
 “ราชภัฏ รวมพลัง ยับย้ังทุจริต” 

ที่ อว 0615/ว 1848  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 

16  เมษายน  2564 

เรื่อง    ขอส่งตัวผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 

เรียน    ................................................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ขอบเขตงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน 1 ฉบับ 
2. คู่มือตรวจรายงานการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ฉบับ

ตามที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่
ต าบล ได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว             
ให้ประเทศ : U2T) มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่
เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานท า ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และได้มีการคัดเลือกผู้เข้า
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบล......................................... อ าเภอ........................................ จังหวัด........................... นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอส่งตัว .................................................................. ประเภทการจ้างงาน
....................................... ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ............................ บาท (....................................บาทถ้วน) เข้าปฏิบัติงาน 
ณ ............................................................................................ จังหวัด............................ ตั้งแต่วันที่ .......................................... 
สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน และขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงาน                
ของผู้ถูกจ้างงาน ที่เว็บไซต์ https://register.kpru.ac.th/job1T1U/ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน
ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
16  เมษายน  2564 

Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

ส านักบริการวิชาการและการจัดหารายได้ 
โทร 055-706-555 ต่อ 7907 
โทรสาร 055-706518 



ขอบเขตงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ : U2T) 
ขอบเขตงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

จัดเก็บขอมูล/การวิเคราะหขอมูล 1. ติดตอประสานงานหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี
2. จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นประชาชน
3. วิเคราะห สังเคราะหขอมูล
4. จัดทําสรุปรายงาน

การเฝาระวังสถานการณ COVID-19 1. เฝาระวังติดตามผูปวยกลุมเสี่ยง
2. การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
3. การเก็บขอมูลสถิติในพ้ืนท่ีการเขามาในพ้ืน
4. จัดทํารายงานสถานการณการระบาดของโรค
5. การจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การระบาดในพ้ืนท่ี
(รวมกับสบศ.) 

จัดทําขอมูลราชการในพ้ืนท่ี 1. รวบรวมขอมูล ดานตางๆ เชน ขอมูลดานการเกษตร การทองเท่ียว
การศึกษา เปนตน 
2. จัดทําขอมูลราชการในพ้ืนท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (รวมกับ กพร.)
มาวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลในงานดานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม 1. การสํารวจศักยภาพของชุมชน
2. การสรุปและจัดระดับศักยภาพของชุมชน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีตามความตองการ เชน

3.1 การยกระดับสินคา OTOP
3.2 การยกระดับการทองเท่ียว
3.3 การนําความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care)
3.4 การสงเสริมเทคโนโลยกีารเกษตร
3.5 การสงเสริมอาชีพในชุมชน
3.6 การบริหารจัดการน้ํา
3.7 การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน

4. สรุปรายงานการพัฒนาสัมมาชีพ
การถายทอดองคความรู 1. การนําองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอด

ใหกับพ้ืนท่ี 
2. การสรุปรายงานการถายทอด

ดานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ในแตละพ้ืนท่ี  

ในแตละพ้ืนท่ีจะมีอาจารยท่ีปรึกษาประจําพ้ืนท่ี และผูกํากับดูแลประจํา
หนวยปฏิบัติงาน โดยงานท่ีเกิดข้ึนอาจเปนงานเฉพาะดานท่ีสอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ีนั้นๆ มีขอบเขตของหนาท่ี เชน งานดานเอกสาร  
ดานการประชาสัมพันธ ดานการอํานวยการ ดานวิชาการ ดานเลขานุการ 
ดานพัสดุ ครุภัณฑ ดานการพัฒนานักศึกษา ดานโสตทัศนศึกษา  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืนๆ ท่ีจะตองดําเนินการประสานภายใน
มหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัย  



        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  1 
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

คู่มือการใช้ระบบรายงานการปฏิบัติงาน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ส าหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
1. เข้าระบบรายงานการปฏิบัติงานท่ีเว็บไซต์ https://register.kpru.ac.th/job1T1U/  

 
 

2. คลิกปุ่ม “ตรวจรายงานการปฏิบัติงาน”  

 
 
 

 
  



        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  2 
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

3. แสดงหน้าต่าง Login เข้าสู่ระบบ ให้ด าเนินการกรอก Username และ Password 
เลือกสถานะ “ภาคีเครือข่าย” และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
 
4. แสดงหน้าต่างยืนยันการเข้าสู่ระบบ และคลิกปุ่ม “ตกลง” 

 
 
5. แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ “ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง” 
 

 



        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  3 
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

6. ด าเนินการคลิกท่ีรายชื่อเดือน เพื่อด าเนินการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
หมายเหตุ : ตัวเลขสีแดง คือ จ านวนวันท้ังหมดที่ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเข้า 
มาในระบบ 

 

7. แสดงหน้าต่างรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงานแต่ละวัน ของเดือนนั้นๆ 

 

8. หลังจากท่ีอ่านรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติของวันท่ีนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงาน
ด าเนินการคลิกตรวจรายงานการปฏิบัติงาน 

 



        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  4 
 

ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

9. แสดงหน้าต่างยืนยันการตรวจรายงานการปฏิบัติงาน และคลิกปุ่ม “ตกลง”  

 
 
10. ระบบจะแสดงสถานะว่า “ตรวจแล้ว” 

 




