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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น
ให้กับบุคคลอ่ืนๆได้  
2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้วิธีการจับสัตว์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ส าหรับการฉีดวัคซีนและการ
ท าหมันในสัตว์เลี้ยง 
2.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีใจรักที่จะพัฒนาความรู้ ให้กับตัวเอง และเป็นต้นแบบบุคลากรของหน่วยงาน  

3. จ านวนสมาชิก  42  คน (รายชื่อตามแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา ตุลาคม  2562 – มีนาคม 2563 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 - ความหมาย และค่าจ ากัด
ความโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-
แมว 
 -มาตรการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- การควบคุมคุณภาพวัคซีน 
-เทคนิคการจับสัตว์เพ่ือ
บังคับสัตว์น ามาฉีดวัคซีน
และท าหมัน 

3 - การบรรยาย 
- การฝึกปฏิบัติ 
หลังเข้ารับการ
พัฒนา 
 

-แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึกหัด 
 

นายสัตวแพทย์ชนินทร์ 
ทพิปภาสมิทธิ์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   - แบบประเมินก่อนและหลังอบรม 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
   - ประเมินให้คะแนนและติดตามหลังการพัฒนา  โดยการสังเกตการณ์การถ่ายทอดความรู้
และการลงปฏิบัติจริง 

 

 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ/สกุล กลุ่ม/ฝ่าย 

1 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 นายแทน    รังเสาร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุคิริน 

3 นายกฤชกร   มาเวียง กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

4 
นายศุภเดช    คุณาพิทักษ์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 

5 นายสาทร    แสงสุวรรณ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

6 นายกระจ่าง    หมวกสกุล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

7 นายพิเชษฐ   ทนโม๊ะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

8 นายทรงชัย    สวัสดิขวัญ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

9 นายชัยณรงค์   แก้วเจือ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแว้ง 

10 นายชาญศิลป์    สั่งสอน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงปาดี 

11 นายอนุวัติ   แยบรอแย สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

12 นายอุสมาน    หะยีแยนา สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

13 นางสาวซารีหม๊ะ   หะแว กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

14 นายสุลกีพลี    อาลี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

15 นายอามีน   โซะและเยาะ ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

16 นายสันติ   สะมะแอ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

17 นายอาดีนันต์   ซ ายา ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

18 นางสาวอีฟตีซัน   หะมะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

19 นายศุภกฤต   เทพจันทร์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 

20 นายคอยรุลอีซัม   ดือเร๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

21 นายสาธิต   แก้วชู กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

22 นายชายยุทธ   สุขสุพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

23 นางสาวนูรีซัน   ลาเซ็ง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

24 นายอนุชาติ    แซ่ต่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 



25 นายเอกรินทร์    ขวัญใจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

26 นายดิเรกฤทธิ์    ล่องพาณิช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

27 
นางสาวศุภวรรณ    ปัส
ส าราญ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 

28 นายชัยสิทธิ์   หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

29 นายอับดุลเล๊าะ    เต๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

30 
ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาพล    ทอง
คุปต์ 

ส านักงานปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ 

31 นายหริชาญ    หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

32 นายมะสือกรี    อาลี ปศุสัตว์อ าเภอเมืองนราธิวาส 

33 นายชิติพัทธ์    ดอเล๊าะ ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

34 นายสาบูเด็ง     สาเม๊าะ ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

35 นายสุกรี    เล๊าะน ิ ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

36 นายเจ๊ะสุใลหมาน   บุดี ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

37 นายไซตูลอาบีดี     เจ๊ะดาโอ๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

38 นายอันวา    มาน ิ ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

39 นายนิดอแม   กอตอนีลอ ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

40 นายมะสือกรี    แวฮามะ ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

41 นายมะรอปา    ซาอุ ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

42 นายสิปปนันท์    เจ๊ะมะ ปศุสัตว์อ าเภอสไหงปาดี 
 

 

 

 

  

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
เร่ือง การบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง 

 

วันที่  6 มีนาคม  2563 

วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น
ให้กับบุคคลอ่ืนๆได้  
2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้วิธีการจับสัตว์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ส าหรับการฉีดวัคซีนและการ
ท าหมันในสัตว์เลี้ยง 
2.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีใจรักที่จะพัฒนาความรู้ ให้กับตัวเอง และเป็นต้นแบบบุคลากรของหน่วยงาน  

 

ขอบเขตเนื้อหา 
- ความหมาย และค่าจ ากัดความโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว 

 -มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- การควบคุมคุณภาพวัคซีน 

-เทคนิคการจับสัตว์เพ่ือบังคับสัตว์น ามาฉีดวัคซีนและท าหมัน 

ขั้นตอนการพัฒนา 

ขั้นตอนการวางแผน 
 1. คัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาหรือพัฒนามาแล้วแต่ไม่ผ่านการ
ประเมิน 
 ๒. วิเคราะห์เนื้อหาหรือวิชาความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
หรือสอดคล้องตามนโยบายของผู้ว่าราชการ 
 ๓. จัดประชุมชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดข้าราชการ จ านวน  12 ราย และ
พนักงานราชการ จ านวน  30 ราย รวมทั้งสิ้น 42  ราย 
 4.ก าหนด วัน และ สถานที่การพัฒนา 
 ขั้นตอนการพัฒนา 

1. ให้ผู้รับการพัฒนาท าแบบประเมินการก่อนพัฒนา 
2. ทบทวนระดับความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
3. ฟังการบรรยาย พร้อมดู VDO กรณีตัวอย่าง โดยวิทยากร 
4. ให้ผู้รับการพัฒนาท าแบบประเมินหลังการพัฒนา 
5. สรุปประเด็นที่ส าคัญ และ ปัญหา ข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากร 

 
 
 
 



 
 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ๒. สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร,สื่อ VDO 
 ๓. แบบประเมินก่อนและหลังการพัฒนา 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ/สกุล กลุ่ม/ฝ่าย 

1 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 นายแทน    รังเสาร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุคิริน 

3 นายกฤชกร   มาเวียง กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

4 
นายศุภเดช    คุณาพิทักษ์ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 

5 นายสาทร    แสงสุวรรณ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

6 นายกระจ่าง    หมวกสกุล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

7 นายพิเชษฐ   ทนโม๊ะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

8 นายทรงชัย    สวัสดิขวัญ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

9 นายชัยณรงค์   แก้วเจือ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอแว้ง 

10 นายชาญศิลป์    สั่งสอน สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงปาดี 

11 นายอนุวัติ   แยบรอแย สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

12 นายอุสมาน    หะยีแยนา สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

13 นางสาวซารีหม๊ะ   หะแว กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

14 นายสุลกีพลี    อาลี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

15 นายอามีน   โซะและเยาะ ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

16 นายสันติ   สะมะแอ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

17 นายอาดีนันต์   ซ ายา ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

18 นางสาวอีฟตีซัน   หะมะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

19 นายศุภกฤต   เทพจันทร์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 



20 นายคอยรุลอีซัม   ดือเร๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

21 นายสาธิต   แก้วชู กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

22 นายชายยุทธ   สุขสุพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

23 นางสาวนูรีซัน   ลาเซ็ง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

24 นายอนุชาติ    แซ่ต่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

25 นายเอกรินทร์    ขวัญใจ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

26 นายดิเรกฤทธิ์    ล่องพาณิช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

27 
นางสาวศุภวรรณ    ปัส
ส าราญ 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุ
สัตว์ 

28 นายชัยสิทธิ์   หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

29 นายอับดุลเล๊าะ    เต๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

30 
ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาพล    ทอง
คุปต์ 

ส านักงานปศุสัตว์-เกษตรมูโน๊ะ 

31 นายหริชาญ    หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

32 นายมะสือกรี    อาลี ปศุสัตว์อ าเภอเมืองนราธิวาส 

33 นายชิติพัทธ์    ดอเล๊าะ ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

34 นายสาบูเด็ง     สาเม๊าะ ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

35 นายสุกรี    เล๊าะน ิ ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

36 นายเจ๊ะสุใลหมาน   บุดี ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

37 นายไซตูลอาบีดี     เจ๊ะดาโอ๊ะ ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

38 นายอันวา    มาน ิ ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

39 นายนิดอแม   กอตอนีลอ ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

40 นายมะสือกรี    แวฮามะ ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

41 นายมะรอปา    ซาอุ ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

42 นายสิปปนันท์    เจ๊ะมะ ปศุสัตว์อ าเภอสไหงปาดี 

 

 

 

 

 

 



  บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าทีท่ีทุ่กหน่วยต้องให้ความส าคัญ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรได้รับ
ความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จากท่ีได้พัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้รับการพัฒนามีความพึงพอใจอย่างมาก สร้างความม่ันในการปฏิบัติงาน พร้อมสามารถได้แก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง   

 
 
 
 

                  ลงชื่อ นายศิริสินธ์ุ  เพียรแก้ว  ผู้บันทึก 
                                                   หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
                     


