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คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 การมอบหมายงานโครงการ TSU2T ไตรมาสที่ 2 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่  https://bit.ly/2RGMbee 

1. แผนด าเนินการโครงการ ไตรมาสท่ี  2 

Id# ภาระงานท่ีส่งมอบ รูปแบบกิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 

รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 1T1U (25 พ.ค.) รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อาจาร์ท่ีปรึกษา
และ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน  

  

2 
การด าเนินโครงการรายต าบล (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาดของไวรัส
โคโรนา-19) 

ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
ดังนี้ 

  

3 
การรายงานงบประมาณและแผนการด าเนินงานโครงการผ่านระบบ PBM  
(OTOU Tracker) และระบบ 1T1U (25 พ.ค.) การรายงานแผนการด าเนินงานและตัวช้ีวัด   

4 
การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) ของนวัตกร ตัดรอบ 23 พ.ค. (25 
พ.ค.) 

พัฒนาตนเองตามแผนการเรียนและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน   

5 การประเมินศักยภาพต าบล   16 ประเด็น เป้าหมาย (25 พ.ค.) รายงานผลกิจกรรมการพัฒนา ต าบล 4 ด้าน   

6 

การรายงานผลการส ารวจต าบลโปรไฟล์ ผ่านระบบ PBM   
- รอบก่อนเร่ิมโครงการ 17 พ.ค. 
- กลางปี/ ไตรมาส 2 15 มิ.ย 64 

ส ารวจข้อมูลจากพ้ืนท่ีจริงและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ     

7 
การส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านระบบ 
PBM  (OTOU Tracker)   25 มิ.ย 64 

ลงพ้ืนท่ีหรือประสานงานหน่วยงานในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

    

8 

การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชนออนไลน์ 
- ส่งแฟนเพจต าบล 
- ส่งโปสเตอร์ อย่างน้อย 2  (25 พ.ค.) 

 

จัดท าเพจและส่ือของต าบลบน Facebook และช่องทางอ่ืน ๆ    

9 
 

การจัดท า Community Big Data  (25 พ.ค.) 
 ทดลองใช้งานระบบและเก็บรวมรวมข้อมูลของพ้ืนท่ีลงในระบบ   

https://drive.google.com/drive/folders/1oVsutUqkzL-iCZ5P6CmkYNUZiSJXtr5c?usp=sharing
https://bit.ly/2RGMbee
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Id# ภาระงานท่ีส่งมอบ รูปแบบกิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
10  การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 คืน)  (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์

ระบาดของไวรัสโคโรนา-19) 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในการวิเคราะห์พัฒนาชุมชน 
TSI จ านวน 100 คนต่อต าบล ระยะเวลา 2 วัน )    

11 

ปฏิบัติหน้าท่ี อ่ืน ๆ ตามการมอบหมายของท่ีปรึกษา / สสช /หน่วยยงาน
สังกัด 

ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินโครงการและ
การส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

  

12 

ข้อเสนอโครงการ U2T เพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 (23-28 พ.ค.) งบ 8,000 บาท 
 

    

2. แผนการมอบหมายงานและการส่งมอบงาน 

การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

1. รายงานการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบ 1T1U 

รายงานกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่
ละวันเพ่ือให้อาจาร์ท่ี
ปรึกษาและ สสช 
ติดตามความก้าวหน้า
การท างานได้ทุกวัน 
อย่างน้อย 21 วันใน 1 
เดือน 

งานด าเนินกิจกรรม/โครงการ
รายต าบล 
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
งานเฝ้าระวังโควิด-19 
งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
งานวิเคราะห์(Data Analytic) 
กพร.ส่วนกลาง 
กพร.หน่วยงานอ่ืน ๆ 
นิสิต/นักศึกษา 

ส่งมอบการการด าเนิน
กิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวันอย่าง
น้อย 21 วันใน 1 เดือน 

25 พ.ค. 
64 

25 มิ.ย. 
64 

25 ก.ค. 
64 

 

2. การอบรมการเขียนแผน
ธุรกิจ (2 วัน 1 คืน)  

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องใน
การวิเคราะห์พัฒนา

งานด าเนินกิจกรรม/โครงการ
รายต าบล 

3ด าเนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญและสร้างความเข้าใจกับ
ผู้เข้าร่วม 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  



                             คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2                หน้า  5 

การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

(ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโคโรนา-19) 

ชุมชน TSI จ านวน 100 
คนต่อต าบล ระยะเวลา 
2 วัน ) 

งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่  เตรียมข้อมูลจากเวทีท่ี 2 
และโครงการท่ีพัฒนาใน
โครงการอาสาชุมชนสู้ภัยโค
วิด 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 

ร่วมจัดกระบวนการการ
อบรม 

  

งานเฝ้าระวังโควิด-19  ร่วมจัดท าแผนธุรกิจ / และ
แผนการแก้ปัญหาสุขภาพ
และกลุ่มคนเปาะบาง 

  

งานด าเนินกิจกรรม/โครงการ
รายต าบล 

การดูแลประสานงาน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

  

งานวิเคราะห์(Data Analytic) 3สรุปการประชุม   
งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่  จัดเตรียมข้อมูลเวทีท่ี 2 

และข้อมูลโครงการพัฒนา
ในรูปแบบไฟล์และเอกสาร
พร้อมใช้งาน 

  

กพร.ส่วนกลาง ประสานงานท่ีปรึกษา
รายงานรูปแบบกิจกรรม
ผ่านระบบ PBM 

  

นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและช่วย
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

3. การส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ผ่านระบบ PBM  
(OTOU Tracker)   

ส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรค โค
วิด-19 และบันทึกข้อมูล
ลงระบบ PBM  (OTOU 
Tracker)  รอบ 6 เดือน   
(รายละเอียดตามคู่มือ: 
May_01-คู่มือการ
มอบหมายงาน-ไตรมาส
2.pdf) 

งานเฝ้าระวังโควิด-19 ลงพ้ืนท่ีหรือประสานงาน
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ (โควิด-
19) ลงพ้ืนท่ีหรือ
ประสานงานหน่วยงานใน
พ้ืนท่ีเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ (โควิด-19) และบันทึก
ข้อมูลบนระบบ PBM 

 
25 มิ.ย. 

64 

 
  
  
  

งานวิเคราะห์(Data Analytic) วิเคราะห์ข้อมูลและน าเข้า
ข้อมูลผ่านระบบ PBM 

นิสิต/นักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและน าเข้า
ข้อมูลผ่านระบบ PBM 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

4. การรายงานงบประมาณ
และแผนการด าเนินงาน
โครงการผ่านระบบ PBM  
(OTOU Tracker) และ
ระบบ 1T1U 

การรายงานแผนการ
ด าเนินงานและตัวช้ีวัด
ของแผนงาน 
- การรายงานตัวช้ีวัด

งบประมาณการจ้าง
งาน 

- การรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ / แผน
กิจกรรมโครงการ 

- สรุปการรายงาน
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาทักษะ 

- การก าหนดกิจกรรม
ย่อยของโครงการ 

- การเช่ือมกิจกรรมการ
พัฒนาต าบลตามแผน
กิจกรรม 4 ด้าน 

- รายงานการประเมิน
ศักยภาพต าบล   16 
ประเด็น เป้าหมาย 
ร่วมกับท่ีปรึกษา 
 

กพร.ส่วนกลาง รายงานข้อมูลผ่านระบบ 
PBM 5 วันก่อนส้ินเดือน 
และไม่กินวันท่ี 2 ของต้น
เดือน ถัดไป 

25 พ.ค. 
64 

25 มิ.ย. 
64 

25 ก.ค. 
64 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

5. การพัฒนาทักษะ (Re Skill 
Up Skill) ของนวัตกร 

พัฒนาตนเองตาม
แผนการเรียน โดย
สามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก 
คู่มือ 
 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
งานเฝ้าระวังโควิด-19 
งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
งานวิเคราะห์(Data Analytic) 
นิสิต/นักศึกษา 

เข้าเรียนหลักสูตรตาม
แผนการเรียน อย่างน้อย
ด้านละ 20 ช่ัวโมง 
 25 พ.ค. 

64 
25 มิ.ย. 

64 
25 ก.ค. 

64 

  
  
  
  
  
  
  กพร.ส่วนกลาง 

กพร.หน่วยงานอ่ืน ๆ 
เข้าเรียนหลักสูตรตาม
แผนการเรียน อย่างน้อย
ด้านละ 20 ช่ัวโมง + 
หลักสูตรด้าน DGA 

6. การประเมินศักยภาพต าบล   
16 ประเด็น เป้าหมาย 

รายงานผลกิจกรรมการ
พัฒนา ต าบล 4 ด้านท่ี
เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด 16 
ประเด็น และบันทึก
ข้อมูลในระบบทุก 3 
เดือน ดังนี้ 

กพร.ส่วนกลาง ประสานงานข้อมูลสนับสนุน
การประเมินต าบลของท่ี
ปรึกษา 

25 พ.ค. 
64 

  
  
  

  
  
  

  
เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาสท่ี 1 

-  ก่อนเร่ิมโครงการ 
(มอบหมายด าเนินการ
ไปแล้ว)  ต าบลท่ีต้อง
ท าเพ่ิมตรวจสอบได้
จากไฟล์ May_03-
ThombonPerforman
ce.pdf     
แหล่งข้อมูลท่ีใช้กรอก 
ข้อมูลจากไฟล์  
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

May_04-OTOU-
TRACKER-16-
March.pdf  

- ไตรมาสท่ี 1 
(มอบหมายด าเนินการ
ไปแล้ว)  

-   ไตรมาสท่ี 2  (ส่ง
มอบ 25 มิ.ย.64) 

งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
กพร.ส่วนกลาง 

  25 มิ.ย. 
64 

    

ประสานงานข้อมูลสนับสนุน
การประเมินต าบลของท่ี
ปรึกษา และกรอกข้อมูล
ผ่านระบบ PBM 

7. การรายงานผลการส ารวจ
ต าบลโปรไฟล์ ผ่านระบบ 
PBM  (OTOU Tracker)   

บันทึกข้อมูลหรือลงพ้ืนท่ี
ส ารวจข้อมูลต าบลโปร
ไฟล์ ส่วนท่ี 1- 5 และ
บันทึกข้อมูลในระบบทุก 
6 เดือน ดังนี้ 

นิสิต/นักศึกษา สืบค้น และน าเข้าข้อมูลผ่าน
ระบบ 

17 พ.ค. 
64 

25 มิ.ย. 
64 

  เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาสท่ี 1 

- ก่อนเร่ิมโครงการ /
รอบ 6 เดือน /รอบ12 
เดือน (ส้ินสุดโครงการ) 

งานวิเคราะห์(Data Analytic) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ 
ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิจากพ้ืนท่ีและข้อมูล 
TPMAP ดาวน์โหลด
ข้อมูลได้ท่ี  จากไฟล์ 
(May_02-TPMAP-
ThombonProfile.xls) 
(เฉพาะต าบลท่ียังกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน) 
ตรวจสอบได้จากไฟล์ 
May_03-
ThombonPerforman
ce.pdf)     
(รายละเอียดตามคู่มือ: 
May_01-คู่มือการ
มอบหมายงาน-ไตรมาส
2.pdf) 

งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
งานวิเคราะห์(Data Analytic) 
 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพชีวิตในต าบล 

รอบ 6 เดือน /รอบ12 
เดือน (ส้ินสุดโครงการ) 
ใช้ข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ี
และการทวนสอบข้อมูล
จาก TPMAP และใช้
เป็นโจทย์การพัฒนา
ต าบล 
 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและ
การน าองค์ความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาต าบล 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

8. การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาชุมชนออนไลน์ 

1. จัดท า Fan Page 
ของต าบลบน 
Facebook  

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 

ก าหนดช่ือ  "TSU2T- ช่ือ
ต าบล อ าเภอ….."  โดย 
ก าหนดให้ TSI ของต าบล
อย่างน้อย 2 คนร่วมเป็น 
Admin 

25 พ.ค. 
64 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. จัดท าโปสเตอร์หรือ
โพสต์ ก าหนด โปสเตอร์
ขนาด 1080 x 720 พิก
เซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และ
มี โลโก้ของโครงการ 
เพ่ือโปรโมทของดีชุมชน
บน Fan Page ต าบล
และ Fan Page ของ
โครงการ Tsu2T-
มหาวิทยาลัยทักษิณสู่
ต าบล  โดยเลือก
เร่ืองราวอย่างน้อย 2 
ด้าน รวม 2 โปสเตอร์  

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 

เลือกประเด็น อย่างน้อย 2 
ประเด็นจากเร่ืองราวบุคคล
ตัวอย่าง / ปราชญ์ชุมชน 
หรือ บุคคลท่ีน่าเชิดชู
เกียรติ/ ร้านอาหาร / แหล่ง
ท่องเท่ียว/ ผลิตภัณฑ์เด่น/ 
วัฒนธรรมหรือเทศกาล/การ
เฝ้าระวังโควิด-19 

25 พ.ค. 
64 

 

3. จัดท าโปสเตอร์หรือ
โพสต์ ก าหนด โปสเตอร์
ขนาด 1080 x 720 พิก
เซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และ
มี โลโก้ของโครงการ  

งานด าเนินกิจกรรม/โครงการ
รายต าบล 

บอกเล่าประสบการณ์การ
ท างานกับ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

  
  
  
  
  
  

25 มิ.ย. 
64 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
งานเฝ้าระวังโควิด-19 

งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 



                             คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2                หน้า  12 

การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

งานวิเคราะห์(Data Analytic) (รวบรวมจัดส่งท่ี Drive ของ
ต าบล) คนละ 1 บทความ 

  

กพร.ส่วนกลาง 

นิสิต/นักศึกษา 

กพร.หน่วยงานอ่ืน ๆ บอกเล่าประสบการณ์การ
ท างานกับ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ร่วมกับหน่วยงานท่ีสังกัด 
(รวบรวมจัดส่งท่ี Drive ของ
ต าบล) คนละ 1 บทความ 

9. การจัดท า Community 
Big Data 

ทดลองใช้งานระบบเก็บ
รวบรวมข้อมูลต าบล 
อย่างน้อย 2 คน ท่ี 
https://cbd.u2t.ac.th
/auth 

งานวิเคราะห์(Data Analytic) ทดลองใช้งานระบบและเก็บ
รวมรวมข้อมูลของพ้ืนท่ีลง
ในระบบ 

25 พ.ค. 
64 

25 มิ.ย. 
64 

  
  

  
  

ทดลองใช้งานระบบเก็บ
รวบรวมข้อมูลต าบล 
อย่างน้อย 2 คน ท่ี 
https://cbd.u2t.ac.th
/auth 
 

งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ทดลองใช้งานระบบและเก็บ
รวมรวมข้อมูลของพ้ืนท่ีลง
ในระบบ 

https://cbd.u2t.ac.th/auth
https://cbd.u2t.ac.th/auth
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การมอบหมายงาน รายละเอียด ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 
ก าหนดส่งมอบงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ประเมินผลการส่ง
มอบงาน 

10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ สสช 
มอบหมาย 

ปรับเปล่ียนการท างาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การด าเนินโครงการและ
การส่งมอบงานตาม
ก าหนดเวลา 

 นวช ทุกต าแหน่ง ด าเนินการตามภาระงานท่ี
มอบหมายและรายงาน
ความก้าวหน้า 

25 พ.ค. 
64 

25 มิ.ย. 
64 

25 ก.ค. 
64 

 

3. การมอบหมายตามบทบาทหน้าท่ีของนวัตกร 
3.1 ต าแหน่ง กพร.ส่วนกลาง 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 การรายงานงบประมาณและ
แผนการด าเนินงานโครงการผ่าน
ระบบ PBM  (OTOU Tracker) 
และระบบ 1T1U 

- รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อาจาร์ท่ี
ปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวัน
อย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

- การรายงานตัวช้ีวัดงบประมาณการจ้างงาน รายงานข้อมูลผ่านระบบ PBM 5 วันก่อนส้ิน
เดือน และไม่กินวันท่ี 2 ของต้นเดือน ถัดไป 

- การรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ / แผนกิจกรรม
โครงการ 

- สรุปการรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะ 

- ก าหนดกิจกรรมย่อยของโครงการ 

-  การเช่ือมกิจกรรมการพัฒนาต าบลตามแผนกิจกรรม 4 ด้าน 

 การประเมินศักยภาพต าบล   16 
ประเด็น เป้าหมาย 

-  รายงานการประเมินศักยภาพต าบล   16 ประเด็น เป้าหมาย 
ร่วมกับท่ีปรึกษา 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ PBM 5 วันก่อนส้ิน
เดือน และไม่กินวันท่ี 2 ของต้นเดือน ถัดไป 

 

- รายงานผลกิจกรรมการพัฒนา ต าบล 4 ด้านท่ีเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัด 
16 ประเด็น และบันทึกข้อมูลในระบบทุก 3 เดือน 

ประสานงานข้อมูลสนับสนุนการประเมิน
ต าบลของท่ีปรึกษา 

 

https://bit.ly/2RGMbee
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

  - ก่อนเร่ิมโครงการ (มอบหมายด าเนินการไปแล้ว)  ต าบลท่ีต้องท า
เพ่ิมตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-ThombonPerformance.pdf     
แหล่งข้อมูลท่ีใช้กรอก ข้อมูลจากไฟล์  May_04-OTOU-TRACKER-
16-March.pdf  

ประสานงานข้อมูลสนับสนุนการประเมิน
ต าบลของท่ีปรึกษา 
 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 1 
 

 ไตรมาสท่ี 1 (มอบหมายด าเนินการไปแล้ว)  

 ไตรมาสท่ี 2  (ส่งมอบ 25 มิ.ย.64) 
 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา

ชุมชนออนไลน์ 
- จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 720 

พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ  
บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวมจัดส่งท่ี 
Drive ของต าบล) 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up 
Skill) ของนวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบแผนการ
เรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน อย่าง
น้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 
วัน 1 คืน)  (ปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโร
นา-19) 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในการวิเคราะห์พัฒนาชุมชน 
TSI จ านวน 100 คนต่อต าบล ระยะเวลา 2 วัน ) ปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 

 ประสานงานท่ีปรึกษารายงานรูปแบบ
กิจกรรมผ่านระบบ PBM 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี 
อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ สสช 
มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินโครงการ
และการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและ
รายงานความก้าวหน้า 

 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2RGMbee
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งานพัฒนาทักษะ
อาชีพใหม่ 

การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาชุมชนออนไลน์ 

2. จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 
720 พิกเซลหรือ 6 x 4 น้ิว และมี โลโก้ของโครงการ เพ่ือโป
รโมทของดีชุมชนบน Fan Page ต าบลและ Fan Page ของ
โครงการ Tsu2T-มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล  โดยเลือก
เร่ืองราวอย่างน้อย 2 ด้าน รวม 3 โปสเตอร์  

3.2 ต าแหน่ง กพร. หน่วยงานอ่ืน ๆ 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบ 1T1U 

- รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละ
วันเพ่ือให้หน่วยงานร่วมปฏิบัติงานในโครงการ
และ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้
ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวันอย่างน้อย 21 วันใน 1 
เดือน 

 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาชุมชนออนไลน์ 

- จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์
ขนาด 1080 x 720 พิกเซล หรือ 6 x 4 นิ้ว 
และมี โลโก้ของโครงการ บอกเล่าประสบการณ์
การท างานกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานท่ีสังกัด (รวบรวมจัดส่ง
ท่ี Drive ของต าบล) 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill 
Up Skill) ของนวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถ
ตรวจสอบแผนการเรียนได้จาก คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน อย่างน้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง  

 ปฏิบัติงานตามขอบเขตท่ี
หน่วยงานมอบหมาย 

- ปฏิบัติหน้าตามขอบเขตท่ีหน่วยงานมอบหมาย
ภายใต้การก ากับดูแลร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต้นสังกัดท่ี
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีตามขอบเขตท่ีก าหนดร่วมกัน
ของท้ัง 2 หน่วยงาน 
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3.3 ต าแหน่ง กิจกรรม/โครงการรายต าบล 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 1T1U - รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวัน
เพ่ือให้อาจาร์ท่ีปรึกษาและ สสช ติดตาม
ความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน อย่างน้อย 21 
วันใน 1 เดือน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวันอย่าง
น้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การรายงานงบประมาณและแผนการ
ด าเนินงานโครงการผ่านระบบ PBM  
(OTOU Tracker) และระบบ 1T1U 
 

- ประสานงานการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีและ
จัดท ารายงานสรุปกิจกรรมของพ้ืนท่ี 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ PBM 5 วันก่อนส้ินเดือน 
และไม่กินวันท่ี 2 ของต้นเดือน ถัดไป 

 

- รวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพต าบล   16 
ประเด็น เป้าหมาย ร่วมกับท่ีปรึกษา และ กพร. 
ส่วนกลาง 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ PBM 5 วันก่อนส้ินเดือน 
และไม่กินวันท่ี 2 ของต้นเดือน ถัดไป 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปรไฟล์ 
ผ่านระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิจากพ้ืนท่ีและข้อมูล TPMAP จากไฟล์ 
(May_02-TPMAP-ThombonProfile.xls) 
(เฉพาะต าบลท่ียังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน)  
ตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-
ThombonPerformance.pdf)  
- รอบ 6 เดือน /รอบ12 เดือน (ส้ินสุดโครงการ) 

ใช้ข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจจริง 
***    (รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตร
มาส 2: May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2
การมอบหมายงาน-ไตรมาส2.pdf) 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและการน าองค์ความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาต าบล 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 1 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน
ออนไลน์ 

- จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์
ขนาด 1080 x 720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และ
มี โลโก้ของโครงการ เพ่ือโปรโมทของดีชุมชนบน 
Fan Page ต าบลและ Fan Page ของโครงการ 
Tsu2T-มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล  โดยเลือก
เร่ืองราวอย่างน้อย 2 ด้าน รวม 3 โปสเตอร์  

ส ารวจผลิตภัณฑ์เด่น และแหล่งท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม และกิจกรรมในพ้ืนท่ี พร้อมแผนการ
พัฒนาในอนาคต 

 

-   จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์
ขนาด 1080 x 720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และ
มี โลโก้ของโครงการ  

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวมจัดส่งท่ี 
Drive ของต าบล) 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 คืน)  
(ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา-19) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เก่ียวข้องในการวิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI 
จ านวน 100 คนต่อต าบล ระยะเวลา 2 วัน ) 

ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญและสร้างความเข้าใจ
กับผู้เข้าร่วมและประสานงานกับฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การด าเนินโครงการและการส่งมอบงานตาม
ก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและรายงาน
ความก้าวหน้า 
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3.4 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ความรู้ 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 
 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 1T1U - รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อา
จาร์ท่ีปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้
ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ทุกวันอย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปรไฟล์ 
ผ่านระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากพ้ืนท่ี
และข้อมูล TPMAP จากไฟล์ (May_02-TPMAP-
ThombonProfile.xls) (เฉพาะต าบลท่ียังกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน)  
ตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-
ThombonPerformance.pdf)  
- รอบ 6 เดือน /รอบ12 เดือน (ส้ินสุดโครงการ) ใช้ข้อมูลจาก

การลงพ้ืนท่ีส ารวจจริง 
***    (รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: 
May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมายงาน-ไตร
มาส2.pdf) 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและการน าองค์
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาต าบล 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 1 

 การประเมินศักยภาพต าบล   16 ประเด็น 
เป้าหมาย 

   3.7.3 ไตรมาสท่ี 2  (ส่งมอบ 25 มิ.ย.64) ประสานงานข้อมูลสนับสนุนการ
ประเมินต าบลของท่ีปรึกษาตาม
กิจกรรมย่อยท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี 
  

 

   3.7.3 ไตรมาสท่ี 2  (ส่งมอบ 25 มิ.ย.64) 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน
ออนไลน์ 

- จัดท า Fan Page ของต าบลบน Facebook  ก าหนดช่ือ  "TSU2T- ชื่อต าบล 
อ าเภอ….."  โดย ก าหนดให้ TSI ของ
ต าบลอย่างน้อย 2 คนร่วมเป็น Admin 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 
 

-  จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 
720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ เพ่ือโป
รโมทของดีชุมชนบน Fan Page ต าบลและ Fan Page ของ
โครงการ Tsu2T-มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล  โดยเลือก
เร่ืองราวอย่างน้อย 2 ด้าน รวม 2 โปสเตอร์  

เลือกประเด็น อย่างน้อย 2 ประเด็น
จากเร่ืองราวบุคคลตัวอย่าง / ปราชญ์
ชุมชน หรือ บุคคลท่ีน่าเชิดชูเกียรติ/ 
ร้านอาหาร / แหล่งท่องเท่ียว/ 
ผลิตภัณฑ์เด่น/ วัฒนธรรมหรือ
เทศกาล/การเฝ้าระวังโควิด-19 

 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน
ออนไลน์ 

-  จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 
720 พิกเซล หรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ  

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวม
จัดส่งท่ี Drive ของต าบล) 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) ของ
นวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน 
อย่างน้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 คืน)  
(ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา-19) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI จ านวน 100 คนต่อต าบล 
ระยะเวลา 2 วัน ) 

ร่วมจัดกระบวนการอบรม 
 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนิน
โครงการและการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมาย
และรายงานความก้าวหน้า 
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3.5 ต าแหน่ง งานเฝ้าระวังโควิด-19 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 1T1U รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อา
จาร์ท่ีปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างาน
ได้ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวัน
อย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านระบบ PBM  (OTOU 
Tracker)   

ส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และ
บันทึกข้อมูลลงระบบ PBM  (OTOU Tracker)  รอบ 6 
เดือน หรือปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ของโรคะระบาด   
(รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: 
May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมาย
งาน-ไตรมาส2.pdf) 

ลงพ้ืนท่ีหรือประสานงานหน่วยงานในพ้ืนท่ี
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ (โควิด-19) และบันทึกข้อมูลบนระบบ 
PBM 

 

ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปรไฟล์ 
ผ่านระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
พ้ืนท่ีและข้อมูล TPMAP จากไฟล์ (May_02-TPMAP-
ThombonProfile.xls) (เฉพาะต าบลท่ียังกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน)  
ตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-
ThombonPerformance.pdf)  
- รอบ 6 เดือน /รอบ12 เดือน (ส้ินสุดโครงการ) ใช้

ข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีส ารวจจริง 
***    (รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: 
May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมาย
งาน-ไตรมาส2.pdf) 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและการน าองค์
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาต าบล 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 1 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน
ออนไลน์ 

2. จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 
1080 x 720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของ
โครงการ เพ่ือโปรโมทของดีชุมชนบน Fan Page ต าบล
และ Fan Page ของโครงการ Tsu2T-มหาวิทยาลัย
ทักษิณสู่ต าบล  โดยเลือกเร่ืองราวอย่างน้อย 2 ด้าน รวม 
3 โปสเตอร์  

การรวบรวมสถานการณ์โควิด เพ่ือจัดท า
โปสเตอร์ และร่วมเผยแพร่กับส่ืออ่ืน ๆ ใน
พ้ืนท่ี 

 

3. จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 
1080 x 720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของ
โครงการ  

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวมจัดส่งท่ี 
Drive ของต าบล) 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) ของ
นวัตกร 

พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน อย่าง
น้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 คืน)  
(ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา-19) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้อง
ในการวิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI จ านวน 100 คนต่อ
ต าบล ระยะเวลา 2 วัน ) 

ร่วมจัดท าแผนธุรกิจ / และแผนการ
แก้ปัญหาสุขภาพและกลุ่มคนเปาะบาง 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
ด าเนินโครงการและการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและ
รายงานความก้าวหน้า 
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3.6 ต าแหน่ง งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 
 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 1T1U - รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อาจาร์ท่ี
ปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ทุกวันอย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปรไฟล์ 
ผ่านระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากพ้ืนท่ี
และข้อมูล TPMAP จากไฟล์ (May_02-TPMAP-
ThombonProfile.xls) (เฉพาะต าบลท่ียังกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน)  
ตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-ThombonPerformance.pdf)  
- รอบ 6 เดือน /รอบ12 เดือน (ส้ินสุดโครงการ) ใช้ข้อมูลจาก

การลงพ้ืนท่ีส ารวจจริง 
***    (รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: 
May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมายงาน-ไตร
มาส2.pdf) 

ลงพ้ืนท่ีวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในต าบล 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 1 

 การประเมินศักยภาพต าบล   16 
ประเด็น เป้าหมาย 

-  ไตรมาสท่ี 2  (ส่งมอบ 25 มิ.ย.64) ประสานงานข้อมูลสนับสนุนการประเมิน
ต าบลของท่ีปรึกษาตามกิจกรรมย่อยท่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ี 

 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน
ออนไลน์ 

- จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 720 
พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ  

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวม
จัดส่งท่ี Drive ของต าบล) 

 

ส ารวจผลิตภัณฑ์เด่น และแหล่งท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม และกิจกรรมในพ้ืนท่ี พร้อม
แผนการพัฒนาในอนาคต 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 
 

 การจัดท า Community Big Data - ทดลองใช้งานระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต าบล อย่างน้อย 2 คน 
ท่ี https://cbd.u2t.ac.th/auth 

ทดลองใช้งานระบบและเก็บรวมรวม
ข้อมูลของพ้ืนท่ีลงในระบบ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลครอบคลุมในทุกด้าน 

 

- ลงพ้ืนท่ีเก็บระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต าบล ท่ีครอบคลุมข้อมูล
ในทุกด้าน ผ่านระบบ https://cbd.u2t.ac.th/auth 

เก็บรวบรวมข้อมูลของพ้ืนท่ีครอบคลุมใน
ทุกด้านเพ่ือส่งให้ สสช ตรวจสอบ 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) 
ของนวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน 
อย่างน้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 
คืน)  (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโคโรนา-19) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI จ านวน 100 คนต่อต าบล 
ระยะเวลา 2 วัน ) 

จัดเตรียมข้อมูลเวทีท่ี 2 และข้อมูล
โครงการพัฒนาในรูปแบบไฟล์และ
เอกสารพร้อมใช้งาน 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนิน
โครงการและการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและ
รายงานความก้าวหน้า 
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3.7 ต าแหน่ง งานวิเคราะห์ (Data Analytic) 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 
1T1U 

- รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อาจาร์
ท่ีปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุก
วันอย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปร
ไฟล์ ผ่านระบบ PBM  (OTOU 
Tracker)   

-  รอบก่อนเร่ิมโครงการ ด าเนินการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากพ้ืนท่ี
และข้อมูล TPMAP จากไฟล์ (May_02-TPMAP-
ThombonProfile.xls) (เฉพาะต าบลท่ียังกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน)  
ตรวจสอบได้จากไฟล์ May_03-ThombonPerformance.pdf)  
- รอบ 6 เดือน /รอบ12 เดือน (ส้ินสุดโครงการ) ใช้ข้อมูลจาก

การลงพ้ืนท่ีส ารวจจริง 
***    (รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: 
May_01-คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมายงาน-ไตร
มาส2.pdf) 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและน าเข้า
ข้อมูลผ่านระบบ PBM 

เร่งปรับแก้การส่ง
มอบงานไตรมาส
ท่ี 

 การส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่าน
ระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

- ส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และ
บันทึกข้อมูลลงระบบ PBM  (OTOU Tracker)  รอบ 6 เดือน   
(รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: May_01-
คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมายงาน-ไตรมาส
2.pdf) 

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ 
PBM 

 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ชุมชนออนไลน์ 

-  จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 
720    พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ  

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวมจัดส่ง
ท่ี Drive ของต าบล) 
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 การจัดท า Community Big Data - ทดลองใช้งานระบบเก็บรวบรวมข้อมูลต าบล อย่างน้อย 2 คน 
ท่ี https://cbd.u2t.ac.th/auth 

ทดลองใช้งานระบบและเก็บรวมรวมข้อมูล
ของพ้ืนท่ีลงในระบบ 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) 
ของนวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน อย่าง
น้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 
1 คืน)  (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโคโรนา-19) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI จ านวน 100 คนต่อต าบล 
ระยะเวลา 2 วัน ) 

สรุปการประชุมและน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาต าบล 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนิน
โครงการและการส่งมอบงานตามก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและ
รายงานความก้าวหน้า 
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3.8 นิสิต/นักศึกษา 

การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 รายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบ 
1T1U 

รายงานกิจกรรมท่ีด าเนินงานในพ้ืนท่ีในแต่ละวันเพ่ือให้อาจาร์
ท่ีปรึกษาและ สสช ติดตามความก้าวหน้าการท างานได้ทุกวัน 

ส่งมอบการการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีทุกวัน
อย่างน้อย 21 วันใน 1 เดือน 

 

 การรายงานผลการส ารวจต าบลโปร
ไฟล์ ผ่านระบบ PBM  (OTOU 
Tracker)   

บันทึกข้อมูลหรือลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลต าบลโปรไฟล์ ส่วนท่ี 1- 
5 และบันทึกข้อมูลในระบบทุก 6 เดือน ดังนี้ 

สืบค้น และน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ  

 การส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่าน
ระบบ PBM  (OTOU Tracker)   

ส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และ
บันทึกข้อมูลลงระบบ PBM  (OTOU Tracker)  รอบ 6 เดือน   
(รายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2: May_01-
คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2การมอบหมายงาน-ไตรมาส
2.pdf) 

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ 
PBM 

 

 การสร้างศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ชุมชนออนไลน์ 
 

2. จัดท าโปสเตอร์หรือโพสต์ ก าหนด โปสเตอร์ขนาด 1080 x 
720 พิกเซลหรือ 6 x 4 นิ้ว และมี โลโก้ของโครงการ เพ่ือโป
รโมทของดีชุมชนบน Fan Page ต าบลและ Fan Page ของ
โครงการ Tsu2T-มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล  โดยเลือก
เร่ืองราวอย่างน้อย 2 ด้าน รวม 3 โปสเตอร์  

การรวบรวมและค้นคว้าข้อมูลเพ่ือจัดท า
โปสเตอร์ 

 

บอกเล่าประสบการณ์การท างานกับ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ 
 ในต าแหน่งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี (รวบรวมจัดส่งท่ี 
Drive ของต าบล) 

 

 การพัฒนาทักษะ (Re Skill Up Skill) 
ของนวัตกร 

- พัฒนาตนเองตามแผนการเรียน โดยสามารถตรวจสอบ
แผนการเรียนได้จาก คู่มือการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2 

เข้าเรียนหลักสูตรตามแผนการเรียน อย่าง
น้อยด้านละ 20 ช่ัวโมง 

 

 
 
 

https://bit.ly/2RGMbee
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การมอบหมายงาน รายละเอียด  ความรับผู้รับผิดชอบ ผลการประเมิน 

 การอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (2 วัน 1 
คืน)  (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ระบาด
ของไวรัสโคโรนา-19) (ถ้าไม่ติดภารกิจ
เก่ียวกับการเรียนการสอน) 

- ร่วมกับ สสช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เก่ียวข้องในการวิเคราะห์พัฒนาชุมชน TSI 
จ านวน 100 คนต่อต าบล ระยะเวลา 2 วัน ) 

จัดท ารายสรุปการประชุมและส่ือเพ่ือน าเสนอให้กับ
ชุมชน 

 

 ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี อาจารย์ท่ี
ปรึกษา หรือ สสช มอบหมาย 

- ปรับเปล่ียนการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การด าเนินโครงการและการส่งมอบงานตาม
ก าหนดเวลา 

ด าเนินการตามภาระงานท่ีมอบหมายและรายงาน
ความก้าวหน้า 

 

https://bit.ly/2RGMbee
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4. การพัฒนาทักษะ (Re-Skill Up-Skill) 
4.1 แผนการรายงานผลการเรียน 

id# รายช่ือวิชา กลุ่มทักษะ สถาบัน ส่งผล
การเรียน 

หมายเหตุ 
 

1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ดาวโหลด คู่มือ) ภาษาอังกฤษ Thai MOOC 25 มิ.ย.  

2 
Cloud Technology Tools เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ดิจิทัล 
  

Thai MOOC 
  

25 พ.ค. 

ส าหรับประชาชน/ 
นักศึกษา 

สามารถเปลี่ยนเป็นรายวิชา
กลุ่มพื้นฐาน ตามแผนการ
เรียน ที่แนะน า โดยเข้า

เรียนได้ที่ 
https://bit.ly/3tE7qe9 

3 การออกแบบ Infographic | 
Infographic Design 

25 พ.ค. แนะน าทุกต าแหน่งเรียน 

4  เลือกวิชาเลือก 1 วิชา  25 มิ.ย. 
เลือกเรียนให้ครบ 20 

ชั่วโมง เตามแผนการเรียน 
ที่แนะน า 

5 
หลักสูตรการวางแผนการเงินการลงทุน
และผู้ประกอบการ 
 

การเงิน SET 25 มิ.ย. 
เลือกเรียน 20 ชั่วโมงจาก 

19 หลักสูตร 

6 ทักษะการเป็นนวัตกร (เลือก) สังคม TSU 25 ก.ย สามารถเลือกเรียนให้ครบ 
20 ชั่วโมงจากหลักสูตรที่

แนะน า Link: 
https://bit.ly/3uy6w46 

7 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ท างาน สังคม Thai MOOC 
 

25 พ.ค. 

8 เลือกวิชาเลือก 1 วิชา สังคม 25 มิ.ย. 

 
4.2 แผนการเรียน 

ส าหรับผู้ที่เข้าท างานตามโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย  ต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรม Training 
อบรมพัฒนาทักษะความรู้ 4 ด้าน  ชั่วโมงการเรียนรู้ อย่างน้อย หลักสูตรละ 20 ชั่วโมงได้แก่  

- ด้านการเงิน Financial literacy โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเรียนได้ที่ e-SET 
Learning 

- ด้านสังคม Social literacy   / ด้านภาษา Language literacy /ด้านดิจิทัล Digital literacy 
สามารถเข้าเรียนได้ที่ Thai Mooc 

https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-easy-english-for-everyday-life/
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-easy-english-for-everyday-life/
https://u2t.thaimooc.org/wp-content/uploads/2021/02/Thaimoc.pdf
https://u2t.thaimooc.org/wp-content/uploads/2021/02/Thaimoc.pdf
https://u2t.thaimooc.org/wp-content/uploads/2021/02/Thaimoc.pdf
https://u2t.thaimooc.org/wp-content/uploads/2021/02/Thaimoc.pdf
https://u2t.thaimooc.org/wp-content/uploads/2021/02/Thaimoc.pdf
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/cloud-technology-tools-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a8/
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/cloud-technology-tools-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a8/
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/cloud-technology-tools-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a8/
https://bit.ly/3tE7qe9
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-infographic-infographic-design/
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-infographic-infographic-design/
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a-infographic-infographic-design/
https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
https://bit.ly/3uy6w46
https://u2t.thaimooc.org/portfolio/%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99/
https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
https://u2t.thaimooc.org/
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4.3 แนะน าแผนการเรียนด้านดิจิทัล Digital literacy 

Level 1 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน (ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ัวโมงการเรียนรู้ 

CMU010 รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy 10 

SU008 พลเมืองดิจิทัล 5 

Level 2 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับกลาง (ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา/บัณฑิต) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ัวโมงการเรียนรู้ 

CMU011 IT Literacy 10 

DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดจิิทัล 2 

OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน 6 

Level 3 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับสูง (บัณฑิต) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ัวโมงการเรียนรู้ 

SPU002 เคร่ืองมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจ าวัน 10 

STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 10 

SWU011 การออกแบบ Infographic 6 

รายวิชาแนะน าอื่น ๆ  (ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา/บัณฑิต) 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา ช่ัวโมงการเรียนรู้ 

CMU009 Information Literacy 10 

KMUTT015 เการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 5 

SWU003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6 
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4.4 แนะน าแผนการเรียนด้านดิจิทัล Digital literacy 

รายวิชาแนะน าอื่น ๆ  (ประชาชนทั่วไป/นักศึกษา/บัณฑิต) 

ช่ือรายวิชา ช่ัวโมงการเรียนรู้ 

จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ท างาน 8 

การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 6 

การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางาน แบบมืออาชีพ  6 

ทักษะการเป็นนวัตกร (เลือก) 8 
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5. คู่มือการด าเนินงาน 

5.1 รายงานการจัดท าสถานภาพต าบล (Tambon Profile) 
แนวทางการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต าบลโพรไฟล์ รายงานสถานภาพก่อนเริ่มโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไอคอลต าบลโพรไฟล์ 

 

ชื่อต  ำบลที่สังกัด 
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แนวทางการด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต าบลโพรไฟล์ก่อนเริ่มโครงการ  

ส่วนที่ 1 สถานภาพต าบล 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ทั่วไป  
1) การทวนสอบข้อมูลเดิมที่ด าเนินการกรอกรายงานสถานภาพก่อนเร่ิมด าเนินโครงการมีข้อมูล

เพิ่มเติมหรือปรับแก้อย่างไร ข้อมูลประกอบด้วย 
1.1) ที่ตั้ง และขอบเขต 
1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 
1.3) ลักษณะภูมิอากาศ 
1.4) ด้านการเมืองการปกครอง 
 - รายชื่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
1.5) ข้อมูลทางศาสนา 
1.6) จ านวนประชากร 
1.10) อื่นๆ 
*ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถค้นข้อมูลเติมจากรายงานต าบลโครงการอาสาสมัครสู้ภัยโควิด
หรือฐานข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ต าบล แผนยุทธศาสตร์ต าบล หรือโครงการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง 

        1.2 สถานภาพด้านสุขภาพ ข้อมูลสอบถามได้จาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล และข้อมูลพื้นฐาน
จากต าบลโครงการอาสาสมัครสู้ภัยโควิด หรือฐานข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ต าบล แผนยุทธศาสตร์ต าบล และ
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

 1.3 สถานภาพด้านความเป็นอยู่ ได้แก่ ข้อมูลด้านสังคม การประกอบอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม เป็น
ต้น ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล และข้อมูลพื้นฐานจากรายงานอาสาสมัครสู้ภัยโควิด หรือฐานข้อมูล
ทุติยภูมิจากเว็บไซต์ต าบล แผนยุทธศาสตร์ต าบล และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวขอ้ง 

 1.4 สถานภาพด้านการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษาในต าบล จ านวนของผู้ศึกษาในแต่ละแหล่งศึกษา 
ข้อมูลจากการสอบถามผู้อ านวยการของสถานศึกษาน้ันๆ ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล และข้อมูล
พื้นฐานจากรายงานอาสาสมัครสู้ภัยโควิด หรือฐานข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ต าบล แผนยุทธศาสตร์ต าบล 
และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

1.5 สถานภาพด้านรายได้ ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้  ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ข้อมูลพื้นฐานจากรายงานอาสาสมัครสู้ภัยโควิด หรือฐานข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ต าบล แผน
ยุทธศาสตร์ต าบล และโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

1.6 สถานภาพการเข้าถึงรัฐ  ได้แก่ ข้อมูลการบริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง  
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และข้อมูลการช่วยเหลือตา่งๆ  ข้อมูลจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อมูลจากส านักงานเทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล (กองพัฒนาชุมชน) และข้อมูลพื้นฐานจากรายงานอาสาสมัครสู้ภัยโควิด  
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ 

 การน าข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพรายต าบลจากการประเมินในการประชุมเวทีที่ 1 การวิเคราะห์
เป้าหมาย 16 สามารถเอาข้อมูลจากกพร.ได้ หรือลิงค์  

ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนที่ต้องการพัฒนา  

 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ดังน้ี 

 1.กลุ่ม TSI จ านวน 20 คน และเครือข่าย TSI จ านวน 100 คน 

ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือก าลังด าเนินการ  

 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานของแต่ละด้าน โดยที่ปรึกษาจัดท าร่วมกับนวัตกรชุมชน ข้อมูลน้ีจากการ
ท าแผนธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้า OTOPและสัมมาชีพ  ด้านท่องเที่ยว  ด้านสุขภาพ  และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 5 โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย  

 ตารางที่ 1 ข้อมูลจากตัวช้ีวัดใน TPMAP  

ตารางที่ 2 ข้อมูลจากระบบ TPMAP  

 ตารางที่ 3 การประเมินศักยภาพต าบลตามเป้าหมาย 16 ประการ โดยใช้ TPMAP 

 ตารางที่ 4 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาในมิติด้านต่างๆ ที่มีอยู่หรือก าลังด าเนินการในต าบล  

 ตารางที่ 5 Checklist โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนการด าเนนิงานแตล่ะดา้น  

ตัวอย่างรายละเอียดแผนการด าเนนิงาน 
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รายละเอียดแผนการด าเนินโครงการพัฒนาต าบล…………………………………………. 
ด้าน ………………………………………. 

1.ชื่อโครงการ……………………………………………………………………. 
2.นวัตกรชุมชนผู้รับผิดชอบ 1) ……………………2) ……………………………… 3) …………………………………………….. 
3.TSI ผู้รับผิดชอบ 1)………………………………… 2) ………………………………………………3)…………………………………………………….. 
4.วัตถุประสงค์  
 1) ……………………………………………………………… 
 2) ………………………………………………………………. 
5.แผนการด าเนินงาน 

ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดงบประมาณ ตัวชี้วัด 

  
 

     

        
        

6.งบประมาณและแผนการด าเนินงาน 
 
ที่ 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด
งบประมาณ 

แผนงานด าเนินงานและงบประมาณ 
2564 2565 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
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ตัวอย่าง 
โครงการพัฒนาต าบลโคกม่วง  อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ด้าน สิ่งแวดล้อม 
1.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ 
2.นวัตกรชุมชนผู้รับผิดชอบ 1) ชาลิสา 2) ฟารีดา 3) ศวิตา 
3.TSI ผู้รับผิดชอบ 1นางหับสะ  ยาชะรัด ) 2) นางสุกานดา ยาชะรัด 
4.วัตถุประสงค์  
 1) พัฒนาทักษะอาชีพให้กับสมาชิก 
 2) เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 
 3) ยกระดับคุณภาพสินค้า 
5.แผนการด าเนินงาน 

ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดงบประมาณ ตัวชี้วัด 

ผลิตภัณฑ์ -อบรมสมาชิก
ในกลุ่ม/อบรม
การผลิต 
-ขอมาตรฐาน
การรับรอง
สินค้าและ
มาตรฐาน
โรงเรือน
ส าหรับการ
ผลิต 

-พัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับสมาชิก 

- ยกระดับคุณภาพ

สินค้า 

-เพ่ิมรายได้ให้กับ

สมาชิก 

 

- จัดอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ 

สมำชิกในกลุ่ม - จัด
กระบวนกำรผลิตอย่ำง 

เป็นระบบ(เตรยีมวัตถุดบิ
,คน, วัสดุอุปกรณ)์ - 
ออกแบบบรรจุภัณฑ,์โล
โก ้ - ขอเครือ่งหมำย
รบัรอง มำตรฐำนสินคำ้ 
(otop,อำ ลำล,อย. เป็น

พ.ค.-ก.ย.64 1.ท าให้สมาชิกมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น
หรือเป็นอาชพีเสริม
อีกทางเลือกหนึง่ 
2.เป็นการเพ่ิมความรู้
ในการพัฒนาทกัษะ
เพ่ือให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น 
3.เป็นการเพ่ิมมูลค่า
สินค้า 

1.ค่าจัดอบรมใหก้ับ
สมาชิก30คน 
รายหัวคนละ50บาท=
1,500บาท 
-ค่าวิทยากรในการอบรม 
3ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
1,500 บาท = 4,500
บาท 
2.ค่าศึกษาดูงานสมาชิก
ระยะเวลา1วัน ภายใน
จังหวัดพัทลุง 

4,5,6,7,8,1112,13 
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ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดงบประมาณ ตัวชี้วัด 

-พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และ
เครื่องหมาย
การค้า 
 

ตน้) - สรำ้งนวัตกรรม
เครือ่งทุ่น แรงในกำรผลิต
(เครือ่งกวน ,ซีล) - 
รณรงคส่์งเสรมิกำรปลูก 

(พรกิ ข่ำ ตะไคร ้ขมิน้ 
etc) โดยกระบวนกำร
สรำ้ง เครอืข่ำย 

-ค่าเดินทาง5,000บาท 
-ค่าอาหารเทีย่งและค่า
เบรกสมาชิก30คน 
ค่าอาหารเทีย่งคนละ 
100 บาท=3,000 บาท 
และค่าเบรกคนละ 50
บาท = 1,500บาท 
3.ค่าวัตถุดิบ 
-ท าน้ าพริกครัง้ละ 30
กิโลกรัม กิโลกรัมละ350 
บาท =10,500บาท 
4.ค่าวัสดุ
อุปกรณ์10,500บาท 
5.ค่าแพคเกจ  3,000
บาท 
6.ค่าแรงสมาชิกทีม่าท า
น้ าพริกภายใน1วนั 
จ านวน 10คน คนละ
300บาท =3,000บาท 
7.ค่าโปรโมทสินค้า 
3,000บาท  
8.ค่าออกบูธขายสินค้า  
2,000บาท 
9.ค่าน้ ามัน 1,000บาท 
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ด้าน กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดงบประมาณ ตัวชี้วัด 

10.ค่าแรง(ขายสินค้า)
ตลอดการขาย 1,500
บาท 
รวม50,000บาท 

        
        

 
6.งบประมาณและแผนการด าเนินงาน 

 
ที่ 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด
งบประมาณ 

แผนงานด าเนินงานและงบประมาณ 
2564 2565 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
 1.การพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้ 
             

 1) การประชุมกลุ่มย่อย
กับกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องแต่ละเรื่องเพ่ือ
ร่วมวิเคราะห์และ
ก าหนดรายละเอียดของ
วีดิโอ 

1.อาหารว่าง
ประชุม
วางแผน 
จ านวน 15คน
x30บาท =450
บาท 

   450         

 2)การจัดท า 
Storyboard เนื้อหา
วีดิโอทั้ง 3เรื่อง 

-             

 3)การถ่ายท าวีดิโอ 1)ค่าจ้างในการ
ถ่ายท าวีดิโอ 

    16,000        
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ที่ 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด
งบประมาณ 

แผนงานด าเนินงานและงบประมาณ 
2564 2565 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
จ านวน 3 เรื่อง
x5,000 = 
15,000บาท 
2)ค่าเดินทาง 
1,000บาท 

 4) การตัดต่อวีดิโอ -             
 5)การน าวีดิโอให้ทาง

กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบ 

-             

 6)ด าเนินการเผยแพร่              
 7)ประเมินความพ่ึง

พอใจของผู้รับสื่อ 
1)ถ่ายเอกสาร
แบบประเมิน 
จ านวน 
100x20บาท = 
2,000บาท 

     2,000       
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5.2  คู่มือการส ารวจเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  (Emerging 
infectious diseases)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าต่างแรกของระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects 

 
การเข้าสู่รบบสามารถใช้ User Name :user006 Password :61609-63633-07546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าหลังเข้าระบบเสร็จสิ้น และให้ท าการเลือกไอคอลโควิค  
ตรงต าบลของตัวเองสังกัดการท างาน 

ไอคอลโควิด 

 

ชื่อต  ำบลที่สังกัด 

http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects
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ภาพที่ 3 หน้าต่างแสดงคิวอาร์โค้ดเข้าสู่แบบประเมินทั้ง 4 แบบ ในรอบกลางปี 
 

 คลิกเลือกรอบการประเมินกลางปีจะปรากฏรายละเอียด QR Code สามารถแสกนและกรอกผลการ
ส ารวจ 
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1. กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่แต่ละต าบล 

เป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเดือนที่ 1 เดือนที่  6 และเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20 ของแต่ละประเภท  กรณี กลุ่มตัวอย่างเกิน 800 คน ให้ด าเนินการเพียง 
800 คน โดยแต่ละรอบการประเมินไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุม่เดิมสามารถ โดยแบ่งการส ารวจเป็น 4 
ด้าน คือ  1. แบบส ารวจส าหรับที่พักอาศัย    
 2. แบบส ารวจส าหรับตลาด 3. แบบส ารวจส าหรับศาสนสถาน 4. แบบส ารวจส าหรับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 4 แบบประเมินชุดที่1 ส าหรับที่พักอาศัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แบบประเมินชุดที่2 ส าหรับต 

 

 

หำกมีกำรปฏิบัติตำมใหท้  ำกำรเล่ือนปุ่ ม  

    แสดงเป็นเครือ่งหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรอืกำร

ปฏิบัติไม่ตรงหรอืไม่ครบให ้

อธิบำยเพ่ิมเติม 

หำกมีกำรปฏิบัติตำมใหท้  ำกำรเล่ือนปุ่ ม  

    แสดงเป็นเครือ่งหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรอืกำร

ปฏิบัติไม่ตรงหรอืไม่ครบให ้

อธิบำยเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 6 แบบประเมินชุดที่3 ส าหรับศาสนสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แบบประเมินชุดที่4 ส าหรับโรงเรียน 

 

 

 

 

หำกมีกำรปฏิบัติตำมใหท้  ำกำรเล่ือนปุ่ ม  

    แสดงเป็นเครือ่งหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรอืกำร

ปฏิบัติไม่ตรงหรอืไม่ครบให ้

อธิบำยเพ่ิมเติม 

หำกมีกำรปฏิบัติตำมใหท้  ำกำรเล่ือนปุ่ ม  

    แสดงเป็นเครือ่งหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรอืกำร

ปฏิบัติไม่ตรงหรอืไม่ครบให ้

อธิบำยเพ่ิมเติม 
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2. สรุปผลการประเมิน  
 
 

 

ภาพที่ 8 สรุปผลการประเมินแต่ละด้าน 

 

 

 

 

แสดงภำพรวมสรุปผลกำรรวม

รวมขอ้มูลและแยกย่อยในแต่

ละดำ้น 
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ภาพที่ 9  รายงานสรุปผลการลงพื้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลของนวัตกรในพื้นที่แต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลกำรลงพืน้ที่ส  ำรวจ

ขอ้มูลและผูท้  ำกำรส ำรวจ 
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5.3 ข้ันตอนการตรวจสอบความคืบหน้าการอบรมและการขอใบรับรอง Thai Mooc 
 

1. เข้าสู่หน้าหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้ แล้วคลิกเลอืกหลักสตูรที่ท าการศึกษาอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

2. เมื่อเข้าสู่หน้าของหลักสูตรแล้ว ให้ตรวจสอบความคืบหน้าของหลักสตูร โดยคลิกที่ ความคืบหน้า 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกหลักสูตรที่อบรม 

2. คลิก ที่ความคืบหน้า 
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3. จากน้ัน หน้าต่างจะแสดงผลความคืบหน้าของการอบรมของหลัสตูรน้ัน โดยจะแสดงเกณฑ์การผ่าน
การอบรม ผลการทดสอบแต่ละหน่วย ทั้งก่อนอบรม ระหว่างอบรม และหลังอบรม และผลการอบรม
ทั้งหมด หากการอบรมยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่สามารถขอใบรับรองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เมื่อท าการอบรมจนผ่านเกณฑ์การอบรม ระบบจะแสดงปุ่ม การร้องขอใบรับรอง ให้คลิก การร้องขอ
ใบรับรอง 

 

 

 

 

4. คลิก การร้องขอใบรับรอง 

การรอ้งขอใบรบัรอง 

เกณฑ์ผ่านการ
อบรม 

ผลการทดสอบก่อน ผลการทดสอบระหว่าง
อบรม ผลการทดสอบหลัง

อบรม 

ผลการอบรมทั้งหมด 
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5. หลังจากน้ันหน้าต่างจะแสดงปุ่ม แสดงใบรับรอง ให้คลิก แสดงใบรับรอง  

 

 

6. ระบบจะแสดงใบรับรองการอบรบของหลกัสูตรที่ผา่นการอบรม หลังจากน้ัน ให้ท าการบันทึกใบรับรองการ
อบรมแต่ละหลักสูตร โดยกด พิมพ์ประกาศนียบัตร  

 

 
 

5. คลิก แสดงใบรับรอง 

6. คลิก พิมพ์ประกาศนียบัตร 
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7. หน้าต่างพิมพ์จะแสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ เคร่ืองปร้ินท์ (Printer) โดยเปลี่ยนเคร่ืองปร้ินท์ ให้เป็นค าว่า บันทึก
เป็น pdf (Save as PDF) แล้วกด Save จากน้ันเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ 

 

 

8. เมื่อท าการอบรมและร้องขอใบรับรองส าเร็จแล้ว ในหน้าแรกของหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะปรากฏปุ่ม 
แสดง Certificate  ซึ่งสามารถกดพิมพ์เกียรติบัตรจากปุ่มน้ีได้เช่นกัน และท าตามขั้นตอนที่ 6 และ 7  

 

 

 

7.1 เลือกที่ เครื่องปริ้นท์ (Printer) โดยเปลี่ยนเครื่องปริ้นท์ ให้เป็นค าว่า บันทึกเป็น pdf (Save as PDF)  

7.2 แล้วกด Save จากน้ันเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ 

8. กดแสดง Certificate และท าตามข้ันตอนที่ 6 และ 7 


