
ชื�อ-สกุล 

เบอรติ์ดต่อ

เพศ

อายุ (ป�)

ระดับการศึกษา

จาํนวนบุตร (ถ้ามี)

ที�อยู่ป�จจุบัน จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

ย้ายมาพรอ้มครอบครวัหรอืไม่

ย้ายมาจากที�ไหน (จังหวัด)

(อําเภอ)

(ตําบล)

สาเหตุที�ย้ายกลับบ้าน

แผนในชีวิตที�จะทําเมื�อกลับมาอยู่บ้าน

ความช่วยเหลือที�อยากได้รบั 

 ประถมศึกษา        มัธยมศึกษา        ปรญิญาตร ี      ปรญิญาโท 
 ปรญิญาเอก         อื�นๆ

 ชาย                   หญิง        

 โสด                   สมรส                 อื�นๆ

 ใช ่                 ไม่ใช ่             

 ตกงาน         ต้องการลดค่าใชจ้่าย             กังวลการระบาดของโควิดในพื�นที�เดิม                  อื�นๆ

 ทําการเกษตร                      ค้าขาย               รบัจ้างทั�วไป (งานไม่ประจาํ)
 ลูกจ้าง/พนักงาน                 ยังไม่มีแผน        อื�นๆ

 หางานให ้                            พักชาํระหนี�                เงินกู้ดอกเบี�ยตํ�าพิเศษ        มีเงินเยียวยา             
 ได้รบัประกัน COVID            ต้องการวัคซนี            อื�นๆ

www.pnu.ac.th

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

หมวด    ผูที้�ยา้ยกลับบา้น เนื�องจากสถานการณโ์ควดิ

PNU-C

วนัที�

www.pnu.ac.th

สถานภาพสมรส



สิ�งอํานวยความสะดวก

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

หมวด    แหล่งท่องเที�ยว

PNU-C

วนัที�

เชงิธรรมชาติ เชงิประวัติศาสตร/์วัฒนธรรม เมืองเก่า เชงิสุขภาพ/สปา
เชงิกีฬา มรดกโลก (UNESCO/GEOPARK) อื�นๆ

มีหอ้งนํ�า
มีสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผู้พิการ

อนุญาตใหนํ้าสัตว์เลี�ยงเข้าได้
อื�นๆ

มีรา้นอาหาร
มีที�จอดรถ

มีบรกิารฟรอิีนเทอรเ์น็ต/WIFI

 ใช ่                 ไม่ใช ่(ท่องเที�ยวได้ทุกฤดูกาล)            เป�นสถานที�ท่องเที�ยวตามฤดูกาลหรอืไม่

ผู้ดูแล/รบัผิดชอบสถานที� 
(ถ้ามี)

เบอรติ์ดต่อ (ถ้ามี)

เว็บไซต์ (ถ้ามี)

ชื�อสถานที�ท่องเที�ยว 

ประเภทของสถานที�ท่องเที�ยว

ที�อยู่ป�จจุบัน จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

พิกัด Latitude: Longtitude:

ภาพถ่ายสถานที� (อย่างน้อย 5 ภาพ) จาํนวน ภาพ

รถโดยสารสารธารณะ



สถานะของภูมิป�ญญาท้องถิ�น

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

หมวด    ภมูปิ�ญญาท้องถิ�น

PNU-C

วนัที�

การเกษตรเกี�ยวกับพืช การเกษตรเกี�ยวกับสัตว์

เครื�องมือเครื�องใชท้างการเกษตร

การทําอาหาร
การเก็บรกัษาและถนอมอาหาร

ภูมิป�ญญาท้องถิ�นดั�งเดิม

ผู้ลักษณะเด่นหรอืเอกลักษณ์
ของภูมิป�ญญาท้องถิ�น

วัตถุดิบ/เครื�องมือ ที�นาํมาใช้
ในภูมิป�ญญาท้องถิ�น

รายละเอียดของภูมิป�ญญา
ท้องถิ�นที�สามารถเป�ดเผยได้

ชื�อภูมิป�ญญาท้องถิ�น 

ประเภทของภูมิป�ญญาท้องถิ�น

การแพทย์และสมุนไพรงานหตัถกรรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

ประเพณี ความเชื�อ พิธกีรรม อื�นๆ

สถานที�สาํรวจ 

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ตําแหน่งที�สาํรวจ

นวัตกรรมที�คิดขึ�นมาใหม่
ภูมิป�ญญาท้องถิ�นที�ได้รบัพัฒนาและต่อยอด

การประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ยังไม่เคยมีการเผยแพร/่ใชเ้ฉพาะบุคคล เผยแพร/่ใชง้านเฉพาะในชุมชน
มีการเผยแพร/่ใชง้านนอกชุมชุน

ชื�อ-สกุล ผู้ใหข้้อมูล (ถ้าทราบ)

ภาพถ่ายเกี�ยวกับภูมิป�ญญา (อย่างน้อย 5 ภาพ) จาํนวน ภาพ

Latitude: Longtitude:



ชื�อที�พัก

ประเภทของที�พัก

ที�อยู่ จังหวัด 

อําเภอ

ตําบล

พิกัด

สิ�งอํานวยความสะดวก

ได้รบัมาตรฐาน SHA

เบอรติ์ดต่อ

เว็บไซต์ (ถ้ามี) 

ภาพถ่ายสถานที� 
(อย่างน้อย 5 ภาพ) 

 โรมแรม                โฮสเทล / เกสท์เฮาส์             วิลล่า / รสีอรท์ / บังกะโล
 โฮมสเตย์               พื�นที�ตั�งแคมป�                   อื�น ๆ

 มีบรกิารฟรอิีนเทอรเ์น็ต / WI-FI                    หอ้งพักมีเครื�องปรบัอากาศ
 หอ้งพักมีเครื�องทํานํ�าอุ่น                                        รองรบัการเข้าพักพรอ้มเด็กเล็ก

อนุญาตใหนํ้าสัตว์เลี�ยงเข้าพักได้                      มีสิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผู้พิการ

 ได้รบั                   ไม่ได้รบั            

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

หมวด   ที�พกั / โรมแรม

PNU-C

วนัที�

 มีแผนกต้อนรบับรกิาร 24 ชั�วโมง                     มีบรกิารอาหาร

 มีบรกิารรถรบั-ส่ง                                          มีที�จอดรถ
 อื�นๆ

Latitude: Longtitude:

จํานวน ภาพ



ชื�อเรยีกของสตัว์

ประเภทของสตัว์

สถานที�พบ จงัหวดั/อําเภอ/ตําบล

ตําแหน่งที�พบ

จาํนวนสตัวเ์พศผู้

จาํนวนสตัวเ์พศเมยี

จาํนวนสตัวไ์มท่ราบเพศ

ลักษณะการใชง้าน (ถ้าม)ี

ชว่งเดือนที�พบได้มาก (ถ้าทราบ)

สตัวม์เีจา้ของหรอืไม ่(ถ้าทราบ)

ชื�อ - สกลุ ผู้ใหข้อ้มูล (ถ้าทราบ)

 เพื�อจาํหน่าย                   ใชเ้ป�นพ่อพันธ์ุ/แม่พันธ์ุ             เป�นสัตว์เลี�ยง
 ใชแ้รงงาน                      เป�นอาหารมนุษย์                     เป�นอาหารสัตว์
 อื�น ๆ

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

                     หมวด  สตัวใ์นท้องถิ�น

PNU-C

วนัที�

 ถึง

 มีเจ้าของ  ไม่มีเจ้าของ  ไม่ทราบ

 ภาพถ่ายของสัตว์ (อย่างน้อย 5 ภาพ)  จาํนวน                     ภาพ

ผู้รายงาน

Latitude: Longtitude:

สัตว์ป�ก สัตว์นํ�า สัตว์เลี�ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื�อยคลาน
สัตว์ครึ�งบกครึ�งนํ�า สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง



ชื�อเกษตรกร

ที�อยู่ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

พิกัด

เบอรติ์ดต่อ (ถ้ามี)

LINE ID (ถ้ามี)

FACEBOOK (ถ้ามี)

เว็บไซต์ (ถ้ามี)

ประเภทของการเกษตร

รายการพืช/สัตว์ ที�ทําการเกษตร

พื�นที�ในการทําการเกษตร (ไร)่ 

รายได้เฉลี�ยต่อป� (บาท)

จาํนวนแรงงานที�ใช้ (คน)

ใช้ระบบหรอืเทคโนโลยีทุ่นแรงหรอืไม่

เป�ดใหบุ้คคลไปเข้าชมได้หรอืไม่

 ปลูกพืช            เลี�ยงสัตว์             ทําประมง             อื�นๆ  
                        

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

                 หมวด  เกษตรกรในท้องถิ�น

     ใช ้               ไม่ใช ้          
                        
 เป�ดใหเ้ข้าชม             ไม่เป�ดใหเ้ข้าชม
                        

PNU-C

วนัที�

ภาพถ่ายเกษตรกรในท้องถิ�น(อย่างน้อย 5 ภาพ)  จาํนวน                     ภาพ

Latitude: Longtitude:



ชื�ออาหาร / เครื�องดื�ม

ประเภทของอาหาร / เครื�องดื�ม  อาหารคาว        อาหารหวาน          เครื�องดื�ม            อื�นๆ  
                        

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

หมวด  อาหารที�นา่สนใจประจาํถิ�น

     มี                ไม่มี         

PNU-C

วนัที�

ชื�อรา้นที�จาํหน่าย / ผลิต (ถ้ามี)

สถานที�ที�จาํหน่าย / ผลิต (ที�อยู่ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล)

พิกัดที�จาํหน่าย / ผลิต Latitude: Longtitude:

มีที�จอดรถหรอืไม่ (ในกรณีเป�นรา้น)

กําลังการผลิตต่อวัน (ถ้าทราบ)

ส่วนผสมหลัก

เรื�องราว / ความเชื�อ เกี�ยวกับอาหาร (ถ้ามี)

รูปภาพอาหาร (อย่างน้อย 5 ภาพ) จํานวน ภาพ



ชื�อรา้นอาหาร

ที�ตั�งรา้นอาหาร ที�อยู่ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

ตําแหน่งรา้นอาหาร

เมนูที�มีเฉพาะในท้องถิ�น เช่น อาหารพื�นเมือง

เมนูแนะนาํอื่น ๆ

สัญชาติอาหาร

ประเภทรา้นอาหาร

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

หมวด  รา้นอาหารในท้องถิ�น

PNU-C

วนัที�

Latitude: Longtitude:

อาหารใต้
อาหารอีสาน
อาหารเหนือ
อาหารภาคกลาง
อาหารมุสลมิ/ฮาลาล

อาหารจีน
อาหารญี�ปุ�น
อาหารเกาหลี
อาหารเวียดนาม
อาหารอิตาเลียน

อาหารอินเดีย
นานาชาติ
บุฟเฟ�ต์
สตรทีฟู�ด/รา้นรถเข็น
อื�น ๆ

ก๋วยเตี�ยว
อาหารตามสั�ง
ฟาสต์ฟู�ด
อาหารจานเดยีว
อาหารทะเล

อาหารเจ
อาหารมังสวิรติั
อาหารสุขภาพ
ติ�มซาํ
เบอรเ์กอร์

สเต็ก
ซูชิ
พิซซา่
ชาบู/หม้อไฟ
ป�� ง/ย่าง

ช่วงราคาของอาหาร

ของหวาน
เบเกอรี�/เค้ก
ไอศกรมี
ชา/กาแฟ
อื�นๆ

รายละเอียดสถานที�
รบัชาํระด้วย E-PAYMENT เชน่ QR CODE 
รบัชาํระด้วยบัตรเครดิต
รบัจองโต๊ะล่วงหน้า
นําเด็กเล็กเข้าใชบ้รกิารได้
สัตว์เลี�ยงเข้าได้

มีดนตรสีด/การแสดงสด
มีเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
นั�งทานในรา้นได้
ซื�อกลับบ้านได้
มีบรกิารส่ง

มีที�จอดรถ

ถูกกว่า 100 บาท 101-250 บาท 251-500 บาท
501-1,000 บาท มากกว่า 1,000 บาท

www.pnu.ac.th

อื�นๆ



เบอรติ์ดต่อ (ถ้ามี)

เว็บไซต์ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ�มเติมอื�น ๆ (ถ้ามี)

ภาพบรรยากาศรา้น (อย่างน้อย 5 ภาพ)

ภาพอาหาร (อย่างน้อย 5 ภาพ)

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

หมวด รา้นอาหารในท้องถิ�น

จํานวน ภาพ

จํานวน ภาพ

www.pnu.ac.th

เวลาเป�ดใหบ้รกิาร เวลาป�ดใหบ้รกิาร

วันที�เป�ดบรกิาร
จันทร์ อังคาร พุธ
ศุกร์ เสาร์

พฤหสับดี
อาทิตย์



ชื�อเรยีกของพืช

สถานที�พบ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

ตําแหน่งที�พบ 

ลักษณะการใช้งาน

จาํนวนที�พบโดยประมาณ
(ต้น) (ถ้าทราบ)

ช่วงเดือนที�พบได้มาก (ถ้าทราบ)

มีเจ้าของหรอืไม่ (ถ้าทราบ)

ชื�อ-สกุล ผู้ใหข้้อมูล (ถ้าทราบ)

รูปภาพพืช

 

 เป�นอาหารสัตว์               เป�นอาหารมนุษย์               ประดับตกแต่ง
เพื�อจาํหน่าย                   ใชเ้ป�นยา                          ใชใ้นพิธกีรรม
ใชก้ลิ�น                           ใชทํ้าสี                              อื�น ๆ

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

หมวด พชืในท้องถิ�น

มี                       ไม่มี                   ไม่ทราบ

ภาพรวม

 ถึง            

PNU-C

วนัที�

Latitude: Longtitude:

 เดือน :            เดือน :          

ใบ

ต้น

ผลดอก

จํานวน ภาพ จํานวน ภาพ จํานวน ภาพ

จํานวน ภาพ จํานวน ภาพ

www.pnu.ac.thwww.pnu.ac.th

ต้น



ชื�อแหล่งนํ�า

ที�อยู่ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล

ตําแหน่ง

ประเภทของแหล่งนํ�า

ช่วงเวลาที�มีนํ�า

ช่วงเวลาที�นํ�าแหง้ (ถ้ามี)

ช่วงเวลาที�นํ�าท่วม (ถ้ามี)

คุณภาพของนํ�า

อุณหภูมินํ�า ตอนเช้า (C)

อุณหภูมินํ�า ตอนเที�ยง (C)

อุณหภูมินํ�า ตอนเย็น (C)

อุณหภูมินํ�า สูงสุด (C)

อุณหภูมินํ�า ตํ�าสุด (C)

ชื�อ-สกุล ผู้ใหข้้อมูล (ถ้ามี)

ภาพถ่ายแหล่งนํ�า (อย่างน้อย 5 ภาพ) 

 

แม่นํ�า                      หว้ย                          หนอง                  คลอง
บึง                          เขื�อน                         อ่างเก็บนํ�า           ฝาย

ดีมาก (ใชอุ้ปโภคบรโิภคได้)                      ปานกลาง (ใชทํ้าการประมง/กีฬาทางนํ�า)           
น้อย (ใชทํ้าการเกษตร/อุตสาหกรรมได้)     เน่าเสีย (ใชเ้ฉพาะการคมนาคม)           

www.pnu.ac.th

ขา้พเจา้ __________________________ 

พื�นที�รบัผดิชอบตําบล __________________________ 

มหาวทิยาลยัสูตํ่าบล (U2T) ระบบจดัเก็บขอ้มูลองค์ความรูห้ลากหลายแขนง สรา้งรากแก้วใหป้ระเทศ

ผู้รายงาน

หมวด แหล่งนํ�าในท้องถิ�น

PNU-C

วนัที�

จํานวน ภาพ

www.pnu.ac.th

Latitude: Longtitude:

 ถึง             เดือน :            เดือน :          

 ถึง             เดือน :            เดือน :          

 ถึง             เดือน :            เดือน :          


