจเป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด	
นโยบำยหรือแนวทำงในกำรพัฒนำที่ให้
ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรพัฒนำควำม
สำมำรถทำงสังคม	เพื่อให้เกิดกระบวนกำร
พัฒนำที่ท�ำให้เกิดควำมยั่งยืนท้ังทำงสังคม	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อมน�ำไปสู ่กำร
สร้ำงสรรค์คณุภำพชวีติท่ีดขีึน้ในชมุชนและ
สังคมไปโดยพร้อมกัน

	 นวตักรรมสังคม	(Social	innovation)	

เป็นสิ่งใหม่	ๆ	ทั้งที่เป็นกระบวนกำรทำง
ควำมคดิ	วธิกีำร	หรอืกำรลงมือปฏบิติั	(ac-
tion)	เพื่อแก้ไขปัญหำซึ่งจะท�ำให้สังคมดี
ข้ึน	สิ่งใหม่	ๆ	น้ีรวมถึงกำรปรับปรุงหรือ
พัฒนำบนฐำนเดิมด้วย	ลักษณะร่วมของ
กิจกรรมหรือกำรปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม
สังคม	คือ	กำรเปิดพื้นที่ทำงควำมคิดและ
พื้นที่ทำงสังคมให้กว้ำงขวำงที่สุด	เกิดจำก
กำรรวมตัว	ร่วมกนัคิด	ร่วมกนัท�ำโดยคนใน
ชุมชนหรือสังคม		ไม่ใช่เกิดจำกกำรสั่งกำร
จำกภำยนอก	แต่เกิดจำกจิตส�ำนึกร่วมต่อ
สำธำรณประโยชน์ของสงัคมเป็นส�ำคญั	ไม่
เกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลำหนึ่งแล้วหำยไป	
แต่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบอันเป็น
ผลจำกกำรคดิสร้ำงสรรค์	ควำมมุง่มัน่	และ
ลงมือปฏิบัติของคนในสังคม

	 จะเห็นได้ว่ำ	นวัตกรรมไม่ใช่เป็น
เพียงเทคโนโลยี	สิ่งประดิษฐ์	หรือสิ่งใหม่

ที่ล�้ำเสมัยเท่ำนั้น	แต่นวัตกรรมเป็นสิ่งที่
สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง	จึงกล่ำวได้ว่ำ	
นวัตกรรมทำงสังคมจะท�ำให้สังคมด�ำรง
อยู่ด้วยวิถีทำงใหม่	เป็นสังคมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้คนและแก้ไขปัญหำ
ในสังคมได้ดีกว่ำวิธีกำรเก่ำ	ๆ		โดยมีคน 
ในสังคมเป็นกลไกซึ่งเปรียบเสมือนฟัน
เฟืองหรือเป็นองค์ประกอบหลัก	อำจมีน
วัตกรรมทำงเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงหรืออำจ
ไม่มีก็ได้	ที่ส�ำคัญนวัตกรรมสังคมควรเป็น
นวัตกรรมแบบเปิด	(open	innovation)	
คือ	กำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิดที่ให้คนใน
สังคมได้มำแบ่งปันควำมคิดหรือแนวคิด
เชิงสร้ำงสรรค์ใหม่	ๆ	ร่วมกัน	อันจะก่อ
ให้เกิดกำรพัฒนำสังคมหรือกำรขับเคลื่อน 
กำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมไปในทำงทีด่ขีึน้
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป



ปีที่ 15 ฉบับที่ 15 ประจำาวันที่ 29 มีนาคม - 11 เมษายน 25643

WøßOW CRU. NEWS 

จนัทรเกษม ประกาศเจตจ�านงสจุรติ  
เน้นการท�างานอย่างโปร่งใสต่อหน้าที่
		 	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	
ได้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำร
ป้องกนัและปรำบปรำม	กำรทจุรติ	และกำร
ประพฤติมิชอบ	รวมถึงเพื่อให้ประชำชน
ได้รบัทรำบว่ำ	มหำวทิยำลยัมีควำมมุ่งมัน่
ท่ีจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์	สุจริต	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	
และบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลใน
กำรบริหำรองค์กร	มุง่ปฏบิตัติำมกฎหมำย	
ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตำม
นโยบำยสภำมหำวทิยำลัย		คณะกรรมกำร
บรหิำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัจันทรเกษม
		 	 ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์รำเชนทร์	
เหมือนชอบ	รกัษำรำชกำรแทนอธกิำรบดี	
กล่ำวว่ำ	เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร	พ.ศ.	2540	และพระรำชกฤษฎกีำ

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำน
เมืองที่ดี	ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่	
3	และนโยบำยของรฐับำลว่ำด้วยกำรส่งเสรมิ
กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ	ก�ำหนดให้ปลกูฝัง
ค่ำนิยมคุณธรรม	จริยธรรม	และจิตส�ำนึกใน
กำรรักศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและเจ้ำ
หน้ำท่ีของรฐั	และควำมซือ่สัตย์สจุรติควบคูกั่บ
กำรบริหำรจดักำรภำครัฐทีม่ปีระสทิธิภำพ	เพือ่
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤติ
มชิอบของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทกุระดบั	และตอบ
สนองควำมต้องกำร	และอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรบรกิำรประชำชนเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่
ในระบบรำชกำร
				 	 ผศ.รำเชนทร์	กล่ำวต่อว่ำ	นอกจำก
นั้นแล้วมหำวิทยำลัยยังได้น�ำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน

ของหน่วยงำนภำครฐั	หรือ	ITA	Integrity	
and	Transparency	Assessment)	มำเป็น
เครือ่งมือหลกัในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและ
ขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำน	ซึง่มหำวทิยำลยัฯ	
ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรด�ำเนินงำนเตรยีม
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส	
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	
ของมหำวทิยำลยัรำชภัฏจนัทรเกษม	(ITA)	
เพื่อที่จะก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำยในให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ก�ำหนด	และน�ำเสนอให้ผู้บริหำรได้รับ
ทรำบ	เช่น	กำรรำยงำนข้อร้องเรียนต่ำง	ๆ	
จำกนกัศกึษำหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียให้กบั
ผูบ้รหิำรมหำวิทยำลยัในทกุเดอืน	ซ่ึงท�ำให้
ผูบ้รหิำรมหำวทิยำลยัทกุท่ำนกไ็ด้รบัทรำบ
ข้อมลู	และเป็นส่วนหนึง่ในกำรร่วมกนัแก้
ปัญหำทีเ่กิดข้ึน	
  

			 ในช่วงวันหยุดติดต่อกันที่จะถึงนี้	
หลำยคนคงต้องเดนิทำงไปพกัผ่อนต่ำงจงัหวดั
กนัอย่ำงแน่นอน	โดยกำรเดินทำงส่วนมำกจะ
ใช้รถยนต์ส่วนตวักันเป็นหลกั	เนือ่งจำกสำมำรถ
เดนิทำงไปทีไ่หนก็ได้ตำมทีต้่องกำร	แต่อบุตัเิหตุ
ย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ	เรำควรระมดัระวงัและ
เตรยีมตัวให้พร้อมเสมอ

		 ในวนันีพ้ี	่ๆ	ทัง้	2	คน	จะมำบอกถึง
วธิกีำรเตรยีมตวัก่อนเดนิทำงกนัครับ

ขับขี่ปลอดภัย
วันหยุดยาว!

		 ตรวจเช็คสภำพรถ	เครื่องยนต์	ลมยำง	ให้พร้อม
ส�ำหรับจะเดนิทำงไกล	และวำงแผนเส้นทำงในกำรเดินทำง	
ให้เรียบร้อยแล้วที่ส�ำคัญที่สุด	คือ	ควำมพร้อมของผู้ขับรถ	
ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ	ถ้ำง่วงก็ต้องจอดแวะ	อย่ำฝืนขับ
ต่อ	จะได้ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้อื่น	เพรำะบนถนนไม่ได้มีรถ
เรำแค่คนัเดยีวค่ะ	สดุท้ำยนี	้ขอให้ทกุคน	เดนิทำงกลับบ้ำน
อย่ำงปลอดภัย	และมีควำมสุขในช่วงวันหยุดยำวนี้นะคะ

		 ก่อนเดนิทำงผมจะพกัผ่อนให้ร่ำงกำยให้เพยีงพอ	
ตรวจสอบเช็คสภำพรถยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนออกเดินทำง	
สิง่ท่ีส�ำคญัควำมใช้ควำมเรว็ทีเ่หมำะสมตำมกฏจรำจร	เพือ่
ช่วยลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลได้อย่ำงหน่ึง	และ
ต้องมีสติในเวลำขับรถครับ	เพรำะช่วงเทสกำลรถบนท้อง
ถนนจะมเียอะกว่ำปกตคิรับ	เรำไม่รู้เหตกุำรณ์ข้ำงหน้ำ	แต่
อย่ำงน้อยถ้ำเรำมีสติทุกอย่ำงก็จะควบคุมได้ครับ

นักบริหารงานทั่วไป ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

นางสาวพรประพิมพ์ บัวพิมพ์ (จันทร์เจ้า)

นายฤทธิ์ มุขเงิน (ฤทธิ์)
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SPECIAL SCOOP

มจษ. เดนิหน้ายกระดับ เศรษฐกิจ/สังคม
สร้างรากแก้วให้ประเทศ

		 	 ตำมที่	รัฐบำลได้มีนโยบำยด�ำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต�าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล 
สร ้างรากแก้วให ้ประเทศ)เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบลแบบบูรณำกำร	
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	เป็น
หน่วยงำนหนึ่งที่มีพันธกิจหลักในกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสังคม	เรำมำฟังกัน
ค่ะว่ำ	รำชภัฏจนัทรเกษม	ได้เดนิหน้ำโครงกำร
นี้กันอย่ำงไรบ้ำง
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทยีนบชูา 
รองอธิการบดี เผยว่า	มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จนัทรเกษมน้ัน	ได้รับจดัสรรในกำรด�ำเนนิงำน

จารุวรรณ

ร่วมกบั	15	ต�ำบล	ประกอบด้วยพืน้ทีช่ยันำท	8	
ต�ำบล	พืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร	7	แขวง	แนวทำง
กำรบริหำรโครงกำร	แบ่งกำรด�ำเนินงำนเป็น	
3	ส่วน	ได้แก่	(1)	กำรจ้ำงงำน	(20	อัตรำ	ต่อ	
1	ต�ำบล	15	ต�ำบล	รวมทั้งสิ้น		300	อัตรำ	(2)	
ด�ำเนินโครงกำรตำมรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ	(3)	กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ระดับสถำบัน	
 	 	 “วัตถุประสงค์ของโครงการนี้	ก็เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ
บูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น	System	In-
tegrator	และการจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ชุมชน	(Community	Big	Data)	รวมไปถึง
การจ้างงานประชาชนทั่วไป	บัณฑิตใหม่	และ
นกัศึกษา	ให้มงีานท�าและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจชุมชน	
นอกจากนี้	ยังท�าให้เกิดการพัฒนาตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน”	ผศ.ดร.เอนก	
กล่ำว	และยังได้บอกถึงพื้นที่ในกำรด�ำเนิน
โครงกำรของมหำวิทยำลัยด้วยว่ำ

		 	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรมหำวิทยำลัย
สู่ต�ำบล	สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ	หรือ	U2T	
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมน้ัน	เรำ
มีพื้นที่ด�ำเนินโครงกำร	15		ต�ำบล		ประกอบ
ด้วย	พื้นที่กรุงเทพมหำนคร	3	เขต	7	แขวง	
ได้แก่	(1)	เขตคลองสำมวำ	ม	ี1แขวง	คอื	แขวง
ทรำย	กองดิน	(2)	เขตจตุจักร	มี	3	แขวง	คือ		
แขวงจตุจักร	แขวงจันทรเกษม	แขวงจอมพล	
และ(3)	เขตดอนเมือง	มี	3	แขวง	คือ	แขวง
ดอนเมือง	แขวงสนำมบิน		แขวงสีกัน	
		 	 นอกจำกน้ี	ยังมีพื้นที่จังหวัดชัยนำท	
4	อ�ำเภอ	8	ต�ำบล	ได้แก่		(1)	อ�ำเภอมโนรมย์	
มี	1	ต�ำบล	คือ	ต�ำบลท่ำฉนวน		(2)	อ�ำเภอ
สรรคบุรี	มี	4	ต�ำบล	คือ	ต�ำบลเที่ยงแท้	ต�ำบล
แพรกศรีรำชำ	ต�ำบลโพงำม	ต�ำบลห้วยกรด	
(3)	อ�ำเภอสรรพยำ	มี	1	ต�ำบล	คือ	ต�ำบลตลุก	
และ(4)	อ�ำเภอหนัคำ	ม	ี2	ต�ำบล	คอื	ต�ำบลบ้ำน
เชี่ยน	ต�ำบลห้วยงู
  	 “กจิกรรมทีม่หาวทิยาลยัได้มอบหมาย
ให้แต่ละคณะด�าเนนิการในแต่ละต�าบลน้ัน	คอื	
การวิเคราะห์ข้อมูจากข้อมูลที่ได้จากการจัด
เกบ็ข้อมลูของโครงการพัฒนาต�าบลแบบบรูณ
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		 	 	 นอกจากนี	้โครงการ	U2T	ยงัสร้างประโยชน์ไป
ยงัต�าบลต่าง	ๆ 	ทีล่งพืน้ที	่โดยสามารถขบัเคลือ่นกจิกรรม
รายต�าบลในกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	พัฒนา/สร้างสัมมาชีพ	
(OTOP)	Creative	Economy		(การท่องเที่ยว)	Health	
care/Tech	Circular	Economy	ครอบครัวและชุมชน	 
มรีายได้เพิม่ขึน้จากการผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน	 
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	

“

“

าการของกระทรวงมหาดไทย	การเฝ้าระวัง	
ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์
การระบาดของ	COVID-19	และโรคระบาด
ใหม่	ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	
(ศบค.)	
		 	 การจัดท�าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	ร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	การ
พฒันาสมัมาชพีและสร้างอาชพีใหม่	ยกระดบั
สินค้า	OTOP/อาชีพอื่น	ๆ	การสร้างและ
พัฒนา	ยกระดับการท่องเที่ยว	รวมทั้งการน�า
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน	เทคโนโลยี
ด้านต่าง	ๆ 	และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	
		 	 นอกจากนี้	ยังพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน	
อีกท้ัง	ถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ 	 เทคโนโลย	ี
นวัตกรรม	และภูมิปัญญาท้องถ่ิน	เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน”	รองอธิ
กำรบดีฯ	บอกถึงกิจกรรมโครงกำรต่ำง	ๆ	ท่ี
มหำวิทยำลัยวำงรำกฐำนและด�ำเนินงำนอยู่
ในขณะนี้ได้อย่ำงน่ำสนใจ
  	 “นอกจากนี้ 	โครงการ	U2T	ยัง
สร้างประโยชน์ไปยังต�าบลต่าง	ๆ	ท่ีลงพื้นที่	
โดยสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมรายต�าบลใน
กลุ่มเป้าหมาย	เช่น	พัฒนา/สร้างสัมมาชีพ	
(OTOP)	Creative	Economy		(การท่องเทีย่ว)	

Health	care/Tech	Circular	Economy	
ครอบครัวและชุมชน	มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	
		 	 รวมถงึต�าบลเกดิการบรกิารท่องเทีย่ว
ชุมชน	ยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน	อีกท้ังยังเพิ่มศักยภาพการเกษตรใน
พื้นที่	เช่นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร	
เพ่ิมปริมาณ	คุณภาพผลผลิต	และแนวทาง
การเฝ้าระวงัและจดัท�าข้อมลูสาธารณสขุตาม
มาตรการป้องกนั	COVID-19	รายต�าบล”	รอง
อธกิำรบด	ีกล่ำวถงึสิง่ทีท่ำงต�ำบลต่ำง	ๆ 	จะได้
รบัประโยชน์จำกโครงกำรนีอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม	
และยงัทิง้ท้ำยถงึทศิทำงกำรพฒันำและควำม

คำดหวังที่มีต่อโครงกำรว่ำ
  	 “ทิศทางการพัฒนาโครงการของ
มหาวิทยาลัยนั้น	ได้รับยกระดับทางเศรษฐกิจ
และสังคม	สามารถต่อยอดไปสู่การบริการ
วชิาการต่อไปได้	และมกีารถอดบทเรยีนในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	
อีกทั้ง	การถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	
นวัตกรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
		 	 มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังกับ
โครงการ	U2T	ว่าจะจัดการข้อมูล	จัดการ
ก�าลังคน	จัดการงาน	และจัดการกลไกขับ
เคลื่อนงานได้บรรลุเป้าหมายชัดเจน	และ
สามารถพัฒนากลไกการท�างานร่วมกันของ
ต�าบลและมหาวิทยาลัย	รวมไปถึง	ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ
โดยมหาวิทยาลัยเป็น	System	Integrator	
จ�านวน	15	ต�าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
   เราจะเห็น ได ้ ว ่ า . . .  โครงการ
มหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล สร ้างรากแก้วให ้
ประเทศ หรือ U2T นี้ สร้างประโยชน์และยก
ระดับให้แก่ชุมชน ต�าบล และมหาวิทยาลัย
อย่างแท้จรงิ โดยการบรูณาการโครงการจาก
มหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นรูปธรรม



@ ห้องประชมุชัน้ 6 อาคารนวตักรรมการศกึษา เมือ่วนัที ่19 มนีาคม ทีผ่่านมา

พิธีมอบวุฒิบัตรและมอบของที่ระลึก 
ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในการส�าเร็จการศึกษา
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@ ช้ัน 1 อาคาร 26 คณะวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่17 มนีาคม ท่ีผ่านมา

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ 
ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 “Power for  

a better life” ประจ�าปี 2563
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Don’t try to understand everything. 
Sometimes it is not meant to be understood, 

just acceped.

อย่าพยายามท�าความเข้าใจกบัทกุอย่างในชีวติ 
เพราะบางอย่างกไ็ม่ได้เกิดขึน้ให้เราท�าความเข้าใจ 

แต่ให้เรายอมรบัมันเท่านัน้

ให้คิด.
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