
 

  

 

การจัดการความรู ้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

องค์ความรู้ 
เรื่อง การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการใช้เลขาโครงการ 

 
ผู้ถ่ายทอด : 1. นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน 

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ 

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร 

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ 

นักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. นายชลณัฐ เสาทอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 
6. นางสาวพิชญาภัค คุณพาที 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร 
วันที่จัดท ารายงาน : 9 มีนาคม 2565 

 
ประเภทของประเด็นองค์ความรู้ 

 1. องค์ความรู้ด้านวิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) 
 1.1 ด้านการเรียนการสอน   1.2 ด้านการวิจัย  

 1.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   1.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 3. องคค์วามรู้ในด้านระบบงานสนับสนุน (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ  
1) ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปี พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการด าเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยให้
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศด าเนินโครงการโดยมีเป้าหมายชัดเจนในการลดปัญหาความยากจนระดับ
ต าบล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ได้เข้าร่วมในการด าเนินการในโครงการนี้ 
โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้รับผิดชอบต าบลที่เป็นต าบลของ 2 จังหวัด คือ ต าบลบาง
ตะบูน อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนนทบุรี จ านวน 6 ต าบล ที่อยู่ในพื้นที่ที่ถือ
ได้ว่า เป็นเขตชุมชนเมือง ได้แก่ ต าบลบางศรี เมือง ต าบางเขน ต าบลไทรม้า ต าบล 
บางใหญ่ และต าบลบางม่วง ซึ่งการด าเนินการในชุมชนเมืองนั้นเป็นไปค่อยข้างยากกว่า เนื่องจาก
มักเป็นครอบครัวเดี่ยว ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพแตกต่างกัน การรวมกลุ่มในการจัดท าสินค้าหรือ
บริการและการท าธุรกิจร่วมกันมีน้อย ท าให้คณะฯ มีความเห็นว่าต าบลที่เป็นชุมชนเมืองควรมี 
ผู้ประสานงานเพื่อช่วยให้การด าเนินการราบรื่น ซึ่งต าบลในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 6 ต าบล  



 

  

มีคณบดีเป็นหัวหน้าโครงการ ต่อมาเมื่อต้องมีการด าเนินงานจริง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
การบริหารโครงการสูงสุด จึงมีการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ โดยให้รองคณบดี ทั้ง 4 ท่าน  
เป็นหัวหน้าโครงการดูแลแต่ละต าบล และมีรองคณบดี 1 ท่านที่ดูแล 3 ต าบล  

ในการมอบหมายหัวหน้าโครงการพบปัญหาว่า 6 ต าบลของจังหวัดนนทบุรี ต าบล  
มีหัวหน้าโครงการที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหารของคณะฯ ท าให้มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึง
การด าเนินการโครงการมีการด าเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาวิชา บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งทีมเลขาของแต่ละต าบลเพื่อ
เป็นผู้ช่วยในการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่
วางไว้ และด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2) หลักคิดในการด าเนินการจัดตั้งทีมเลขารายต าบล 

2.1) มีการจัดตั้งหัวหน้าทีมเลขา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ และมี
ทักษะในการประสานงาน เนื่องจากต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้บริหาร
หรือตัวแทนของต าบลเป้าหมาย 

2.2) เลขาของต าบลทั้ง 6 คน ต้องมีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึง
ทักษะในเรื่องการบริหารจัดการเวลา เนื่องจากต้องติดตามงานจากผู้ที่ถูกจ้างงานเพื่อจัดส่งให้ทัน
ตามก าหนด 

 
3) หน้าที่ของเลขาในโครงการ 

3.1) ประสานงานกับหน่วยงานต าบล เพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น และรายงานการ
ด าเนินงานโครงการแก่หน่วยงานต าบลเป็นระยะ รวมถึงจัดท าหนังสือราชการต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับ
ด าเนินการในโครงการ 

3.2) ดูแลผู้รับจ้างของแต่ละต าบล ให้ปฏิบัติงานตามต าแหน่งงาน และการมอบหมายงานที่ผู้
รับจ้างได้รับในแต่ละเดือน 

3.3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเพจของแต่ละต าบล  
3.4) ติดตามงานจากผู้ที่ถูกจ้างงานรายเดือน และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

รายบุคคล และรายงานกลุ่มของแต่ละต าแหน่งต้องที่ต้องจัดท าทุกเดือน  
3.5) วางแผนการท างานของผู้รับจ้าง และแจกจ่ายงานตามที่ส านักวิจัยและพัฒนามีการติดต่อ

ขอข้อมูลมา โดยจัดส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.6) กรอกข้อมูลสรุปผลในระบบต่าง ๆ ตามที่ส านักวิจัยและพัฒนาก าหนด PBM 
3.7) รับฟังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และสรุปปัญหาเพื่อเสนอหัวโครงการ 

 
4) วิธีการด าเนินงาน 

4.1) คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีเป็นหัวหน้าโครงการ โดยให้รองคณบดี ทั้ง 4 ท่าน เป็น
หัวหน้าโครงการดูแลแต่ละต าบล และมีรองคณบดี 1 ท่านที่ดูแล 3 ต าบล  

 

   



 

  

 
4.2) คัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานที่มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึงทักษะ

ในเรื่องการบริหารจัดการเวลา เนื่องจากต้องติดตามงานจากผู้ที่ถูกจ้างงานเพื่อจัดส่งให้ทันตาม
ก าหนด  

 

      
 

4.3) สิ่งที่ต้องด าเนินการในโครงการ ประกอบด้วย 
- ส ารวจความต้องการของชุมชน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อด าเนินกิจกรรม

ในโครงการ 
- การรับสมัคร และสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการฯ 
- การรายงานผลในระบบ PBM และ U2T   
- การสกัดข้อมูลจากขอบเขตการจ้างงานในการท าแบบส ารวจแต่ละต าแหน่ง 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
- การปฐมนิเทศ และการช้ีแจงขอบเขตการปฏิบัติงานของลูกจ้างโครงการฯ 
- การสร้าง Facebook Page เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชุมชน 
- การผลิตส่ือเพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ชุมชน 
- การรายงานการท างานรายบุคคล และรายงานกลุ่มแต่ละต าแหน่ง รวมถึงการส่ง

งานของผู้ถูกจ้างในโครงการประกอบการเบิกจ่ายแต่ละเดือน 
 

4.4) การท างานของทีมเลขา มีการจัดท ากลุ่มไลน์เพื่อการพูดคุย ติดต่อประสานงานกันของทีม
เลขา โดยมีการด าเนินการตามสิ่งที่ต้องท าในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้  

 
สิ่งที่ต้องท า การด าเนินงานของทีมเลขา 

1) ส ารวจความต้องการของชุมชน 
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

- ประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพื่อลงพื้นที่
ส ารวจความต้องการ 
- จัดท าเอกสารราชการเพื่อขออนุญาตในการด าเนินการ
อย่างเป็นทางการ แก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 
- นัดหมาย และรายงานแก่หัวหน้าโครงการ 
- ประชุมแจ้งข้อมูลการนัดหมายในกลุ่มไลน์ทีมเลขา 
เพื่อให้วันนัดหมายไม่ทับซ้อนกัน  
- จัดเตรียมเอกสารส ารวจความต้องการของงานบริการ
วิชารแก่สังคม เพื่อขอข้อมูลหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน  
- ลงพื้นที่กับทีมงานและหัวหน้าโครงการ 
- สรุปผลความต้องการของแต่ละชุมชน รายงานแก่
หัวหน้าโครงการ เพื่อด าเนินการในแต่ละพื้นที่  



 

  

สิ่งที่ต้องท า การด าเนินงานของทีมเลขา 
2) การรับสมัคร และสัมภาษณ์ลูกจ้าง
โครงการฯ 

- ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่องผู้สมัครใน
ต าแหน่งต่าง ๆ 
- รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ประสานงานเบื้องต้นกับผู้สมัคร   
- ประสานงานหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเข้า
ไปใช้พื้นที่ในการสัมภาษณ์ และจัดท าเอกสารราชการ
อย่างเป็นทางการ  
- ประชุมทีมเลขาเพื่อก าหนดวันในการสัมภาษณ์ของแต่ละ
ต าบลเพื่อการด าเนินการที่ไม่ซ้ าซ้อน  
- เลือกวิธีการในการสัมภาษณ์ในแต่ละต าบล 
- นัดหมายหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สมัคร 
เพื่อสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ก าหนด  
- นัดหมายหัวหน้าโครงการ แจ้งข้อมูลผู้สมัครแต่ละต าบล 
รูปแบบการสัมภาษณ์ และสถานที่ในการสัมภาษณ์ 
- ประชุมเพื่อจัดเตรียมการด าเนินการในวันสัมภาษณ์ 
ประกอบด้วย ใบลงทะเบียน เกณฑ์การให้คะแนน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ผู้สมัคร รวมถึงอุป
กรณีที่ต้องใช้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด 19 
- เมื่อด าเนินการสัมภาษณ์แล้ว เลขาแต่ละต าบลต้องสรุป
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์รายงานแก่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา   

3) การรายงานผลในระบบ PBM และ 
U2T   

- ประสานงานกับผู้ถูกจ้างงานในต าบล ให้ด าเนินการ
กรอกข้อมูลในระบบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ 
- แจ้งการด าเนินการแก่หัวหน้าโครงการ และสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

4) การสกัดข้อมูลจากขอบเขตการจ้าง
งานในการท าแบบส ารวจแต่ละต าแหน่ง 

- ทีมเลขาประชุมเพื่อการติดตามงานของผู้ถูกจ้างงานแต่
ละต าบล เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดท า และเอกสารที่ต้อง
ติดตามในแต่ละ เดือน ได้แก่ รายงานการท างาน
รายบุคคล รายงานกลุ่มตามต าแหน่งและชิ้นงานที่แต่ละ
ต าแหน่งได้รับมอบหมาย ใบส่งงาน และ เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ถูกจ้างในแต่ละเดือน 
- รายงานข้อมูลการท างานแก่หัวหน้าโครงการ 

5) การปฐมนิ เทศ และการชี้ แจง
ขอบเขตการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
โครงการฯ 

- ประชุมทีมเลขาเพื่อก าหนดวันในการปฐมนิเทศ และการ
ชี้แจงขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างในโครงการของ
แต่ละต าบลเพื่อการด าเนินการที่ไม่ซ้ าซ้อน 
- ประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอ
ใช้สถานที่ในการปฐมนิเทศ  
- จัดท าหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ 
- นัดหมายวันเวลา และสถานที่แก่หัวหน้าโครงการ 



 

  

สิ่งที่ต้องท า การด าเนินงานของทีมเลขา 
- นัดหมายกับผู้ถูกจ้างในการปฐมนิเทศ แจ้งข้อมูลเรื่อง
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาในวันปฐมนิเทศ  
- จัดท าก าหนดการ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จ าเป็น เพื่อ
แจ้งแก่ผู้รับจ้าง 
- ทีมเลขาประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ในการท างานในวันที่มี
การปฐมนิเทศ เช่น ลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ ตรวจสอบ
เอกสาร แจกป้ายประจ าตัว ฯลฯ 

6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน - ประชุมกับหัวหน้าโครงการเพื่อหารือถึงวิธีการจัด
กิจกรรม วัน เวลา และรูปแบบในการจัดกิจกรรมแต่ละ
ต าบล โดยก าหนดวันที่ไม่ซ้ าซ้อน   
- ประชุมทีมเลขาเพื่อแบ่งงานกัน เช่น จัดท าเอกสาร
ราชการต่าง ๆ จัดท าใบประกาศ สร้างห้องประชุมกรณี
จัดกิจกรรมออนไลน์ ประสานขอใช้พื้นที่หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีจัดในพื้นที่ต าบล   
- นัดหมายประชุมทีมท างานของแต่ละต าบลในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
- สรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอแก่หัวหน้าโครงการ และ
จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบรายงานลงในระบบ PBM ของ
แต่ละต าบล 

7) การสร้าง  Facebook Page เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชุมชน 

- เลขาแต่ละต าบลสร้างเพจ Facebook แต่ละต าบล เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชุมชน และแสดงการ
ท างานของผู้ถูกจ้างงานในแต่ละต าบล 
- เลขาต าบลอัปเดตข้อมูลในเพจ Facebook แต่ละต าบล  
- รายงานข้อมูลในกลุ่มไลน์ทีมเลขา และรายงานแก่
หัวหน้าโครงการเป็นระยะ 

8) การผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

- ประสานงานแก่ทีมผู้ถูกจ้างในโครงการแต่ละต าแหน่งใน
การจัดท าสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนในแต่ละเดือน 
- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของสื่อในเบื้องต้น  
- จัดส่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้แก่หัวหน้า
โครงการตรวจสอบความถูกต้อง 
- แจ้งแก่ผู้ถูกจ้างหากมีการแก้ไขชิ้นงาน และติดตามให้
จัดส่งในเวลาที่ก าหนด 
- เผยแพรข่้อมูลในเพจ Facebook แต่ละต าบล 

9) การรายงานการท างานรายบุคคล 
และรายงานกลุ่มแต่ละต าแหน่ง รวมถึง
การส่งงานของลูกจ้างโครงการเพื่อใช้
ประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ถูกจ้าง
แต่ละเดือน 

- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ท างานรายบุคคล  
- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานกลุ่มแต่
ละต าแหน่ง โดยการให้ส่งรายงานมาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้นในรูปแบบไฟล์ก่อน เมื่อถูกต้องแล้วจึง
จัดท ารูปเล่มเพื่อจัดส่งแก่เลขาแต่ละต าบล 

 
 
 



 

  

 
4.5) กรณีที่มีการประสานงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอข้อมูลแบบเร่งด่วน ทีมเลขา

จะแจ้งข้อมูลแก่หัวหน้าโครงการ เพื่อขอค าแนะน า และจะมีการประชุมเพื่อท าความเข้าใจงาน และ
แจกจ่ายงานกัน โดยในระหว่างการด าเนินการจะมีการประสานและติดต่อในกลุ่มไลน์ทีมเลขาเป็น
ระยะ เพื่อให้ได้งานตามที่ก าหนด และรายงานแก่หัวหน้าโครงการ 

 
 
  



 

  

 
 

การน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนานักศึกษา    พัฒนาบุคลากร    พัฒนาหน่วยงาน (ฝ่าย/สาขา/คณะ)   

 พัฒนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ......................................................................................................... ...... 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (ควรมีรูปประกอบ 
หรือ Link กรณีที่ข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์) 

1) จัดตั้งกลุ่มไลน์ทีมเลขาเพื่อใช้ในการถ่ายทอดงาน พูดคุย และช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิด
ปัญหาในการประสานงาน รวมถึงรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย  
 

 
 

2) หัวหน้าโครงการและทีมเลขาลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของชุมชน ทั้ง 6 ต าบล โดยทีม
เลขามีการประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และท าบันทึกข้อความแจ้งอย่างเป็น
ทางการ เมื่อลงพื้นที่แต่ละต าบลต้องมีทีมเลขาอย่างน้อย 2 คน เพื่อช่วยในการประสานงานและ
เก็บข้อมูล ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ต าบลที่ตนรับผิดชอบ 

     

     



 

  

3) ลงพื้นที่เป็นทีมงานในการสัมภาษณ์ และสรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกส่งแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    
 

    
 

    
   

4) จัดการปฐมนิเทศผู้ถูกจ้างงานในโครงการแต่ละต าบล ทั้งการปฐมนิเทศรวม และการปฐมนิเทศแต่ละต าบล 

   
 

   
 



 

  

   
 
5) ประสานงานคณะท างาน และผู้ถูกจ้างในโครงการ โดยใช้ช่องทางไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร 
ประสานงาน ให้ข้อมูล และการนัดหมายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน โดยเลขานุการแต่ละต าบลจะสร้างกลุ่มไลน์ 
และเพ่ิมถูกจ้างในโครงการของต าบลเข้าร่วมกลุ่มไลน์ 
 

 
 

5) สร้างกลุ่มไลน์ผู้ถูกจ้างในโครงการแต่ละต าแหน่งของ 6 ต าบล จังหวัดนนทบุรี เพ่ือใช้ในการประสานงาน 
ชี้แจงงาน ส่งรายงานเพื่อตรวจสอบของแต่ละต าแหน่ง ก่อนส่งไฟล์ และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละเดือน 
โดยจะมีเลขานุการที่ดูแลต าแหน่งละ 1 คน เพื่อท าหน้าที่ดูแลแต่ละต าแหน่ง 

        

 
6) การสกัดข้อมูลจากขอบเขตการจ้างงานในการท าแบบส ารวจแต่ละต าแหน่ง เพ่ือจัดท าแบบส ารวจของแต่ละ
ต าแหน่งในการส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท ารูปเล่มรายงาน และใช้
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป โดยมีหัวหน้าโครงการฯ ท าหน้าที่ในการสกัดข้อมูล ร่วมกับทีมเลขานุการ 
 



 

  

     
 
7) แบบฟอร์มเล่มรายงานแต่ละต าแหน่ง ทีมเลขานุการน าข้อมูลแบบส ารวจที่ได้จากการสกัดข้อมูลจาก
ขอบเขตการจ้างงาน มาจัดท าแบบฟอร์มรูปเล่มรายงานแต่ละต าแหน่ง และน าเสนอหัวหน้าโครงการฯ เมื่อ
ผ่านความเห็นชอบแล้วด าเนินการส่งให้ผู้ถูกจ้างในโครงการแต่ละต าแหน่งต่อไป  
 

    
 

8)  การจัดท าป้ายชื่อในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ถูกจ้างในโครงการแต่ละต าบล ส าหรับใช้ในการลงพ้ืนที่ หรือ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

       
 

      



 

  

9) เพจ Facebook ของแต่ละต าบล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯ และชุมชน อีกทั้งเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อให้ความรู้ของลูกจ้างโครงการฯ 
  

     
 

       
 

10) ดูแลการส่งงานของผู้ถูกจ้างในโครงการในแต่ละเดือนผู้ถูกจ้างในโครงการจะต้องส่งงาน และเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง ได้แก่ ใบรายงานการปฏิบัติงาน ใบส่งมอบงาน ใบรับรองการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน 
(ถ้ามี) และรูปเล่มรายงานแต่ละต าแหน่ง จึงมีการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) ข้อมูลส าหรับผู้ถูกจ้างในโครงการมี
การสร้างโฟลเดอร์ (Folder) ใน Google Drive เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับผู้ถูกจ้างในโครงการ  
 

   
ลิงก์ : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18gimi2OXKGHZPEK46x_QxcpM-01X8i97  
 

   
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18gimi2OXKGHZPEK46x_QxcpM-01X8i97


 

  

11) การผลิตสื่อเพ่ือให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ชุมชน จากการเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบการลงพ้ืนที่ และใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ ทางโทรศัพท์ และการประชุมร่วมกับต าบลเพ่ือเก็บ
ข้อมูลผ่าน Google Meet ผู้ถูกจ้างในโครงการได้มีการน าข้อมูลต่าง ๆ มาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
แบนเนอร์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว และสถานที่ส าคัญของ
ชุมชน รวมถึงผลิตสื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบแบนเนอร์ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่อยู่ในชุมชน และบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการผลิตสื่อภายใต้กิจกรรม U2T สู้ภัย COVID-19 ในรูปแบบ
วิดีโอ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน และบุคคลทั่วไปเก่ียวกับ 
COVID-19    

 

       
 

     
 

     
 
 
 
 
 



 

  

12) ประสานงานและเป็นทีมงานในการอบรมของแต่ละต าบล 
 

       
 

   
 

  
 

 


