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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการบริการ และยึดแนวทางที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น 
ทำเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม”  

จากพันธกิจการพัฒนาการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ระยะยาว “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมั่นใจว่าการดำเนินขับเคลื่อนโครงการจ้างงานเพ่ือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะที่ 
2 ด้วยประสบการณ์การทำงานเชิงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยทั้งแผนงานวิจัย บริการวิชาการ และการบ่ม
เพาะผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยต้องทำความหวังให้เป็นความจริงด้วยการลงมือทำ มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึง
และมีความต้องการช่วยเหลือประเทศด้วยความรู้ที่เรียนมา ด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด และจะทำต่อไป
จนกว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ด้วยกันทุกคน 

ภายใต้คู ่มือโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระยะ 2 ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ใบ
สมัครงาน เกณฑ์การคัดเลือก สัญญาจ้างงาน บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน ใบบันทึกการปฏิบัติงาน รายงาน
การปฏิบัติงานรายเดือนประจำเดือน และรายงานผลการติดตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

หากผิดพลาดประการใด สำนักงานอธิการบดี โดยหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ขอน้อมรับความ
ผิดพลาด เพ่ือที่จะได้รำมาปรบปรุงในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

 
หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2564 
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แบบรายงานการปฏิบัติของผู้ถูกจ้างงาน 58 
ข้อมลูการติดต่อ 60 
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แนวทางการบริหารจัดการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 
1. หลักการและวัตถุประสงค์ 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6ตุลาคม2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการ
โครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ 
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมี
แนวทางการบริหารโครงการดังนี้ 
 1) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที ่จะเข้าไปดำเนินการในพื ้นที่
รับผิดชอบให้ดำเนินการโครงการในรูปแบบการบริการวิชาการ 
 2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย (เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย (Regional System 
Integrator) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการดำเนินงานของ 
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่ายที่รับผิดชอบ 

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการรายตำบล (System Integrator) 
ดำเนินการดังนี้ 

3.1) แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
3.2) จัดทำโครงสร้างการบริหารระบบงานสำหรับดำเนินงานโครงการที่แสดงให้เห็นความ 

เชื่อมโยงและความรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (คณะ ศูนย์ หน่วยต่างๆ) และควรมีหน่วย 
บริหารจัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนในพื้นท่ีด้วย 

3.3) แต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (System Integrator) เพื่อดำเนินการกำกับ 
ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4) มอบหมายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information( Officer : CIO) 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยทำหนา้ทีดู่แลการจัดทำ Community Big Data 
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2. แนวทางการบริหารโครงการ 
 แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

• การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,560 อัตรา) 

• การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

• การบริหารจัดการโครงการ 
 
 2.1 การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,560 อัตรา) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเฉพาะ อัตราว่าง/พื้นที่ปฏิบัติงาน 

1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย) 

- นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์  
การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 

- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา 
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 

3) การจัดทำข้อมูลราชการในพื ้นที ่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 

- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา 

4) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู ้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริม 
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ช ุมชน) ให้แก่ช ุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที ่จะเข้าไป
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา 
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

- นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา 
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

- บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา 
- ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

 
 ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนด
แนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของพื้นที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 
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รายชื่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบของแต่ละตำบล 
ภายใตโ้ครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแกว้ให้ประเทศ) 
 

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยประสานงาน 

1 สงขลา กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบล 
กระแสสินธุ์ 

คณะบริหารธุรกิจ 

2 สงขลา กระแสสินธุ์ เกาะใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล 
เกาะใหญ่ 

คณะศิลปะศาสตร์ 

3 สงขลา กระแสสินธุ์ เชิงแส สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงแส คณะบริหารธุรกิจ 

4 สงขลา กระแสสินธุ์ โรง องค์การบริหารส่วนตำบลโรง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

5 สงขลา คลองหอย
โข่ง 

ทุ่งลาน สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลาน คณะบริหารธุรกิจ 

6 สงขลา ควนเนียง บางเหรียง สำนักงานเทศบาลตำบล 
บางเหรียง 

คณะศิลปะศาสตร์ 

7 สงขลา เทพา เกาะสะบ้า องค์การบริหารส่วนตำบล    
เกาะสะบ้า 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

8 สงขลา เทพา ปากบาง องค์การบริหารส่วนตำบล 
ปากบาง 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

9 สงขลา นาทวี สะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

10 สงขลา บางกล่ำ ท่าช้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง คณะศิลปะศาสตร์ 

11 สงขลา บางกล่ำ บางกล่ำ องค์การบริหารส่วนตำบล 
บางกล่ำ 

คณะศิลปะศาสตร์ 

12 สงขลา บางกล่ำ บ้านหาร สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหาร คณะศิลปะศาสตร์ 

13 สงขลา เมืองสงขลา เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

14 สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

15 สงขลา ระโนด คลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบล คณะศิลปะศาสตร์ 
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คลองแดน 

16 สงขลา ระโนด แดนสงวน องค์การบริหารส่วนตำบล 
แดนสงวน 

คณะศิลปะศาสตร์ 

17 สงขลา ระโนด บ้านขาว องค์การบริหารส่วนตำบล 
บ้านขาว 

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

18 สงขลา รัตภูมิ กำแพงเพชร สำนักงานเทศบาลตำบล
กำแพงเพชร 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

19 สงขลา รัตภูมิ คูหาใต้ สำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้ วิทยาลัยรัตภูมิ 

20 สงขลา รัตภูมิ ท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าชะมวง 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

21 สงขลา สทิงพระ กระดังงา องค์การบริหารส่วนตำบล 
กระดังงา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

22 สงขลา สทิงพระ คลองรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี คณะบริหารธุรกิจ 

23 สงขลา สทิงพระ คูขุด องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

24 สงขลา สทิงพระ จะท้ิงพระ องค์การบริหารส่วนตำบล 
จะท้ิงพระ 

คณะบริหารธุรกิจ 

25 สงขลา สทิงพระ ชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล คณะบริหารธุรกิจ 

26 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง คณะบริหารธุรกิจ 

27 สงขลา สทิงพระ บ่อดาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

28 สงขลา สทิงพระ บ่อแดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29 สงขลา สทิงพระ วัดจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล 
วัดจันทร์ 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

30 สงขลา สะบ้าย้อย เขาแดง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

31 สงขลา สิงหนคร ชิงโค องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

32 สงขลา สิงหนคร ทำนบ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ คณะบริหารธุรกิจ 
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33 สงขลา สิงหนคร บางเขียด องค์การบริหารส่วนตำบล 
บางเขียด 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

34 สงขลา สิงหนคร ปากรอ องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

35 สงขลา สิงหนคร รำแดง องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

36 สงขลา สิงหนคร สทิงหม้อ สำนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร คณะบริหารธุรกจิ 

37 สงขลา หาดใหญ่ คูเต่า สำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

38 สงขลา หาดใหญ่ พะตง สำนักงานเทศบาลตำบลพะตง คณะศิลปะศาสตร์ 

39 ตรัง กันตัง กันตังใต้ องค์การบริหารส่วนตำบล 
กันตังใต้ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

40 ตรัง กันตัง เกาะลิบง องค์การบริหารส่วนตำบล 
เกาะลิบง 

สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

41 ตรัง กันตัง บางสัก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

42 ตรัง กันตัง บางหมาก องค์การบริหารส่วนตำบล 
บางหมาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

43 ตรัง กันตัง วังวน องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

44 ตรัง นาโยง ช่อง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

45 ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบล 
นาโยงเหนือ 

วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

46 ตรัง นาโยง ละมอ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

47 ตรัง ปะเหลียน เกาะสุกร องค์การบริหารส่วนตำบล 
เกาะสุกร 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
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48 ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนตำบล 
ปะเหลียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

49 ตรัง เมืองตรัง น้ำผุด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

50 ตรัง ย่านตาขาว ทุ่งกระบือ สำนักงานเทศบาลตำบล 
ทุ่งกระบือ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

51 ตรัง สิเกา เขาไม้แก้ว องค์การบริหารส่วนตำบล 
เขาไม้แก้ว 

วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

52 ตรัง สิเกา บ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

53 ตรัง สิเกา ไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

54 ตรัง หาดสำราญ ตะเสะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

55 ตรัง หาดสำราญ หาดสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบล 
หาดสำราญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

56 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

57 นครศรีธรรมราช ขนอม ควนทอง องค์การบริหารส่วนตำบล 
ควนทอง 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

58 นครศรีธรรมราช ขนอม ท้องเนียน สำนักงานเทศบาลตำบล 
ท้องเนียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

59 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ ควนหนองคว้า องค์การบริหารส่วนตำบล 
ควนหนองคว้า 

คณะเกษตรศาสตร์ 

60 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไม้เรียง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

61 นครศรีธรรมราช ชะอวด เคร็ง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
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62 นครศรีธรรมราช ชะอวด วังอ่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

63 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง หลักช้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

64 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา คลองเส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

65 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา ดุสิต องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต คณะเกษตรศาสตร์ 

66 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

67 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว คณะเกษตรศาสตร์ 

68 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

69 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ควนกรด องค์การบริหารส่วนตำบล 
ควนกรด 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

70 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

71 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

72 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง นาไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบล 
นาไม้ไผ่ 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

73 นครศรีธรรมราช นบพิตา กรุงชิง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

74 นครศรีธรรมราช นาบอน แก้วแสน องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้วแสน 

คณะเกษตรศาสตร์ 

75 นครศรีธรรมราช นาบอน ทุ่งสง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 

76 นครศรีธรรมราช บางขัน บางขัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

77 กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว สำนักงานเทศบาลตำบล
ทรายขาว 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 
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78 พังงา เกาะยาว เกาะยาวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบล 
เกาะยาวน้อย 

วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

 
 2.2 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
  ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที ่

• การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้าOTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 

• การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 

• การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care / เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 

• การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน 

 2.3 การบริหารจัดการโครงการ  
  การดำเนินการโครงการฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  2.3.1 ระดบั National System Integrator  
   (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

• บริหารจัดการดำเนินงานในภาพรวม 

• กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

• ประเมินผลโครงการในภาพรวม 

• จัดทำ Communityา Big Data 
  2.3.2  ระดับRegional System Integrator  
   (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย) 

• บริหารจัดการดำเนินงานในเครือข่าย 

• กำกับ ติดตามการดำเนินงานในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

• ประเมินผลโครงการในภาพเครือข่าย 

• จัดทำ Community Big Data ระดับเครือข่าย 
2.3.3 ระดับ System Integrator  

   (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการรายตำบล) 

• ดำเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ 

• เชื่อมประสานการดำเนินงานในพืน้ที่กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

• กำกับ ดูแลการจ้างงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 

• จัดทำรายงานและอ่ืน ๆ ตามข้อกำหนดของ RSI และ NSI 
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ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
รับสมคัร 
 
 
 

• Link ระบบรับสมัคร 
หลักฐานประกอบ 

- ใบสมัครงาน 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ * 
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ * 
- สำเนาวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือ

หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ * 
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 

เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 1 รูป * 
- เอกสารอื่น ๆ ถ้าม ี

8 ธันวาคม 2563  

การคัดเลือก 
 

• เกณฑ์การคัดเลือก 

• ประกาศมหาวิทยาลยัฯ ผลการคัดเลือก 

28 ธันวาคม 2563  

การเริม่เข้าปฏิบตัิงาน • สัญญา 
เอกสารประกอบการทำสัญญา  

- สัญญา จำนวน 2 ฉบับ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ 
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ 
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ฉบับ 
- เอกสารแสดงหน้าท่ีและความรับผดิชอบ จำนวน 2 ฉบับ 
- แบบรับเงินผ่านธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ 
- อากรแสตมป ์

15 กุมภาพันธ ์2564 

การปฐมนิเทศ • ปฐมนิเทศออนไลน ์ 17 กุมภาพันธ ์2564 

การปฏิบัติงาน • ใบลงเวลาปฏบิัติงาน 

• แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ภาระหน้าท่ี และความรับผดิชอบ 

• รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน 

วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
วันท่ี 25 ของทุกเดือน
วันท่ี 30 ของทุกเดือน 

การติดตาม/ประเมินผล/
พัฒนาทักษะแลรายงาน
ผล 

• รายงานผลการติดตาม (PBMX 

• หลักสตูรการพัฒนาและใบลงทะเบียน 

 



- 10 - 
คู่สัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(ประชาชน) 
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คู่สัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(บัณฑิต) 
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คู่สัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(นักศึกษา) 
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คู่สัญญาจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(บัณฑิต กพร.) 
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แบบฟอร์ม 

บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
ประจำเดือน ................ 2564 

 
วว/ดด/ปป ชื่อ - สกุล เวลามา เวลากลับ ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
(ลงชื่อ).................................................................ผู้รับรอง 

(..........................................................) 
หัวหน้าโครงการประจำตำบล 
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แบบฟอร์ม 

ใบบันทึกการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประจำเดือน ...................... 2564 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภท .......................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

วว/ดด/ปป ภาระงานที่ปฏิบัติ หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   

 
(ลงชื่อ).................................................................ผู้รับรอง 

(..........................................................) 
หัวหน้าโครงการประจำตำบล 
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การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

 
รอบระยะเวลา เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

รายเดือน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ 
Regional System Integrator 
(เครือข่าย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
1.1 การจ้างงาน (รายตำบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (รายตำบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการ
ของ System Integrator 
(มหาวิทยาลัย) 

รายไตรมาส 
(3, 6, 9, 12 เดือน) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ 
Regional System Integrator 
(เครือข่าย) 
2. การประเมินภาพรวมตำบลใน
ระดับ RSI (4 ตัวชี้วัด 16 
เป้าหมาย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
1.1 การจ้างงาน (รายตำบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปดาเนินการใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ (รายตำบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการ
ของ System Integrator 
(มหาวิทยาลัย) 
2. การประเมินภาพรวม 

รอบ 6 เดือน 
(เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ 
2) 

รายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม MOU รอบ 6 
เดือน ของ มหาวิทยาลัย ใน
เครือข่าย เสนอ สป.อว. เพ่ือ
พิจารณาเบิกจ่ายเงินงวด 2 

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 
เดือน ตาม MOU 

รอบ 12 เดือน 
(เพ่ือสรุปผลและปิดโครงการ) 

1. รายงานการประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม MOU รอบ 12 
เดือน ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
2. รายงานสรุปผลโครงการและ
ผลกระทบในภาพรวมภายใต้
เครือข่ายรายตำบล 

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 
12 เดือน ตาม MOU 
2. รายงานสรุปผลโครงการและ
ผลกระทบรายตำบล 

หมายเหตุ รายงานผ่านระบบ Project Based Management (ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป) 
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แผนการพัฒนาตนเองของผู้จ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

 
ด้วย สป.อว. กำหนดให้ผู้ที่ถูกจ้างงานต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านการเงิน Financial Literacy 2) ด้านระบบดิจิทัล Digital Literacy 3) ด้านภาษาอังกฤษ English 
Literacy และ 4) ด้านสังคม Social Literacy โดยกำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้ 
 

 

 
 

แนวทางการพัฒนาทักษะ 4 ด้านพื้นฐาน 
 

 
 

Thai MOOC 
(Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC)  

 

 
 

โครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC) 
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แนวทางการพัฒนาพื้นฐานทักษะ 4 ด้านของผู้ร่วมโครงการ  

 
      โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้ถูก
จ้างงานที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้เสนอทางเลือกให้พัฒนาบุคลากรผ่านทางบทเรียนออนไลน์ ในโครงการ Thai MOOC 
(Thailand Massive Open Online Course)  ให้ครบทักษะความรู ้ตามที ่กำหนด วิทยาลัยฯจึงกำหนด
แนวทาง เพ่ือใช้ปฏิบัติในโครงการดังนี้ 

1. ผู้ถูกจ้างงานจะต้องดำเนินการเข้าเรียนผ่านทางระบบออนไลน์  1 หลักสูตรต่อพื้นฐานทักษะ 1 ด้าน 
ตามเอกสารแนะนำนี้ จนได้รับใบรับรองผ่านทางระบบออนไลน์ยืนต่อผู้จ้างงานให้เสร็จสิ้นก่อนภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 

2. กำหนดผู้เรียนเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ถูกจ้างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าและกลุ่ม
เรียนวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 

3. ผู้ถูกจ้างงานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเลือกเรียนรายวิชาในระดับกลาง (Level2) 
และระดับสูง (Level3) สำหรับผู้ถูกจ้างงานที่สำเร็จการศึกษาต่ำว่าระดับปริญญาตรีสามารถเลือก
เรียนได้ทุกระดับ สำหรับด้านสังคม (Social Literacy) ทุกกลุ่มต้องเรียนหลักสูตรเดียวกันคือ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านทาง Thai MOOC  และด้านความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. มหาวิทยาลัยฯ จัดบทเรียนเสริมทักษะความรู้ผู้ถูกจ้างงานทุกกลุ่ม ในด้านการจัดการขายสินค้าผ่าน
ทางระบบออนไลน์ โดยผู้เรียนเข้าศึกษาผ่านทางระบบซูม (ZOOM) แบบการศึกษาทางไกลในพื้นที่
โครงการที่จัดให้ กำหนดการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตรและผ่าน
เกณฑ์วัดผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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 รายวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัล (Digital Literacy)  

 
Level 1 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับพื้นฐาน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

CMU010  รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CMU+CMU010+2017/about 

 

15 เม.ย. 
2020 - 30 
ก.ย. 2021 

SU008  พลเมืองดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  5  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:SU+SU008+2019/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

 
Level 2 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับกลาง 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

CMU011  IT Literacy  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CMU+CMU011+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 

DEPA002  พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

2  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:DEPA+DEPA002+2018/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 

OCSC008  Google Tools เพ่ือการพัฒนางาน  สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน  

6  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:OCSC+OCSC008+2019/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 

  
Level 3 ความรู้ด้านดิจิทัลระดับสูง  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

SPU002  เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพ่ือ
ชีวิตประจำวัน  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:SPU+SPU002+2017/about 

 

22 ธ.ค. 2020 
– 30 ธ.ค. 

2021 

STOU006  เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:STOU+STOU006+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

SWU011  การออกแบบ Infographic  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:SWU+SWU011+2018/about 

 

19 พ.ค. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

 
รายวิชาแนะนำอ่ืน ๆ     

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

CMU009  Information Literacy  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CMU+CMU009+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

KMUTT015  การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่าย สังคม
ออนไลน์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอม 
เกล้าธนบุรี  

5  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:KMUTT+KMUTT015+2019/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

SWU003  Cloud Technology Tools เพ่ือการ เรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  

6  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:SWU+SWU003+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 
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รายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (English Competency) 

 
Level 1 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

BRU001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  24  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:BRU+BRU001+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

CMU018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CMU+CMU018+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

 
Level 2 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับกลาง  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

CRRU016  ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  8  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CRRU+CRRU016+2019/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 

CU006  ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็น 
ภาษาอังกฤษ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:CU+CU006+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 
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Level 3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับสูง  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

KU005  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการ สำหรับ
บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  15  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:KU+KU005+2019/about 

 

9 ก.ย. 2020 - 
30 ก.ย. 2021 

KU006  ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับ 
บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  15  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:KU+KU006+2019/about 

 

16 ก.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

 
รายวิชาแนะนำอ่ืน ๆ   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

HU005  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  5  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:HU+HU005+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 2021 

UP001  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  มหาวิทยาลัยพะเยา  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:UP+UP001+2017/about 

 

9 ธ.ค. 2020 -  
9 ธ.ค. 2021 

UP002  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา  10  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:UP+UP002+2017/about 

 

9 ธ.ค. 2020 -  
9 ธ.ค. 2021 
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รายวิชาที่เกี่ยวกับสังคม (Social Literacy) 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมงการ
เรียนรู้ 

URU002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  

 https://lms.thaimooc.org/courses/course-
v1:URU+URU002+2017/about 

 

15 เม.ย. 2020 
- 30 ก.ย. 

2021 

 
รหัสรายวิชา  BRU001 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  Philosophy of Sufficiency Economy 

 
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้  3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

LINK  https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:URU+URU002+2017/about 
คำอธิบายรายวิชา  ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการ
พระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือน 

วัตถุประสงค์รายวิชา  1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
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รายวิชาที่เกี่ยวกับการเงิน (Financial Literacy) 

 
ลิงค์สำหรับการสมัครเข้าเรียน  
  

https://elearning.set.or.th/SETGroup/list 
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ขั้นตอนการนำข้อมูลจาก TPMAP มาใช้ในรูปแบบ Microsoft Excel 
 
ลิงค์สำหรับการค้นหาข้อมูล  
  

https://www.tpmap.in.th/ 
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คู่มือการเข้าใช้งาน e-Learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) 

สำหรับผู้จ้างงานประเภท บัณฑิต กพร. 
 
ลิงค์สำหรับการสมัครเข้าเรียน  
  

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

 



- 42 - 
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การกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการดำเนนิงาน  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
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- 55 - 
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- 57 - 
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แบบรายงานการปฏิบัติของผู้ถูกจ้างงาน 

ประจำเดือน................................................. พ.ศ. 2564 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประเภทตำแหน่งการจ้างงาน  ประชาชนทั่วไป 
     บัณฑิตจบใหม่ 
           นักศึกษา 
หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  หน่วยงาน อ่ืน ๆ ในพื้นที่ ชื่อหน่วยงาน............................................ ........................................ 
พ้ืนที่ตำบล .................................................... อำเภอ ......................................... จังหวัด .................................... 
ประจำเดือน ............................................................... พ.ศ. ................................................................................. 
รายงาน ณ วันที่.............................เดือน....................................พ.ศ.............................................. ....................... 
1. ช่ือผู้ปฏิบัติงาน .............................................................. ................................................................................. 
2. ผลการปฏิบัติงาน  

ว/ด/ป 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

ต่ำกว่าแผน ตามแผน สูงกว่าแผน 
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ว/ด/ป 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

ต่ำกว่าแผน ตามแผน สูงกว่าแผน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
3. การฝึกอบรมต่าง ๆ .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. สิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (ทักษะทางสังคม)....................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. แผนปฏิบัติงานต่อไป........................................................................................................ .............................. 
................................................................................. ............................................................................................ . 
 

ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างตนในเดือน ............................ พ.ศ. ........................ จริงทุกประการ 
 
ลงชื่อ..................................................    ลงชื่อ............................................ 
     (...................................................)         (...................................................) 
                 ผู้รับจ้าง                                                           ผู้ควบคุมงานหน่วยปฏิบัติงาน 
    วันที่.................................................    วันที่................................................. 
 
หมายเหตุ ส่งทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ให้หัวหน้างานตรวจรับงาน 
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ข้อมูลการติดต่อ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ  
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน / ผู้ติดต่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เรื่องท่ีต้องการ
ติดต่อ 

1 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม  
สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(นางสาวณัฐกานต์ คงเมฆา) 

- โทรศัพท์ 0-7431-7199 
โทรสาร 0-7431-7198 

เอกสารหรือ
หนังสือทาง
ราชการ 

2 งานพัสดุ กองคลัง 
สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(นางปิยวรรณ ประพฤติตรง) 

- โทรศัพท์ 0-7431-7100 
ต่อ 2061   
โทรสาร 0-7432-4245 

การจ้างงาน 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มือถือ 093-6493005 การบริหาร
จัดการโครงการ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้าหน่วย
บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

มือถือ 081-5697303 การบริหาร
จัดการโครงการ 

5 อาจารย์สถาพร ขุนเพชร ผู้ช่วยอธิการบดี มือถือ 081-5422225 การกำกับ ดูแล 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

6 อาจารย์สันติ สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิการบดี มือถือ 095-0253555 การบันทึกข้อมูล
ในระบบ PBM 
และ TPMAP 

7 อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ  ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

มือถือ 089-7386158 การฝึกอบรม 
และพัฒนา
ตนเอง 
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คู่มือการดำเนินการ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
การจ้างงานตามภารกิจ 

 
หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โทรศัพท์ 0-7431-7199 
โทรสาร 0-7431-7198 

asu.academic@rmutsv.ac.th 


