
แผนปฏิบตัิการชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice) 

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. เร่ืองที่แลกเปลี่ยน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา้ 

2. วัตถุประสงค์  2.1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้านการป้องกันโรค 

    2.2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ  

   2.3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

3. จ านวนสมาชิก  71 คน (รายช่ือตามแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา กรกฎาคม 2563 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คร้ังที่ ประเด็นเนื้อหาทีพ่ัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/

นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 
 

สาเหตุ อาการ  การระบาด
ของโรค การควบคุมและ
ป้องกันโรค 
 

6 ช่ัวโมง - การบรรยาย 
- การสาธิต 
- การฝึกปฏิบัติ 
 

-ช้ินงาน/ผลงานท่ี
ได้จากการเรียนรู้ 
-แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 

- เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์ 
- เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

   6.1) ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 

6.2) การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1) ผู้เข้าอบรมน าความรู้ เทคนิค ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

7.2) การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของหน่วยงาน 

 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏบิตัิ (CoP: Community of Practice) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ 

นายชนพัฒน์        เกตุแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 

นายวิเชียร         ผิวค า นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

นายสุธี             เสตะพยัคฆ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 

นายคมสัน         สมัครการ ปศุสัตว์อ าเภอกระสัง 

นายนพวงศ์      หาญณรงค ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

นายประยุทธ     ไขมีเพชร ปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย 

นายบุญม ียุบลนารถ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

นายฐาปนพงศ ์ มณฑาทิพย์ ปศุสัตว์อ าเภอคูเมือง 

นายเกรียงไกร ใจกล้า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

นายนิคม           ชินศิริวัฒนา ปศอ.เฉลิมฯรักษาฯปศอ.ห้วยราช 

นายธรรมศักด์ิ พรวศินสรรค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

นายส าเร็จ        ประกอบผล ปศุสัตว์อ าเภอบ้านใหม่ไชนพจน์ 

นายกิตติ         ขนชัยภูมิ ปศุสัตว์อ าเภอปะค า 

นายจ าลอง     จันมา ปศุสัตว์อ าเภอโนนดินแดง 

นายอัมพล     พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อ าเภอนางรอง 

นายกฤษกร ทุมมา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

นายสมภพ    สมเจริญ ปศุสัตว์อ าเภอแคนดง 

นายสุพจน์         อ่ิมวิเศษ ปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่าน 

นายทวีสิทธิ์       ศรีสุริยชัย ปศุสัตว์อ าเภอพลับพลาชัย 

นายสุพจน์        ปานทอง ปศุสัตว์อ าเภอนาโพธิ์ 

นายธีรเดช         ภูผานี ปศุสัตว์อ าเภอพุทไธสง 

นายเสถียร        ทบแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอบ้านกรวด 

นายบุญตรี      ยุบรัมย์ ปศุสัตว์อ าเภอสตึก 

นายสันต์ ส่างค า เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

นายทองหล่อ   สีหะตา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

นายธวัชชัย     จันทร์โฮง ปศุสัตว์อ าเภอหนองกี่ 

นายถิรนันท์       ฉีดสุงเนิน สัตวแพทย์ช านาญงาน  

นายเชษฐ์        เอ็มประโคน สัตวแพทย์ช านาญงาน 

นายพิเชษฐ์      ไทรเกตุแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 

นายวิภูวรรธน์   ธัญวรัตม์ทรากร นสพ.ช านาญการ รก.ปศอ.ช าน ิ

นายสวัสด์ิ        บุตรพรม สัตวแพทย์ช านาญงาน 

นายพุฒินาท ศรีรังกูล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 



นายสุริยะ กาวงษ์กลาง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวเบญญา เบญจศรีรักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

นายกฤษณะ ชัยมัง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 

นายเลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์

นายโยธิน เกตุคัมธิวัตร์ นายสัตวแพทย์ปฏัติการ 

นายนิรุจน์ พันศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ 

นายบัญชา ชัยมัง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

นางสาวาวรุณี  วงศ์สงูเนิน เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายธีระพงษ์ ใยเพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายนพรัตน์  ภิรมพงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายประมวล  นุแรมรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายทอง  หอมวัน เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายกุลวัชร์ แสงรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายพีรพัฒน์ ตุลาเพียน เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายอัศวิน นพไธสง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นางวรพันธ์ สงวนดี เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายมนตรี  ค าภีระ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายไพรัตน์ พิมพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายองอาจ สีล าโกน เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายรฐนนท์ แก้วอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นางสาวสุนันท์ ขุนรองรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายเกรียงศักด์ิ ลิ้มอุบัติตระกูล เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นางมัณฑนานันท ์บุญมาก เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายอ านวย ศิริพันธ ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายศักดา ชื่นใส  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายโฆษิต มะละปัทธิ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายธนพล บุญทศ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นางสาวประภาพร เงาะปก เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายณัฐวัฒน์ เรืองรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายพยุงศักด์ิ แคว้นไธสง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายฉลาด โพธิ์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายอนันต์  สมัยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายวุฒิโรจน์  พัฒน์วัฒนะถาวร เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายฐีรวัฒน์ ภิญโญทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 



นางสาวเกษร  แป้นอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์ 

นายวิชัย  นิเวศสรรค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายประสิทธิ์  บ ารุงธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายธันวา  ศรีละ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

นายวีระ ธูปน้ าค า เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

 

 

 

 

 

 


