
แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่ 1 

เรื่อง  ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)  

วันที่ 16   มกราคม  2561 

วัตถุประสงค์ 

               1) เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจถึงหลักการ วิธีการในการด าเนินการสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการยกระดับ
และผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์รายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น
การลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย  

               3) เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 
 
ขอบเขตเนื้อหา 

              -  เหตุผลและความจ าเป็น 

        -  ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)  

              - หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการพัฒนา 

1. อบรมโดย การบรรยายและตอบข้อซักถาม 
2. แบบประเมินก่อน-หลัง การอบรม 
3. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 
วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนรู้ 

1. เครื่อง Projectors 
2. Notebook 
3. แบบประเมินการฝึกอบรม 
4. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice 

หน่วยงาน :   ส านักงานปศสุัตว์จังหวัดอ่างทอง 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยน ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming 
Management (GFM) 
 

2. วัตถุประสงค์     1) เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจถึงหลักการ วิธีการในการด าเนินการสามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขับเคลื่อนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มี
การยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์รายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย
           3) เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 
 

3. จ านวนสมาชิก     32   คน  (รายชื่อตามแนบ) 
 

    4. ช่วงเวลาการพัฒนา    มกราคม  -  กุมภาพันธ์ 2561 

    5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้ง
ที ่

ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา 

(ชั่วโมง/นาที) 
เทคนิค 

การประเมินผลการ
เรยีนรู ้ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 

ในหน่วยงาน 

 

-หลักเกณฑ ์แนวทางและ 
วธิกีารด าเนนิการในการปรับ
ระบบการป้องกนัโรคและการ
เลีย้งสตัวท์ีเ่หมาะสม          
( Good Farming )  6 ชัว่โมง  -บรรยาย 

- แบบประเมนิ 
กอ่น-หลังการ
อบรม  
- แบบใบสมคัรเขา้
รว่มโครงการ 
 (ลงพืน้ทีป่ฎบิตั ิ
จรงิ)  นสพ.ไพฑรูย ์กอ้นทอง 

  
   

 นสพ.หทยา  รจุขิจร 
  

 

     

  

 

   

   
 

      

  
 

      

            

   6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 6.1)......ตามแบบประเมินก่อน – หลังการอบรม...(แนบท้าย).......... 
 6.2).......จ านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  

   7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

                              7.1)......มีการน าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติจริงในพื้นที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อยอ าเภอละ 10 ราย.. 

                              7.2)........................................................................................ ................................ 

 



ผลการจัดกิจกรรม 
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

 

1. นายวัลลภ  บัวสอาด สัตวแพทย์ช านาญงาน 
2. นายชัยชาญ  ข าศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3. นางสาวรุ่งทิพย์ พูลท้วม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4. นายเอกชัย ธรรมศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
5. นายพงษ์ศักดิ์ กั๊กสูงเนิน เจ้าพนักงานสัตวบาล 
6. นางสาวณัฎฐิตา  ศรีบุรมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
7. นายสมพร  คล้ายหงษ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
8. นายพัฒน์  สังข์วิเศษ นักวิชาการสัตวบาล 
9. นายเผชิญศักดิ์ กล่ าภู่ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอ่างทอง 
10. นายก้องเกียรติ ทาสระคู เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นางสาวยุวดี โพธิมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นางสาวสุรีรัตน์  ทองแท่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
13. นางสาวกุลธิดา  บุญปรุง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๔. นายมนัส  งาคม เจ้าพนักงานสัตวบาล   
15. นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ปศุสัตว์อ าเภอป่าโมก 
๑๖. นางสาววิลัย  เม่นเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๑๗. นายวิกรานต์ แถบทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล   
18. นายธิติ  มาดหมาย ปศุสัตว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
๑๙. นางสาวศิริวรรณ เหลือประสงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
20. นางสาวยุคลธร สุขเนียม เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นางสาววภิวานี  รอดหลง เจ้าพนักงานสัตวบาล     
๒๓. นานนรินทร์ สุขทอง ปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
24. นางสาวเรวดี  รูปเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นายธนิพงษ์  โพธิ์เตี้ย เจ้าพนักงานสัตวบาล 
26. นานนุกูล  หอมบุปผา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
27. นายวิโรจน์  อัคควุฒิ ปศุสัตว์อ าเภอแสวงหา 
28. นายชลิต  พลอยนัด สัตวแพทย์ช านาญงาน 
29. นายศราวุธ  ช่างเรืองกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล  
30. นายประกฤต  พวงลูกอิน ปศุสัตว์อ าเภอสามโก้ 
31. นายพิเชฏฐ์ บรรทัดจันทน์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 
32. นายศักรินทร์  บุญมี เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
 
 
 



บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
 

- ส ารวจให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์และรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการโดยผู้
ผ่านการอบรม 

- ด าเนินการรับรองปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปกีในกลุม่และสมาชิกของสนามซอ้ม
ชนไก่อ าเภอละ 1 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 10 ราย 

- ด าเนินการระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตวท์ี่เหมาะสม Good Farming 
Management (GFM) แก่เกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อ าเภอละอย่างน้อง 
10 ราย 

 

                                                        ลงชื่อ.....สุภณัฏฐ์......ภาคพิบูลย์.........ผู้บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP : Community of Practice 

เรื่อง  ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) 

ชื่อ/สกุล กลุ่ม/ฝ่าย 

นายวัลลภ  บัวสอาด กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศสุัตว ์

นายชัยชาญ  ข าศิริ กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศสุัตว ์

นางสาวรุ่งทิพย์ พูลท้วม กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศสุัตว ์

นายเอกชัย ธรรมศิริ กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าปศสุัตว ์

นายพงษ์ศักดิ์ กั๊กสูงเนิน กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 

นางสาวณัฐฐิตา  ศรีบุรมย์   กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 
นายสมพร  คล้ายหงษ์ กลุ่มส่งเสรมิพัฒนาการปศสุัตว ์
นายพัฒน์  สังข์วิเศษ กลุ่มส่งเสรมิพัฒนาการปศสุัตว ์
นายเผชิญศักดิ์ กล่ าภู่ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอเมือง 

นายก้องเกียรต ิทาสระค ู ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอเมือง 
นางสาวยุวด ีโพธิมณ ี ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอเมือง 

นางสาวสุรีรัตน์  ทองแท่ง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอเมือง 
นางสาวกุลธิดา  บุญปรุง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอไชโย 
นายมนัส  งาคม ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอไชโย 
นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอป่าโมก 
นางสาววิลัย  เม่นเจรญิ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอป่าโมก 
นายวิกรานต ์แถบทอง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอป่าโมก 
นายธิติ  มาดหมาย ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
นางสาวศิริวรรณ เหลือประสงค์ ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
นางสาวยุคลธร สุขเนียม ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
นายสุรเดช  วิเศษสุจริตกุล ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
นางสาววิภวาน ี รอดหลง ส านักงานปศุสตัว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
นายนรินทร์ สุขทอง ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
นางสาวเรวดี  รูปเศษ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
นายธนิพงษ์  โพธิ์เตี้ย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
นานนุกูล  หอมบุปผา ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
นายวิโรจน ์ อัคควุฒิ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแสวงหา 
นายศราวุธ  ช่างเรืองกุล ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแสวงหา 
นายชลิต  พลอยนัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโพธิ์ทอง 
นายประกฤต  พวงลูกอิน ส านักงานปศุสตัวอ าเภอสามโก ้
นายพิเชฏฐ์ บรรทัดจันทน์ ส านักงานปศุสตัวอ าเภอสามโก ้
นายศักรินทร ์ บุญม ี ส านักงานปศุสตัวอ าเภอสามโก ้



 
แผน/ผลการตรวจประเมิน GFM 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี อ าเภอ จ านวน (ราย) ผ่านการรับรอง(ราย) ผู้ตรวจประเมิน 
1 6-มี.ค.-61 ต.สีบัวทอง      

อ.แสวงหา 
26   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 

นายพิพัฒน์พงศ์ ด ารงไชย 

2 7-มี.ค.-61 ต.วังน้ าเย็น    
ต.จ าลอง  
อ.แสวงหา 

24   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวนัฏฐิตา ศรีบุรมย์ 

3 8-มี.ค.-61 อ.โพธิ์ทอง 45   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นายพงษ์ศักดิ์ กั๊กสูงเนิน 

4 9-มี.ค.-61 อ.โพธิ์ทอง   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นายสมัชชา ผลไพบูลย์ 

5 20-มี.ค.-61 อ.วิเศษชัย
ชาญ 

39   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวหทยา รุจิขจร 
นายพงษ์ศักดิ์ กั๊กสูงเนิน 

6 21-มี.ค.-61 อ.ป่าโมก 19   นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวหทยา รุจิขจร 
นายพิพัฒน์พงศ์ ด ารงไชย 

7 22-มี.ค.-61 อ.เมือง 25 

  

นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวหทยา รุจิขจร 
นางสาวสุรีรัตน์ ทองแท่ง 

8 23-มี.ค.-61 อ.ไชโย 4 

  

นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวนัฏฐิตา ศรีบุรมย์ 

9 27-มี.ค.-61 อ.สามโก้ 35 

  

นายไพฑูรย์ ก้อนทอง 
นางสาวหทยา รุจิขจร 
นายพิพัฒน์พงศ์ ด ารงไชย 

 
  หมายเหตุ : 1. แผนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

               2. ใช้ประกอบการประเมินผู้เข้าร่วมอบรมโดยสอบถามจาก   เกษตรกรที่ไปตรวจ
ประเมิน ( ผู้ผ่านการอบรมออกไปความรู้และรับสมัคร) 

 

 

 

 



แบบประเมินตดิตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

เร่ืองเรื่อง  ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) 

ชื่อ........................................... ต าแหน่ง.................................... สังกัด...................................... 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
โดยใช้เกณฑ์ 1-5 (1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น* 

1) ระดับการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   
*คะแนนเฉลี่ยทีไ่ดร้ับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น น าไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP:A 

2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลที่เกิดข้ึนจากการที่ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 

................................................................................... ............................

........................................................... ....................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

....................................................................... ........................................

....................................................................................................... 

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.................................................................. 

3. นอกจากที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้น า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้กับผู้ร่วมงาน              พยายามน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร       

        ให้ความช่วยเหลือ/แนะน าผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................          ไม่ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้ รับการประเมิน 

ลงช่ือ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น 



 



 


