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บทบาทหนา้ทีใ่นโครงการ
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บทบาท หน้าที่

บัณฑิต / ประชาชน ผู้ลงสํารวจเก็บข้อมูล อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน 
(https://cbd.u2t.ac.th)

ผู้ดูแลหนว่ยงาน (CIO / Admin) ผู้อบรม / กํากับ / ตรวจสอบขอ้มูลของหน่วยงาน หรือ มหาวิทยาลัย 
(https://stat.u2t.ac.th)

อาจารย์ประจําตําบล (CIT) 
อาจารย์/อาจารย์หัวหน้าโครงการ ในระบบ PBM

ผู้อบรม / กํากับ / ตรวจสอบข้อมูล ระดับตําบล 
(https://stat.u2t.ac.th)

อว.ส่วนหนา้ (CDO) ผู้ตรวจสอบข้อมูลภาพรวม ระดับจังหวัด 
(https://stat.u2t.ac.th)

https://cbd.u2t.ac.th
https://stat.u2t.ac.th
https://stat.u2t.ac.th
https://stat.u2t.ac.th


ภาพรวมของระบบ
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cbd.u2t.ac.th stat.u2t.ac.th

ระบบ Data Management Portal

ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T



แนวทางปฏิบัติ เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล



แนวทางปฏบิตั ิในการเกบ็ขอ้มลู
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กรณีใช้งานระบบเก็บข้อมูล U2T (https://cbd.u2t.ac.th) ซึ่งเป็นระบบสําหรับลงพื้นที่เก็บขอ้มูลความหลากหลายของแต่ละพื้นที่

• หัวหน้าประชุมวางแผนแบ่งงาน กําหนดความรับผิดชอบ ว่าแต่ละท่านต้อง

ลงพื้นที่ตําบลไหน และเก็บข้อมูลหมวดหมู่อะไรบ้าง และแนะนําการเก็บข้อมูล

โดยเน้นคุณภาพ พร้อมสาธิตการกรอกข้อมูลและให้ทดลองทําก่อน 

• จากนั้น นักสํารวจจัดสรรเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยยึดหลักความถูกต้อง

ของข้อมูลต้องมาก่อน เช่น  

• ตรวจสอบทุกครั้งว่าได้พิมพ์ชื่อ จํานวนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  

• พิกัดของสถานที่ต้องระบุให้ถูกต้อง (กรณีอุปกรณ์หาพิกัดไม่ได้ขณะนั้น สามารถ

ตรวจสอบกับ Google Maps เพื่อนํามากรอกภายหลังได้) 

• เมื่อเริ่มเก็บข้อมูลไปแล้ว นักสํารวจและหัวหน้าต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

https://cbd.u2t.ac.th


การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู
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• กรอกชื่อถูกต้อง ไม่มีคําผิด 

• ระบุพิกัดอย่างถูกต้อง โดยปกติระบบจะระบุพิกัดให้โดยอัตโนมัติ 

• กรณีหาพิกัดไม่ได้ในขณะนั้น นักสํารวจได้กลับมาตรวจสอบกับ 

Google Maps และอัพเดทข้อมูลในภายหลัง 

• ข้อมูลใดที่ยังไม่ทราบ ห้ามกรอกข้อมูลมั่วโดยเด็ดขาด 

• ข้อมูลเชิงตัวเลขบางชนิด เช่น รายได้ของบุคคล ขนาดพื้นเพาะปลูก 

สามารถใช้ค่าประมาณการได้ แต่ต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

• ผู้ดูแลหรือ CIO ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลซํ้าอีกครั้ง



การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (พกิดั)
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โดยการดาวน์โหลดไฟล ์CSV ข้อมูลดิบมา plot บนแผนที่ เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบได้ว่ามีการระบุพิกัดถูกตอ้งตามที่มอบหมายหรือไม่

(ปัจจุบันระบบเก็บข้อมูล U2T ชว่ยตรวจสอบว่าอยู่ในขอบเขตประเทศไทยหรือไม่ กอ่นการบันทึกในเบื้องต้น)



การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู (พกิดั)
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อาจมีการระบุพิกัดคลาดเคลื่อนได้ ทําให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรมีการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลให้มีความสอดคลอ้งถูกตอ้งตรงกันเพิ่มเติม
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การเกบ็ขอ้มลูอยา่งมคีณุภาพ
เนน้ขอ้มูลหลากหลาย ครอบคลุม และเน้นข้อมูลเฉพาะถิ่น โดยหัวหน้างานสามารถตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลไดจ้ากระบบ Data Management Portal



ปรมิาณขอ้มลูมคีวามเหมาะสม สําหรบัพืน้ที่
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ผู้ดูแลข้อมูลสามารถดูสถิติภาพรวมได้ผ่านระบบ Data Management Portal ซึ่งแสดงจํานวนข้อมูลที่บันทึก ตําบลที่สํารวจ และคา่เฉลี่ยต่อตําบล

• จากรูปจะเห็นว่า มีการสํารวจตําบล

ครบถ้วน ครอบคลุมทุกตําบล 

• โดย จํานวนขอ้มูลโดยรวม เหมาะสม

เพียงพอ ตอ่ขนาดพื้นที่  

• ปริมาณ ข้อมูลเฉลี่ยต่อต ําบลมี

ความเหมาะสม ต่อการนําไปวิเคราะห์



สรุปปัญหาจากการเก็บข้อมูล



สรปุปญัหาจากการเกบ็ขอ้มลู
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• ผู้บันทึกข้อมูลบางสว่น คัดลอกภาพและข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งส่งผลกระทบ ดังนี ้

• ข้อมูลที่ได้ไม่มีคุณภาพ เกิดการซํ้าซ้อนกันของข้อมูล 

• ไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชนไ์ด้ กลายเป็นข้อมูลขยะ 

• พบว่า มีการกรอกข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง ทําให้ข้อมูลไม่มีความถูกต้อง 

• พบว่า มีการกรอกข้อมูลพิกัดที่ไม่ตรงกับสถานที่จริง เช่น มีการสํารวจพื้นที่ทําการ
เกษตรบนพื้นดิน แตพ่ิกัดที่ระบุอยู่ในทะเล เป็นต้น 

• พบว่า มีการถ่ายรูปข้อมูลรูปภาพมาอีกครั้ง ทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกตอ้ง ไม่ทันสมัย และอาจ
ไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน



สรปุปญัหาจากการเกบ็ขอ้มลู
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พบการกรอกข้อมูลที่มาจากการ คัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งอื่น

• มีการคัดลอกชื่อจากแหล่งอื่น โดยคัดลอกมาทั้ง

บทความ 

• มีการคัดลอกรูปภาพที่ไม่ได้มาจากการลงสํารวจ

ด้วยตนเอง มาใส่ในระบบ



สรปุปญัหาจากการเกบ็ขอ้มลู
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• มีการคัดลอกรูปภาพจากแหล่งอื่น มาใส่ในระบบ 

• โดยมีการใชรู้ปภาพเดิม มาวนบันทึกใหม่ซํ้า ๆ โดย

มีการเปลี่ยนชื่อให้ไม่ซํ้ากัน โดยการพิมพ์เป็นคํา

มั่ว ๆ ซึ่งไม่มีความหมายของคํา 

• ทําให้เกิดข้อมูลขยะซํ้าซ้อนกันจํานวนมาก

พบการกรอกข้อมูลที่มาจากการ คัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งอื่น



สรปุปญัหาจากการเกบ็ขอ้มลู
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• มีการคัดลอกรูปภาพจากแหล่งอื่น มาใส่ในระบบ 

• โดยมีการใชข้้อมูลชุดเดิม มาวนบันทึกใหม่ซํ้า ๆ 

• ทําให้มีข้อมูลขยะซํา้ซ้อนกันจํานวนมาก

พบการกรอกข้อมูลที่มาจากการ คัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งอื่น



สรปุปญัหาจากการเกบ็ขอ้มลู
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• พบการเก็บข้อมูลรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไม่

เหมาะสม เช่น การถ่ายรูปภาพตามฝาผนังหรือบน

เอกสารมาอีกครั้ง การนําสถานที่ซึ่งไม่ใช่แหล่งท่อง

เที่ยว มาไว้ในหมวดสถานที่ท่องเที่ยว  

• พบการบันทึกข้อมูลที่มี เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่

นํามาประกอบ เช่น บันทึกรายการสถานที่ท่องเที่ยว แต่

เก็บภาพเป็นโปรแกรมวงจรไฟฟ้า ผ่านการถ่ายหน้าจอ

คอมพิวเตอร์



แนวทางการแกป้ญัหา
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• ผู้ดูแลรายตําบล/รายหน่วยงาน สามารถช่วยดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ เพื่อกรอง
ข้อมูลเหล่านั้นออก 

• ควรวางแผนการเก็บข้อมูล การกระจายงาน การแบ่งพื้นที่การสํารวจ รวมถึงการวางแผนเวลาการลงพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและภาพรวมในระดับประเทศได้ 

• ควรแนะนําวิธีการเก็บขอ้มูลอย่างถูกต้องและครอบคลุม โดยเน้นคุณภาพของข้อมูลเป็นหลัก 

• สามารถตรวจสอบข้อมูลภาพรวมและความถูกต้องของข้อมูล ได้ผ่านระบบ https://stat.u2t.ac.th 

• ผู้ดูแลหน่วยงาน ควรดําเนินการอบรมและแนะนําวิธีการทํางานโดยละเอียดต่อผู้สํารวจ

https://stat.u2t.ac.th


ข้อมูลเชิงสรุป



ขอ้มลูสรปุ
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ข้อมูลสรุปตั้งแตเ่ริ่มดําเนินโครงการ จนถึง 24 ส.ค. 65



ตําบลทีย่งัไมม่กีารบนัทกึขอ้มลู
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จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

1 กรุงเทพมหานคร ดุสิต สี่แยกมหานาค 0

2 กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ 0

3 ฉะเชิงเทรา บางนํ้าเปรี้ยว สิงโตทอง 0

4 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ แหลมประดู่ 0

5 ชุมพร หลังสวน ปากนํ้า 0

6 ชุมพร เมืองชุมพร วิสัยเหนือ 0

7 ตาก แม่ระมาด แม่ตื่น 0

8 นนทบุรี ปากเกร็ด อ้อมเกร็ด 0

9 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วังดาล 0

10 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หาดนางแก้ว 0

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

11 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางแตน 0

12 ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแสง 0

13 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หาดยาง 0

14 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางประแดง 0

15 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บ้านพลับ 0

16 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน เกาะเกิด 0

17 พระนครศรีอยุธยา มหาราช นํ้าเต้า 0

18 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เจ้าปลุก 0

19 พระนครศรีอยุธยา มหาราช โรงช้าง 0

20 พิจิตร สามง่าม รังนก 0

ข้อมูลสรุปล่าสุด 24 ส.ค. 65



ตําบลทีย่งัไมม่กีารบนัทกึขอ้มลู
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จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

21 ยโสธร ป่าติ้ว โคกนาโก 0

22 ยโสธร มหาชนะชัย ผือฮี 0

23 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ 0

24 ราชบุรี เมืองราชบุรี ท่าราบ 0

25 ศรีสะเกษ วังหิน ศรีสําราญ 0

26 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม 0

27 สงขลา สะบ้าย้อย บาโหย 0

28 สระบุรี บ้านหมอ โคกใหญ่ 0

29 สระบุรี บ้านหมอ ไผ่ขวาง 0

30 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค 0

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

31 สระบุรี เมืองสระบุรี กุดนกเปล้า 0

32 สระบุรี เมืองสระบุรี ปากข้าวสาร 0

33 สระบุรี เสาไห้ งิ้วงาม 0

34 สระบุรี เสาไห้ บ้านยาง 0

35 สระบุรี เสาไห้ ศาลารีไทย 0

36 สุรินทร์ สนม หนองอียอ 0

37 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา นาสี 0

38 อุทัยธานี หนองขาหย่าง หมกแถว 0

39 อุบลราชธานี เขื่องใน นาคําใหญ่ 0

40 อุบลราชธานี เขื่องใน แดงหม้อ 0

ข้อมูลสรุปล่าสุด 24 ส.ค. 65



ตําบลทีย่งัไมม่กีารบนัทกึขอ้มลู
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จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

41 เชียงใหม่ อมก๋อย สบโขง 0

42 เพชรบุรี ชะอํา สามพระยา 0

43 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี โพพระ 0

44 เลย ด่านซ้าย นาดี 0

45 เลย ด่านซ้าย โคกงาม 0

46 เลย ด่านซ้าย โพนสูง 0

47 เลย ท่าลี่ นํ้าทูน 0

48 เลย ท่าลี่ หนองผือ 0

49 เลย นาด้วง นาดอกคํา 0

50 เลย นาแห้ว นาแห้ว 0

จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวนข้อมูล

51 เลย นาแห้ว เหล่ากอหก 0

52 เลย นาแห้ว แสงภา 0

53 เลย ปากชม หาดคัมภีร์ 0

54 เลย ภูหลวง ภูหอ 0

55 เลย ภูหลวง เลยวังไสย์ 0

56 เลย ภูหลวง แก่งศรีภูมิ 0

57 เลย เชียงคาน หาดทรายขาว 0

58 เลย เอราวัณ ทรัพย์ไพวัลย์ 0

59 แพร่ ลอง หัวทุ่ง 0

60 แพร่ เมืองแพร่ ท่าข้าม 0

ข้อมูลสรุปล่าสุด 24 ส.ค. 65



ลงิคด์าวนโ์หลดคูม่อื

คู่มือสําหรับผู้ดูแลหน่วยงาน ผู้ดูแลรายตําบล และผู้ดูแลรายจังหวัด

https://bit.ly/3QJbeHv
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https://bit.ly/3QJbeHv
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สามารถดาวน์โหลดไฟล์ CSV ขอ้มูลดิบที่สนใจ จาก Data Management Portal เพื่อนํามา Plot บน Google 
Map สําหรับดูการกระจายตัวและพิกัดโดยรวมของข้อมูล ตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

1. เข้าไปที่ maps.google.com 
ท่านจําเป็นต้องใช้บัญชีของ Google ในการเข้าใช้งาน หากยังไม่มีบัญชีกรุณาสมัครก่อน 

2. เลือก สถานที่่ของฉัน (Your Places) จากนั้นกด สร้างแผนที่ (Create Map) 

3. สร้าง Layer (Add Layer) จากนั้นกด นําเข้าข้อมูล (Import) 

A. กดปุ่ม Import นําเข้าไฟล์ CSV ข้อมูลดิบที่ได้ดาวนโ์หลดมากจากระบบ CBD Dashboard แลว้  

B. จากนั้น จะปรากฎหน้าต่างสําหรับ เลือกคอลัมที่เก็บข้อมูล พิกัด (Latitude, Longitude) 

C. จากนั้น เลือกคอลัมที่เก็บข้อมูลชื่อรายการ เช่น ชื่ออาหาร เป็นต้น

http://maps.google.com
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ไปที่ maps.google.com เลือกเมนูมุมซ้ายบน เลือกเมนู Your places ไปที่แท็บ Maps > กดปุ่ม Create Map

http://maps.google.com


การนําขอ้มลูมา Plot บน Google Map
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เมื่อปรากฎหน้าแผนที่ดังรูปด้านล่างแล้ว > กดปุ่ม Import จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการ > กด Open



การนําขอ้มลูมา Plot บน Google Map
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เลือก คอลัมที่เก็บข้อมูลพิกัด > เลือก Latitude, Longtitude 
> กด Continue

จากนั้นเลือก คอลัมที่เก็บชื่อรายการ > กด Finish



การนําขอ้มลูมา Plot บน Google Map
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เมื่อนําเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฎหมุดขอ้มูลของทุกรายการบนแผนที่ (สามารถกด Uniform style เพื่อเปลี่ยน Icon หรือสีของหมุดได้)



การนําขอ้มลูมา Plot บน Google Map
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พิมพ์ ชื่ออาหาร เพื่อค้นหาได ้> เลือก Highlight all matches จากนั้นระบบจะ แสดง Highlight วงกลมสีขาว



Thank you


