
 
 
 

ที่ อว 0223/ว ๓๐๗๓ กระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

       ๑๙  เมษายน  ๒๕๖4 

เร่ือง    การรายงานตัวชี้วัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบฟอรมการประเมินภาพรวมตําบล 14 ตัวชี้วัด แบบฟอรมการประเมินภาพรวม- 
  รายมหาวิทยาลัย 14 ตัวชี้วัด และแบบฟอรมการประเมินภาพรวมระดับเครือขาย 4 ตัวชี้วัด 
 

   ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได
จัดการประชุมหารือแนวทางการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
เก่ียวกับการประเมินตัวชี้วัดภาพรวมรายตําบล 14 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย ๑๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับเครือขาย ๔ ตัวชี้วัด รวมกับมหาวิทยาลัย ๗๖ แหง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2564 น้ัน สป.อว. จึงขอ
กาํหนดแนวทางการรายงานตัวชี้วัดโครงการฯ ซึ่งกําหนดใหมหาวิทยาลัยรายงานผลในระบบ Project-Based 
Management (PBM) เปนรายไตรมาส ดังนี้  
  ๑. การประเมินภาพรวมตําบล 14 ตัวชี้วัด รายงาน ๔ ไตรมาส ไดแก เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยระบบ Project-Based Management 
(PBM) จะเปดระบบใหกรอกขอมูล ๕ วันสุดทายของเดือน และจะปดระบบในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป 
  ๒. การประเมินภาพรวมรายมหาวิทยาลัย 14 ตัวชี้วัด และภาพรวมระดับเครือขาย 4 ตัวชี้วัด 
รายงาน ๓ ไตรมาส ไดแก เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยระบบ 
Project-Based Management (PBM) จะเปดระบบใหกรอกขอมูล ๕ วันสุดทายของเดือน และจะปดระบบ 
ในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป 
  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบคุณย่ิง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สาํนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สาํนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย 
โทร  ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๑ โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๐

(ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล) 
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) 
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การประเมินภาพรวมตําบล........................................................ 

มหาวิทยาลยั ....................................................................... 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ ...............................................กิจกรรม 

 

ตัวชี้วัดภาพรวมตําบล คําอธิบาย กิจกรรม 1 กิจกรรม………… กิจกรรม………… 

1.เปนโจทยการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาความ

ยากจนภายใต 16 เปาหมาย เปาหมายใดบาง 

ใชขอมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนราษฎร 

JHCIS ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และหน วย งานรั ฐ ในพื้ น ท่ี  และข อมูล

สารสนเทศที่มีหลากหลายมิติจาก TPMAP 

ขอมูล AGRIMAP ขอมูลแผนท่ีดาวเทียม 

(GISTDA) เปนตน เพื่อเปนขอมูลในการ

วิเคราะหสถานะ สภาพปญหาของพื้นที่

เปาหมาย ประกอบกับขอมูลท่ีหนวยงาน

ตางๆ เขาไปดําเนินกิจกรรม เ พ่ือนํามา

กํ า ห น ด โ จ ท ย ก า รพั ฒน า ท่ี โ ค ร ง ก า ร

มหาวิทยาลัยสูตําบลจะเขาไปดําเนินการ 

-ระบุเปาหมายที่ตรง- …………  

1.1 พัฒนาชุมชนใหมีสมรรถนะในการจัดการสูง    

1.2 ใหเกิดการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ    

1.3 ชวยใหสามารถวิเคราะหวสิาหกิจชุมชนและ

สถาบันการเงนิชุมชน 

   

1.4 ชวยในการสรางสัมมาชีพในพื้นที ่    

1.5 สงเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย    

1.6 ชวยใหมีแหลงนํ้าประจําครอบครัว    

1.7 ชวยจัดการวิสาหกิจชุมชน    

1.8 ฝกอบรมทักษะอาชีพ    

1.9 มีการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กายภาพ

สิ่งแวดลอม พลังงาน 

   

1.10 สงเสริมความปลอดภัยในพ้ืนที ่    

1.11 พัฒนาคุณภาพกลุมเปราะบาง    

1.12 พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที ่    

1.13 สงเสริมศูนยเรียนรูตําบล    

1.14 สงเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน    

1.15 สงเสริมระบบการสื่อสารชุมชน    

1.16 สงเสริมตําบลทําความด ี    
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ตัวชี้วัดภาพรวมตําบล คําอธิบาย กิจกรรม 1 กิจกรรม………… กิจกรรม………… 

 Checklist ตย.รายละเอียดขอมูล   

2.ประชากรเปาหมาย กลุมเปาหมายที่ชัดเจนตามกิจกรรม (มุงเนน 

กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงิน 

ชุมชน กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และ

อ่ืนๆ) 

 เกษตรกร 

 วิสาหกิจชุมชน 

 กลุมเปราะบาง 

 อื่นๆ 

 

 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- ชื่อกลุม..................... 

- จํานวน ............... ราย 

- จํานวน .............. ครัวเรือน 

- อายเุฉลี่ยต่ําสุด ......ป 

- อายุเฉลี่ยสูงสุด ......ป 

- รายไดรวมของกลุมเปาหมาย 

ตอป .......บาท 

-ฯลฯ 

  

3.ผูที่เปนผูปฏิบัติการหลัก (Key actors) 

และผูขับเคลื่อนปฏิบัติการในพ้ืนที ่

อปท. ทองถ่ิน กลุมสังคม องคกรชุมชน  

หนวยงานรัฐ เอกชน 

 อปท. 

 องคกรชุมชน/สังคม 

 ผูนําชุมชน  

 หนวยงานภาครัฐ  

 หนวยงานเอกชน 

 อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1.ช่ือหนวยงาน/บุคคล........... 

ตําแหนง.............................. 

ที่อยู..................................... 

เบอรติดตอ.......................... 

Email:…………………………… 

Line ID: ……………………….. 

2.ช่ือหนวยงาน/บุคคล........... 

ตําแหนง.............................. 

ที่อยู..................................... 

เบอรติดตอ.......................... 

Email:…………………………… 

Line ID: ……………………….. 

3. …… 

-ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดภาพรวมตําบล คําอธิบาย กิจกรรม 1 กิจกรรม………… กิจกรรม………… 

4.เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชไดผลด ี เหมาะสมกับพื้นที่ ผลิตไดในประเทศระดับ

หนึ่ง เพ่ิมผลิตภาพการบริหารจัดการ 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

 อื่นๆ 

 

 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- ชื่อองคความรู/นวัตกรรม/

เครื่องมือ............................ 

- แหลงท่ีมา ......................... 

- ความเหมาะสม/สอดคลอง

กับพื้นที่.............................. 

- รายละเอียดอ่ืนๆ.............. 

-ฯลฯ 

  

5.นวัตกรรมการแกปญหา (เชิงระบบ              

เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค) 

มีการพัฒนาและออกแบบการแกปญหา 

กอใหเกิดการเพ่ิมรายได ลดรายจาย ชุมชนมี

สวนรวม 

 เชิงระบบ 

 เชิงกระบวนการ 

  เชิงเทคนิค 

 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โปรดระบุรูปแบบ/

กระบวนการ/เทคนิคที่ใช

...................................... 

(พรอมคําอธิบาย) 

-ฯลฯ 

  

6.การมสีวนรวมของประชากรกลุมเปาหมาย

และ 4 องคกรหลักในตําบล (อปท. ทองที่ 

องคกรชุมชน หนวยงานรฐั และเอกชน) 

อปท.  กลุ มสั งคม องคกร ชุมชน (กลุ ม

เกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน 

กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ) 

หนวยงานรัฐ 

 การมีสวนรวมกับอปท. 

การมีสวนรวมกับ

องคกรชุมชน/สังคม 

 การมีสวนรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ 

 การมีสวนรวมกับ

หนวยงานเอกชน 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โปรดระบุ ................. 

โปรดระบุ ................. 

 

โปรดระบุ ................. 

 

โปรดระบุ ................. 

-ฯลฯ 

  

7. ผลการมีสวนรวมในการแกปญหาของ

กลุมประชากรเปาหมาย 

ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมดําเนินการ  รวมคิด 

 รวมปฏิบัต ิ

 รวมรับผลประโยชน 

 

 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โปรดระบุรายละเอียดของ

กิจกรรมทีร่วมดําเนินการ 

........................................ 
(เชน รวมวางแผนงาน รวมจัด

อบรม เปนตน ที่สอดคลองตามแต

ละกลุมเปาหมาย) 

-ฯลฯ 
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ตัวชี้วัดภาพรวมตําบล คําอธิบาย กิจกรรม 1 กิจกรรม………… กิจกรรม………… 

8. เรื่องเดน (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ 

ผลผลติ) 

Product champion (บริการ สินคา) Value 

creation 

 กิจกรรม/บริการ 

 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ 

 วัฒนธรรม/ภูมิปญญา 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โปรดระบุ ชื่อ................... 

(พรอมเหตผุลสนับสนุน) 

-ฯลฯ 

  

9. คนเดน (Champions) ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน  ผูนําชุมชน  

 ปราชญชาวบาน 

 อื่นๆ 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โปรดระบุ ชื่อ................... 

(พรอมเหตุผลสนับสนุน) 

-ฯลฯ 

  

10.ขอมูล (การสํารวจการเฝาระวงั COVID-

19 และ Community Data) 

ไดรับขอมูลทีถู่กตอง ครบถวน และทันเวลา 

 

- -   

11.การสงเสริมการสรางธุรกิจใหม  

(Start-up / Social Enterprise) 

เกิดกลุมธุรกิจท่ีเหมาะสมและเอื้อประโยชน

กับทองถิ่น และเปนกิจการที่มีจุดมุงหมาย

ห ลั ก ใ น ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า สั ง ค ม แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

 พัฒนาธุรกิจเดิม 

 Startups 

 Social Enterprise 

(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

โปรดระบุ กลุมธุรกิจ………… 

ดําเนินกิจการเก่ียวกับ

............................................ 

-ฯลฯ 

 

  

12.รูปแบบการแกปญหาความยากจนใน

ระดับตําบลจากการสรุปบทเรียนและ

ประสบการณในโครงการ 

ถอดบทเรียน เขาใจงาย ประยุกตใชได 

สะดวกในการเผยแพร 

 

- โปรดระบุ ………… 

 

  

13.รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคลและองคกรภายในตําบลเพ่ือแกปญหา

ความยากจน (Resource Mobilization) 

จากโครงการนี ้

มีรูปแบบการจัดการท่ีชุมชนมีสวนรวม

สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที ่

 

- โปรดระบุ ………… 

 

  

14.แหลงเรียนรู และหลักสูตรการเรียนรูของ

ชุมชนที่มาจากเรื่องเดน คนเดน จนไดรับการ

ยอมรับเปนศูนยเรียนรูดานการแกปญหาความ

ยากจน 

มีหลักสูตร แหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู 
 

 หลักสูตร 

 แหลงเรียนรู  

 ศูนยการเรียนรู 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

- โปรดระบุ ชื่อ……………….
(กรณีถามีอยูเดมิ) 

-ฯลฯ 
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ตัวชี้วัด 1 มหาวิทยาลัย (University System Integrator) 

มหาวิทยาลัย .......................................................................  

                จํานวน .................ตําบล 

ตวัชี้วัด คําอธิบาย ประเด็นโจทย 

1) วิเคราะหโจทยการพัฒนา

เพื่อแกปญหาความยากจน

นําไปสูการออกแบบบริการ

วิชาการท่ีสอดคลองกับความ

จําเปนของตําบล  

วิเคราะหโจทยการพัฒนาตําบลในความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาเพ่ือแกปญหาความ

ยากจนที่สอดคลองกับพ้ืนที่และเปนท่ีตกลงรวมกันระหวาง

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยการสรางสรรคองคความรู  

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และออกแบบโครงการ/กิจกรรม 

ใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสมกับกลุมตําบล นําไปสูการสรุป

บทเรียนการพัฒนา 

 การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชพีอื่นๆ) 
    1. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    2. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    3. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    ฯลฯ 

 การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเท่ียว) 
    1. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    2. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    3. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    ฯลฯ 

 การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) 
    1. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    2. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    3. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    ฯลฯ 

 การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวยีนใหแกชุมชน) 
    1. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    2. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    3. ประเด็นโจทย......................-โปรดระบ-ุ...........................................................................จํานวน ..... ตําบล 

    ฯลฯ 
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2) บริการวิชาการตามความ

ตองการของ 4 องคกรหลัก 

(องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ทองที่  องคกรชุมชน และ

หนวยงานรัฐ)   

โครงการ/กิจกรรมที่ใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ในการใหบริการ

วิชาการแกองคกรหลัก 

 การพัฒนาสัมมาชีพและสราง

อาชพีใหม (การยกระดับสินคา 

OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

    1. ประเด็นโจทย..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. ประเด็นโจทย...................... 

 

 

 

 

    3. ประเด็นโจทย...................... 

    ฯลฯ 

 

 

 การสรางและพัฒนา Creative 

Economy (การยกระดับการ

ทองเที่ยว) 

    1. ประเด็นโจทย..................... 

    ฯลฯ 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

 

 

 

 

2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

 

 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ  

 

 



07/04/2564 

ตวัชี้วัด คําอธิบาย ประเด็นโจทย 

 การนําองคความรูไปชวยบริการ

ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน

ตางๆ) 

    1. ประเด็นโจทย..................... 

    ฯลฯ 

 

 

 

 การสงเสรมิดานสิ่งแวดลอม/

Circular Economy (การเพิ่มรายได

หมุนเวียนใหแกชุมชน) 

    1. ประเด็นโจทย..................... 

        ฯลฯ 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม........................ 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

 

 

 

 

  องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

  อื่นๆ 

3) ผูปฏิบัติการหลัก (Key 

Actors) และผูขับเคลื่อน

ปฏิบัติการในตําบล   

ผูบริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัย เจาหนาที ่และอื่นๆ  อาจารย/นักวิจัย 

 เจาหนาทีโ่ครงการ 

 อื่นๆ 

 

1.ชื่อ.................................... 

ตําแหนง.............................. 

สังกัด................................... 

ที่อยู..................................... 

เบอรติดตอ.......................... 

Email:…………………………… 

Line ID: ……………………….. 

2. ….. 

4) การถายทอดเทคโนโลยี

ของกลุมนวัตกรรมในกลุม

ตําบล (Transfer 

technologies)  

มีการนําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถายทอด

สูชุมชน เพื่อแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการ

ของชุมชน 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 เครื่องมือ/อุปกรณ 

 อ่ืนๆ 

- ชื่อองคความรู/นวัตกรรม/เครื่องมือ................................... 

- แหลงที่มา ............................. 

- ความเหมาะสม/สอดคลองกับกลุมตําบล................................. 
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5) สถานะของกลุมประชากร

เปาหมายในการแกไขปญหา

ความยากจนสอดรับกับ 16 

ประการ 

วิเคราะหสภาพความเปนอยูของประชากรเปาหมายใน

ตําบลเพ่ือกําหนดกิจกรรมที่แกปญหาไดตรงเปา 

 สถานภาพดานสุขภาพ 

 สถานภาพดานความเปนอยู 

 สถานภาพดานการศึกษา 

 สถานภาพดานรายได 

 สถานภาพดานการเขาถึงบรกิารรัฐ 

โปรดระบุ .................................... 

โปรดระบุ .................................... 

โปรดระบุ ..................................... 

โปรดระบุ ..................................... 

โปรดระบุ ..................................... 

 

6) วิเคราะหจัดกลุมตาม

ศักยภาพของตาํบลออกเปน  

3 กลุม (ตาํบลมุงสูความยั่งยนื 

ตําบลมุงสูความพอเพียง ตําบล

พนความยากลําบาก) 

ประเมินศักยภาพกลุมตําบล ตามเปาหมาย 16 ประการ  

 

 ตําบลมุงสูความยั่งยืน  

 ตําบลมุงสูความพอเพียง 

 ตําบลพนความยากลําบาก 

จํานวน ............... ตําบล 

จํานวน ............... ตําบล 

จํานวน ............... ตําบล 

 

7) ยกระดับตําบลที่มีศักยภาพ

เป นศู นย เ รี ยน รู ที่ มี คว าม

เชี่ ย วชาญ สอดรับ กับ 16 

ประการ 

วิเคราะหศักยภาพของตําบลภายใตความรับผิดชอบ โดย

สงเสริมและสนับสนุนใหตําบลที่มีศักยภาพสูงเปนศูนย

การเรียนรูตัวอยาง 

- ชื่อศูนยเรียนรู....................... 

8) วิเคราะหจัดกลุม บริการ 

กิจกรรม ผลิตภณัฑ และ

นวัตกรรมทีเ่ก่ียวกับการ

แกปญหาความยากจน เพ่ือ

เปนขอมูลสําคัญของประเทศ  

มหาวิทยาลยัจัดใหมีคลังขอมูล 

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Warehouse) 

สําหรับการสงเสรมิอาชีพ และแกปญหาความยากจน 

คลังขอมูลประเภท 

 กิจกรรม/บริการ 

 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

 ผลิตภัณฑ 

 วัฒนธรรม/ภูมิปญญา 

โปรดระบุชื่อ ......................... 

9) จัดทําฐานขอมูล

นักวิชาการเชี่ยวชาญในการ

แกปญหาความยากจนทั้งใน

มหาวิทยาลยั และหนวยงาน

อ่ืน (Mapping and 

Matching) เพ่ือเปนขอมูล

สําคัญของประเทศ   

มีฐานขอมูลนักวิจัย ผูเช่ียวชาญ โดยระบรุายละเอยีด

ความเช่ียวชาญ ความชํานาญพิเศษของนักวิจัยหรือ

ผูเช่ียวชาญแตละคน (Biodata) 

- - ชื่อนักวิจัย...................... สังกัด............................ 

ความเช่ียวชาญ................ 

- ชื่อนักวิจัย...................... สังกัด............................ 

ความเช่ียวชาญ................ 

- ชื่อนักวิจัย...................... สังกัด............................ 

ความเช่ียวชาญ................ 
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10) กรณีตัวอยางสูการนําใช

ในการปรับปรุงหลักสตูรของ

มหาวิทยาลยั  

นําปญหา วิธีการแกปญหา บทเรียน และผลสําเร็จจากการ

ดําเนินโครงการ เปนกรณีตัวอยางในการปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอน ใหสอดคลองกับบริบทความเปนจริงของ

ชุมชน 

- ระบุกรณีตัวอยาง....................... 

11) ตําบลเปนพื้นที่จัด

การศึกษารายวิชาที่นักศึกษา

ไดฝกปฏิบัติการใน

สถานการณจริง   

ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับชุมชนพื้นท่ี มี

การจัดใหนักศึกษาไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาจากสภาพปญหา

และสถานการณจริง เรียนรูบทบาทขององคกรหลัก เชน 

อปท. หนวยงานรัฐ/เอกชน 

- - ระบุหนวยงานในตําบลทีส่ามารถใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน………………………. 

- ระบุหนวยงานในตําบลท่ีสามารถใหนักศึกษาลงพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน………………………. 

12) ความรูท่ีสรุปจาก

ประสบการณของพ้ืนที่ 

(เทคโนโลยีท่ีไดผลดี รูปแบบ

และงานที่ตอบสนองการ

แกปญหาความยากจน) ที่มี

การนํามาประยุกตหรือผนวก

ใชในการดําเนินการตาม

ภารกิจของมหาวิทยาลัย   

 

 

สรุปผล ถอดบทเรียน เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะกับการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลยั ในการพัฒนาทองถิ่น เพ่ือ

แกไขความยากจน 

 องคความรู 

 นวัตกรรม/เทคโนโลย ี

 รูปแบบดําเนินงาน 

อ่ืนๆ 

โปรดระบุ ชื่อ................... 
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13) เกิดหลักสูตรเพ่ิม

สมรรถนะผูรับจางงาน 

(นักศึกษา บัณฑิต และ

ประชาชน) เชน การจัดการ

การเงิน การบรหิารจัดการ

งาน การบริหารจัดการอาชีพ 

ดานดิจิทัล ภาษา และสังคม 

เปนตน   

จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะที่จําเปนในการ

ทํางานใหแกผูรับจางงาน เพ่ือใหผูรับจางงานมีทักษะ

สามารถประกอบอาชีพไดตอไป 

ประเภทหลักสูตร ไดแก 

 การจัดการการเงิน  

 การบริหารจัดการงาน  

 การบริหารจัดการอาชีพ  

 ดานดิจิทัล  

 ดานภาษา และสังคม 

 อื่นๆ 

โปรดระบุชื่อหลักสูตร .............. 

 

14) ขอมูล (การสํารวจการเฝา

ระวังและปองกันโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูลการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม) 

มีขอมูลทีถู่กตอง ครบถวน ทันเวลา และอางอิงได 

 

- - 
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 ตัวชี้วัด RSI (Regional System Integrator)  

ตัวชี้วัด คําอธิบาย ผลการดําเนินโครงการ รายละเอียด 

1) ประมวลตัวช้ีวัดระดับตาํบลและระดับ

มหาวิทยาลยัใหอยูในสถานะที่แสดง

ความครอบคลุมประชากรเปาหมาย

และสอดรับกับ 16 ประการ   

ประมวลการประเมินตัวช้ีวัดในระดับตําบลและ

ระดับมหาวิทยาลัย และสรปุผลจดักลุมตาม

ศักยภาพของตําบลออกเปน 3 กลุม (ตําบลมุงสู

ความยั่งยนื ตําบลมุงสูความพอเพียง ตําบลพน

ความยากลําบาก) 

 ตําบลมุงสูความยั่งยืน                  

 ตําบลมุงสูความพอเพียง          

 ตําบลพนความยากลําบาก  

จํานวน ….. ตําบล 

จํานวน ….. ตําบล 

จํานวน ….. ตําบล 

 

2) วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

ปฏิบัติการในพื้นที่กับความสอดคลอง

ของกลุมสาขาวิชาเพ่ือจัดทําเปน

ขอเสนอในการปฏริปูการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา  

สรุปผล ถอดบทเรียน และจับคูองคความรูจาก

การปฏิบัติงานในพื้นที่ เพ่ือนํามาจัดทํา/ปรับปรุง

หลักสตูรการเรยีนการสอน  

 ปรับปรุงหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม 

 อื่น ๆ 

 

โปรดระบุ ............................. 

โปรดระบุ ............................. 

โปรดระบุ ............................. 

 

3) สังเคราะหนวัตกรรมของพ้ืนที่เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  

รวบรวมองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เดน ที่สามารถนําไปใชแกปญหาของสังคมชุมชน 

จัดทําเปนฐานขอมลู 

 องคความรู 

 นวัตกรรม 

 เทคโนโลย ี

 อื่นๆ 

โปรดระบุ ............................. 

โปรดระบุ ............................. 

โปรดระบุ ............................. 

โปรดระบุ ............................. 

4) สังเคราะหขอมูล การสํารวจการเฝา

ระวังและปองกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

นา 2019 ขอมูลการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคม เพ่ือจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบายตอคณะกรรมการยุทธศาสตร

ชาติ คณะกรรมการปฏรูิปประเทศ และ

หนวยงานกลางที่รับผดิชอบนโยบาย

แหงรัฐ    

รวบรวมขอมลู การเฝาระวัง และวิธกีารปองกัน 

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่

รับผิดชอบ เพ่ือกําหนดเปนมาตรการหรือ

แนวทางปองกัน สําหรับจัดทําเปนขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายตอไป 

 มาตรการ/แนวทางปองกัน 

     (ขอมูลจากการสํารวจ ในตาํบลโปรไฟล) 

โปรดระบุ ............................. 
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