
แผนปฏิบตัิการชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice) 

หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

1. เร่ืองที่แลกเปลี่ยน การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

2. วัตถุประสงค์  2.1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้านการป้องกันโรค 

                               2.2 ยกระดับฟาร์มปศุสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรค ลดการสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหา

โรคระบาด ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี รองรับการส่งออก 

                               2.3 เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปศุ

สัตว์ (GAP) 

                                2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ  

3. จ านวนสมาชิก  44 คน (รายช่ือตามแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา 25 กุมภาพันธ์ 2564 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คร้ังที่ ประเด็นเนื้อหาทีพ่ัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/

นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 
 

-ระบบการควบคุม ป้องกัน
โรคและการ เ ล้ี ยง สัตว์ ท่ี
เหมาะสม Good Farming 
Management (GFM)  
-เพิ่มศักยภาพการผลิตโค
เนื้อ ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก  
-ยกระดับการเล้ียงโคเนื้อ
ของเกษตรกรให้มีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

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) 

การจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM 

ท่ี ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย 

1 นายวิเชียร  ผิวค า นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

2 นายสุธี  เสตะพยัคฆ์ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าปลายมาศ 

3 นายคมสัน  สมัครการ ปศุสัตว์อ าเภอกระสัง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกระสัง 

4 นายธีรยุทธ  จัตุกูล ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย 

5 นายฐาปนพงศ ์ มณฑาทิพย์ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคูเมือง 

6 นายนิคม   ชินศิริวัฒนา ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยราช 

7 นายทองหล่อ   สีหะตา ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

8 นายกิตติ   ขนชัยภูมิ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปะค า 

9 นายจ าลอง  จันมา ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนดินแดง 

10 นายอัมพล  พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนางรอง 

11 นายสมภพ    สมเจริญ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแคนดง 

12 นายสุพจน์  อ่ิมวิเศษ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่าน 

13 นายสุพจน์   ปานทอง ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาโพธิ์ 

14 นายธีรเดช  ภูผานี ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุทไธสง 

15 นายเสถียร   ทบแก้ว ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านกรวด 

16 นายบุญตรี   ยุบรัมย์ ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสตึก 

17 นายสวัสด์ิ  บุตรพรม สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

18 นายธวัชชัย   จันทร์โฮง ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองกี่ 

19 นายถิรนันท์   ฉีดสุงเนิน ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหงส์ 

20 นายเชษฐ์  เอ็มประโคน ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประโคนชัย 

21 นายพิเชษฐ์   ไทรเกตุแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสุวรรณ 

22 นายวิภูวรรธน์   ธัญวรัตม์ทรากร นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช านิ 

23 นายทวีสิทธิ์  ศรีสุริยชัย ปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพลับพลาชัย 

24 นางสาวเบญญา เบญจศรีรักษ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

25 นายโยธิน  เกตุคัมธิวัตร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

26 นายมนตรี  ค าภีระ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสตึก 

27 นายธีระพงษ์ ใยเพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแคนดง 

28 นายประมวล  นุแรมรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกระสัง 

29 นายกุลวัชร์ แสงรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยราช 

30 นายพีรพัฒน์ ตุลาเพียน เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคูเมือง 

31 นายอัศวิน  นพไธสง เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่าน 



ท่ี ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง/ ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย 

32 นางวรพันธ ์ สงวนดี เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสตึก 

33 นายไพรัตน์  พิมพิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปะค า 

34 นายรฐนนท์  แก้วอุดร เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนสุวรรณ 

35 นางสาวสุนันท์  ขุนรองรัมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอล าปลายมาศ 

36 นายเกรียงศักด์ิ  ลิ้มอุบัติตระกูล เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

37 นางมัณฑนานันท์  บุญมาก เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

38 นายศักดา  ชื่นใส  เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุทไธสง 

39 นายโฆษิต  มะละปัทธิ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

40 นายธนพล  บุญทศ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอละหานทราย 

41 นางสาวประภาพร  เงาะปก เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช านิ 

42 นายเกรียงไกร  ปานเกิด เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประโคนชัย 

43 นายพยุงศักด์ิ  แคว้นไธสง เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาโพธิ์ 

44 นายฉลาด  โพธิ์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนางรอง 

 

 

 

 

 

 

 


