
แผนชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) 

หน่วนงาน : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนริวาส 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยน เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

2. วัตถุประสงค ์   

 2.1 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน เนื้อสัตว์ปลอดภัย     
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

 2.2 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเลือกซื้อสินค้า  
ปศุสัตว์ปลอดภัย 

 2.3 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน สุขลักษณะที่ดีของ
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 2.4 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

 2.5 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีใจรักที่จะพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง และเป็นบุคลากรต้นแบบที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. จ านวนสมาชิก 41 ราย (รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา 

(วัน) 
เทคนิค 

การประเมินผล 

การเรียนรู ้

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญใน

หน่วยงาน 

1. - ความหมาย และค าจ ากัดความ      
ของปศุสัตว์ OK 

- การ เลื อกซื้ อสิ นค้ าปศุ สั ตว์
ปลอดภัย 

- สุขลักษณะที่ดีของสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

15  - ศึกษาด้วยตนเอง 
ผ่านคู่มือ 

- ก า รถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ ด้าน     
ป ศุ สั ต ว์  OK 
เ บื้ อ ง ต้ น ใ ห้ กั บ
บุคคลอื่น 

- แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 

- แบบทดสอบ 

- นายสัตวแพทย์ 

สุวัจ สูงเนิน 

น า ย สั ต ว แ พ ท ย์
ช านาญการ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

 - แบบประเมินก่อนและหลังศึกษา 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

 - ประเมินให้คะแนนและติดตามหลังการพัฒนา โดยการสังเกตการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้และการลง
ปฏิบัติจริง 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) 

เรื่อง เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

1 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 นายศุภเดช  คุณาพิทักษ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

3 นายสุวัจน์  สูงเนิน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4 นายพายุ  อ่อนศรีประไพ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

5 นายณพงศ์พันธ์  บุญลี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

6 นายรชต  บุญคมรัตน์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

7 นายกระจ่าง  หมวกสกุล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

8 นายสาทร  แสงสุวรรณ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

9 นายแทน  รังเสาร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุคิริน 

10 นายเชษฎา  สองแก้ว สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

11 นางสาวซารีหม๊ะ หะแว กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

12 นายสาธิต แก้วชู กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

13 นางสาวอารยา  ลาเตะ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

14 นางสาวชญานิษฐ์ ต าเหม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

15 นายสักบือรี มะเซ็ง กลุ่มพัฒนสขภาพสัตว์ 

16 นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง กลุ่มพัฒนสขภาพสัตว์ 

17 นางสาวตรีรัตน์ อินทกาญจน์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

18 นางสาวศุภวรรณ  ปัสส าราญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

19 นางสาวลีซา มาหะมะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

20 นายมณฑล  อ่อนโพทธิ์เตี้ย หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 

21 นายดิเรกฤทธิ์  ล่องพาณิช หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 

22 นายณพงศ์  คงประเสริฐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

23 นายอนุชาติ  แซ่ต่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

24 นายชัยสิทธิ์  หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

25 นายหริชาญ  หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

26 นายซ าซุดดีน  แมย ู สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 

27 นายมะสือกรี  อาลี สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 

28 นายสุกรี เล๊าะนิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

29 นายเจ๊ะสุใลหมาน  บุด ี สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

30 นายสาบูเด็ง  สาเม๊าะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

31 นายกูบีรอ  ต่วนแดร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

32 นายอันวา  มานิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

33 นายอามีน โซะและเยาะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

34 นายอันวา  มานิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

35 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

36 นายคุยรุลอีซัม  ดือเร๊ะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

37 นายมะรอปา  ซาอุ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

38 นายพร  แสงแก้ว สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงโก-ลก 

39 นายสิปปนันท์ เจ๊ะมะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงปาดี 

40 นายชิติพัทธ์  ดอเล๊าะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

41 นายมะสือกรี  แวฮามะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 
  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 
เรื่อง เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน เนื้อสัตว์ปลอดภัย     
ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 

 2.2 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน การเลือกซ้ือสินค้า  
ปศุสัตว์ปลอดภัย 

 2.3 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน สุขลักษณะที่ดีของ
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 2.4 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

 2.5 เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีใจรักที่จะพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง และเป็นบุคลากรต้นแบบที่ดีของ
หน่วยงาน 

ขอบเขตเนื้อหา 

 - ความหมาย และค าจ ากัดความของปศุสัตว์ OK 

 - การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย 

 - สุขลักษณะที่ดีของสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์  

ขั้นตอนการพัฒนา 

 ขั้นตอนการวางแผน 

 1. คัดเลือกข้าราชการและพนักงานราชการที่ยังไม่เคยผ่านการพัฒนาหรือพัฒนามาแล้วแต่ไม่ผ่านการ
พัฒนา 

 2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือวิชาความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงที่สอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 3. แจกคู่มือให้ผื้อเข้ารับการพัมนาได้ศึกษาด้วยตนเองตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ข้าราชการ จ านวน 
10 ราย และ พนักงานราชการ จ านวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย 

 4. ก าหนดวันและเวลา ส่งแบบทดสอบและแบบประเมินผล 

 ขั้นตอนการพัฒนา 

 1. ให้ผู้รับการพัฒนาท าแบบประเมินก่อนการพัฒนา 

 2. ทบทวนระดับความรู้ของผู้รับการพัฒนา 

 3. ศึกษาจากคู่มือที่ได้รับ 

 4. ให้ผู้รับการประเมินท าแบบประเมินหลังการพัฒนา 

 



วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการเรียนรู้ 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์เอกสาร 

 2. แบบประเมินก่อนและหลังการพัฒนา 

 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายช่ือผู้รับการประเมิน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

1 นางสาวปิยภรณ์  สุขแก้ว ฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 นายศุภเดช  คุณาพิทักษ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

3 นายสุวัจน์  สูงเนิน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4 นายพายุ  อ่อนศรีประไพ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

5 นายณพงศ์พันธ์  บุญลี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

6 นายรชต  บุญคมรัตน์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

7 นายกระจ่าง  หมวกสกุล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

8 นายสาทร  แสงสุวรรณ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

9 นายแทน  รังเสาร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุคิริน 

10 นายเชษฎา  สองแก้ว สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

11 นางสาวซารีหม๊ะ หะแว กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

12 นายสาธิต แก้วชู กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

13 นางสาวอารยา  ลาเตะ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

14 นางสาวชญานิษฐ์ ต าเหม กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

15 นายสักบือรี มะเซ็ง กลุ่มพัฒนสขภาพสัตว์ 

16 นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง กลุ่มพัฒนสขภาพสัตว์ 

17 นางสาวตรีรัตน์ อินทกาญจน์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

18 นางสาวศุภวรรณ  ปัสส าราญ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

19 นางสาวลีซา มาหะมะ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

20 นายมณฑล  อ่อนโพทธิ์เตี้ย หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 

21 นายดิเรกฤทธิ์  ล่องพาณิช หมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ 

22 นายณพงศ์  คงประเสริฐ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

23 นายอนุชาติ  แซ่ต่าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

24 นายชัยสิทธิ์  หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล กลุ่ม/ฝ่าย/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

25 นายหริชาญ  หมวกสกุล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

26 นายซ าซุดดีน  แมย ู สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 

27 นายมะสือกรี  อาลี สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมือง 

28 นายสุกรี เล๊าะนิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

29 นายเจ๊ะสุใลหมาน  บุด ี สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

30 นายสาบูเด็ง  สาเม๊าะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอตากใบ 

31 นายกูบีรอ  ต่วนแดร์ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

32 นายอันวา  มานิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบาเจาะ 

33 นายอามีน โซะและเยาะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

34 นายอันวา  มานิ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอยี่งอ 

35 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

36 นายคุยรุลอีซัม  ดือเร๊ะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอระแงะ 

37 นายมะรอปา  ซาอุ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรือเสาะ 

38 นายพร  แสงแก้ว สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงโก-ลก 

39 นายสิปปนันท์ เจ๊ะมะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสุไหงปาดี 

40 นายชิติพัทธ์  ดอเล๊าะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจะแนะ 

41 นายมะสือกรี  แวฮามะ สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเจาะไอร้อง 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหน้าที่ท่ีทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ เพื่อพัฒนาและเพ่ิมทักษะให้
บุคลากรได้รับความรู้ตามภารกิจของหน่วยงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน จากท่ีได้พัฒนา
บุคลากรตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้รับการพัฒนามีความพึงพอใจอย่างมาก ความความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชัดเจนและทันท่วงที 


