
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน่วยงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยน ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพ่ือการลงทุนด้านการปศุสัตว์ 
2. วัตถุประสงค์ 2.1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถ

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2.2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถวิเคราะห์ ไปใช้ในกระบวนการ

ตัดสินใจ 
2.3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จ านวนสมาชิก  36 คน (รายชื่อตามแนบ)  
4. ช่วงเวลาการพัฒนา วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (จ านวน 1 วัน) 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา

(ชั่วโมง/นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผล 
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 ระบบภูมิสารสนเทศเขต
เศรษฐกิจ เพื่อการลงทุน
ด้านการปศุสัตว์ 

3 ชั่วโมง - การชมวีดิทัศน์ 
- การอภิปราย 
ร่วมกัน 

แบบติดตาม
ประเมินผล 

 

-นายศิริสินธุ์  เพียรแก้ว 
ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 แบบประเมินก่อนและหลังการอบรม 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ประเมินให้คะแนนและติดตามการปฏิบัติงาน 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านการปศุสัตว์ 

 
ล าดับที่ ชื่อ/สกุล หน่วยงาน/กลุ่มฝ่าย 

1 นายสุวัจ   สูงเนิน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2 นายกฤชกร   มาเวียง กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

3 นายศุภเดช  คุณาพิทักษ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

4 นายแทน  รังเสาร์ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง 

5 นายพีระศักดิ์  เพ็ชรพรหม ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนราธิวาส 

6 นายกระจ่าง  หมวกสกุล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

7 นายพิเชษฐ  ทนโม๊ะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

8 นายทรงชัย  สวัสดิ์ขวัญ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

9 นายพยุงศักดิ์  ทองแก้ว ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีสาคร 

10 นายชัยณรงค์  แก้วเจือ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแว้ง 

11 นายอนุวัติ  แยบรอแย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

12 นางสาวซารีหม๊ะ  หะแว กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

13 นางสาวลีซา  มาหะมะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

14 นางสาวศุภวรรณ  ปัสส าราญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

15 นายอับดุลเล๊าะ  เต๊ะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

16 นายสันติ  สมะแอ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

17 นายสักบือรี  มะเซ็ง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

18 นางสาวนูรีซัน  ลาเซ็ง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

19 นายสาธิต  แก้วชู กลุ่มบริหารทั่วไป 

20 นายชายยุทธ  สุขสุพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป 



21 นายมณฑล  อ่อนโพธิ์เตี้ย ส านักงานปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ 

22 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาพล  ทองคุปต์ ส านักงานปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ 

23 นายซ าซุดดีน  แมยู ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนราธิวาส 

24 นายเจ๊ะสุใลหมาน  บุดี ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

25 นายอามีน  โซะและเยาะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

26 นายนิดอแม  กอตอนีลอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

27 นายอาดีนันต์  ซ ายา ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

28 นายอายิ  อาแซ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

29 นายอันวา  มานิ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

30 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

31 นายโกศล  ขวัญปาน ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

32 นายมะรอปา   ซาอุ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

33 นายชิติพัทธ์  ดอเล๊าะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

34 นายพร  แสงแก้ว ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุไหงโก-ลก 

35 นายสิปปนันท์  เจ๊ะมะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุไหงปาดี 

36 นายมะสือกรี  แวฮามะ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

 

 

 

 

 

 

 

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านการปศุสัตว์ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถค้นหาข้อมูลที่

ต้องการได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะและสามารถวิเคราะห์ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ 

3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบเขตเนื้อหา 3 ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านการปศุสัตว์ 
1) หลักการและความส าคัญของระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  

                   2) วิธีการเข้าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพ่ือการลงทุนผ่านระบบ Website ของกรมปศุสัตว์ 
3) แนวทางการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์    

ขั้นตอนการพัฒนา (ประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมวีดิทัศน์การบรรยายเรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านการปศุ
สัตว์ โดย คุณศิริสินธุ์  เพียรแก้ว  ชมตัวอย่าง VDO การบรรยาย ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์ จากคลิป VDO  (30 นาท)ี 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามในแบบอภิปรายผลการเรียนรู้ โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายผลการเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.วีดิทัศน์การบรรยายเรื่องระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์                       

โดย คุณศิริสินธุ์ เพียรแก้ว 
2. แบบอภิปรายผลการเรียนรู้จากการบรรยายของ โดย คุณศิริสินธ์ เพียรแก้ว 
3. แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการจัดกิจกรรม 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
    โครงการจัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ของข้าราชการและพนักงานราชการ  (รอบที่ 2 /62)    
เรื่องระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์  เป็นโครงการที่มีความส าคัญกับบุคลากรใน
หน่วยงานของการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่การปฏิบัติงานและน าไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริง  
 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ โดยวิธีการประเมินหลังจากที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว ส่งผลให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ด้านการวางแผนการผลิตสัตว์ในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการ
วางแผนการจัดท าแผนงานและโครงการต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วนงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลในระบบฯ ได้อย่างรวดเร็วและเกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสามารถน าข้อมูลในระบบฯ สามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่าง
ทันท่วงที เมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริการประชาชน 
 
 

ลงชื่อ  นายศิริสินธุ์  เพียรแก้ว  ผู้บันทึก   
ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว ์


