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Agenda

การติดตามผลการ
ด าเนินงาน

การติดตามการพัฒนาศักยภาพนวัตกรชมุชน

ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data)



มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T) 1 การพัฒนาศักยภาพนวัตกรชุมชน
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สสช
Conversation 

Agent Platform

แสกนเพ่ิมเพ่ือน

สสช
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Timeline : หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยด้านละ 20 ชม

SET ทักษะด้านการเงิน(>=20 ชม)

ธ.ค.
ต.ค..

พ.ย.

DGA ทักษะด้านดจิิทลั (3)

TMOOC ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (>=20 ชม)

ทักษะด้านสังคม (>=20 ชม)

SET ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดจิิทลัภาครัฐDGA

บัณฑิตจบใหม่, นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป
ต าแหน่ง

 งานจัดท าฐานข้อมูลองค์กร(Digitizing Government Data)
 งานด าเนินกิจกรรม/โครงการรายต าบล
 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ความรู้
 งานเฝ้าระวังโควิด-19

 งานวิเคราะห์(Data Analytic)
 งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

THAI MoocTMOOC

TMOOC

ทักษะด้านดจิิทลั (>=20 ชม)TMOOC

เฉพาะต าแหน่ง งานจัดท าฐานข้อมูลองค์กร(DGA) 3 ชม

ต ำแหน่ง (DGA) >=17 ชม



7Data Privacy

การติดตามความก้าวหน้า : หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนวัตกร

SET ทักษะด้านการเงิน(>=20 ชม)

ธ.ค.
ต.ค..

พ.ย.

DGA ทักษะด้านดจิิทลั (3)

TMOOC ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (>=20 ชม)

ทักษะด้านสังคม (>=20 ชม)

SET ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดจิิทลัภาครัฐDGA

บัณฑิตจบใหม่, นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป
ต าแหน่ง

 งานจัดท าฐานข้อมูลองค์กร(Digitizing Government Data)
 งานด าเนินกิจกรรม/โครงการรายต าบล
 งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม องค์ความรู้
 งานเฝ้าระวังโควิด-19

 งานวิเคราะห์(Data Analytic)
 งานพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

THAI MoocTMOOC

TMOOC

ทักษะด้านดจิิทลั (>=20 ชม)TMOOC

ส่งผลภายใน 30 ต.ค.64

ต ำแหน่ง (DGA) >=17 ชม

ส่งผลภายใน 30 พ.ย.64

ส่งผลภายใน 30 พ.ย.64

ส่งผลภายใน 30 พ.ย.64
ส่งผลภายใน 30 ธ.ค 64
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ทักษะด้านดจิิทลั

ต.ค.

พ.ย.

TMOOC ลิงค์สมัครเรียน: https://bit.ly/2WqPSaK

https://bit.ly/2WqPSaK
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ทักษะด้านสังคม

ต.ค.

พ.ย.

TMOOC ลิงค์สมัครเรียน: https://bit.ly/2Y7cKMT

https://bit.ly/2Y7cKMT
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ทักษะด้านภาษา

ต.ค.

พ.ย.

TMOOC ลิงค์สมัครเรียน: https://bit.ly/2ZQB7zD

https://bit.ly/2ZQB7zD
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ลิงค์เข้าเรียน https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

DGA DGA: Digital Literacy

พ.ย.

ต.ค.

https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
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SET ทักษะด้านการเงิน

ลิงค์เข้าเรียน https://elearning.set.or.th/SETGroup/list

มิ.ย

ก.ค

https://elearning.set.or.th/SETGroup/list


มหาวิทยาลัยทักษิณ
…สู่ต าบล (TSU-2T) 2. ระบบก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน



สสช
Conversation 

Agent Platform

แสกนเพ่ิมเพ่ือน

สสช
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ระบบติดตามการด าเนินงานของแต่ละต าบล

 ระบบ 1T1U

1. ระบบติดตามการท างานเครือข่ายภาคใต้ 2. ระบบติดตามการด าเนินงานโดย สปอว

 ระบบ PBM

• เข้าใช้งาน Link: 
http://otou-training.mhesi.go.th/projects

ติดตามแผนงานและการด าเนนิการของโครงการ

• คู่มือการใช้งาน  
http://otou-tracker.mhesi.go.th/manuals/manual.pdf

• รายงานข้อมูลทุกเดอืน 

ก่อนสิ้นเดือน 5 วัน | หลังสิ้นเดือน 2 วัน
 รายงานข้อมูลโดย อ. ที่ปรึกษา รายงานข้อมูลโดย ผู้เข้าร่วมโครงการ

• เข้าใช้งาน Link:  https://ppi.psu.ac.th/1t1u/

• ลงเวลาปฏิบัติงานอย่างนอ้ย 21 วันของทุกเดือน

• สมัคร อบรมการใช้งาน (การใช้งานผ่านระบบออนไลน์)
https://ppi.psu.ac.th/1t1u/paper/1115

• คู่มือการใช้งาน  https://ppi.psu.ac.th/1t1u/manual

• ผู้เข้าร่วมโครงการ >> รายงานข้อมูลทุกวัน

Username: user006 Pws: xxxxxxxx

http://otou-training.mhesi.go.th/projects
http://otou-tracker.mhesi.go.th/manuals/manual.pdf
https://ppi.psu.ac.th/1t1u/
https://ppi.psu.ac.th/1t1u/paper/1115
https://ppi.psu.ac.th/1t1u/manual
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ตัวอย่าง ระบบ 1T1U 1. ระบบติดตามการท างานเครือข่ายภาคใต้
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ตัวอย่าง ระบบ 1T1U 2. ระบบติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทน



Q&A

Our online platform makes it super easy for you to choose a style, 

upload your brand guidelines, or indicate your design preferences.

มหาวิทยาลัยทักษิณสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ(TSU-2T) 

https://24slides.com/onedollar
https://24slides.com/onedollar

