
 
แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที.่...2....... 
เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดจิิทัล 

วันที่.........19  กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย.......... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วัตถุประสงค์        1.  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล ข้อมูลข่ำวสำร นโยบำยส ำคัญ  
                            ให้บุคคลทั่วไปรับรู้ เข้ำใจ เชื่อมั่น และน ำไปเผยแพร่ได้ 

     2.  เพื่อสร้ำงเครือข่ำย ช่องทำงกำรสื่อสำรของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย 
                   3.  เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์ผ่ำนสื่อโซเชียล บุคคล และสื่อต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง  
                       รวดเร็ว ครบถ้วน 

ขอบเขตเนื้อหา     1. หลักกำรเขียนสื่อประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของข่ำว ขั้นตอนกำร 
                            เขียนสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ โครงสร้ำงกำรเขียนข่ำว 
                        2.  ฝึกปฏิบัติ เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียล อุปกรณ์และนวัตกรรมพิเศษ ที่ช่วยเสริม 
                            ประสิทธิภำพกำรผลิตสื่อดิจิทัล กำรใช้อุปกรณ์ Smart Phone ในกำรผลิตและเผยแพร่ 
                            สื่อดิจิทัล 
ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. การบรรยาย  การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์  การสาธิต 
 ๒. การตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน IT เกี่ยวกับการใช้ Smart Phone 
 ๓. การประเมินก่อนและหลัง รวมถึงการติดตามประเมินผลการน าไปใช้ 
 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ   

 ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์, โทรศัพท์มือถือ Smart phone 
 ๓. แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 
นำยพิภพ  เพียวิเศษ หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 
นำยธีระพงษ์  พันธะไชย หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
นำยอุทัย โสภกุล หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
นำยคณำยศ  กริอุณะ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
นำยพิงพันธ์ เจริญสุระสถล นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยจิรศักดิ์  พรหมนิล นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร 
นำงมลฤดี  กงเพชร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
นำงดวงพร  แสงรัตน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
นำงสำวเจนจิรำ สมศักดิ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน 
นำงล ำพูน สำหล้ำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน 



ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 
นำยธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อ ำเภอเชียงคำน 
นำยอภิเดช  จันทริมำ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน 
นำยปัญญำ  รุจำคม ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองเลย 
นำยไชยยศ บุณยเนตร ปศุสัตว์อ ำเภอภูหลวง 
นำยจันทร์เกษ พรหมมำวัย สัตวแพทย์ช ำนำญงำน 
นำยฉัตรชัย  เสมอตัว สัตวแพทย์ช ำนำญงำน 
นำยบรรชำ วรสิทธิ ์ ปศุสัตว์อ ำเภอนำแห้ว 
นำยสุรชำติ ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อ ำเภอภูเรือ 
นำยชูศักดิ์ ศิริกำญจนวงศ์ ปศุสัตว์อ ำเภอนำด้วง 
นำยนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อ ำเภอผำขำว 
นำยอนุสรณ์ ทอนจรุง เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทน

ปศุสัตว์อ ำเภอหนองหิน 
นำยนวฤทธิ์ ศิริหล้ำ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์

อ ำเภอด่ำนซ้ำย 
นำยสุรชำติ สิทธิศักดิ์ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน 
นำยวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อ ำเภอวังสะพุง 
นำยประดิษฐ์ พำนิช เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน 
นำยบรรเจิด กำญจนโกมล ปศุสัตว์อ ำเภอปำกชม รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์

อ ำเภอท่ำลี่ 
นำยบัวภำ ดวงพำเพ็ง เจ้ำพนักงำนสัตวบำลช ำนำญงำน 
นำยสมหมำย ถำลำยค ำ ปศุสัตว์อ ำเภอเอรำวัณ 
นำยทวีพงศ์ สำระทัศนำนันท์ สัตวแพทย์ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์

อ ำเภอภูกระดึง 
นำยศรณ์พจน์ ตำสี สัตวแพทย์ช ำนำญงำน รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์

อ ำเภอปำกชม 
นำงสำวธัญชนก  ไชยปะ เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
นำยเรืองวิทย์  ผำจิระวัฒนชำติ นักวิชำกำรสัตวบำล 
นำงสำวศิริพร  ช่วยศิริ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยกิตติพงษ์  สำรขันธ์ นักวิชำกำรสัตวบำล 
นำยนัฐวุฒ ิดวนใหญ่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำงจิรำธิป  นพมำก นักจัดกำรงำนทั่วไป 
นำยอำนนท์  สิงห์สถิต เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำงสำวเนตรนภำ  มะโนแป๊ก เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยสงกรำนต์  ใจผง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยวิชัย  ขันชุมพล เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยยสินทร  ทองสิงห์อยู่ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยสุทธิพงษ์  แนวโสภ ี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำงนันทิชำ   ศรีง้อม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยสุชำติ  ทำซ้ำย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำงจุฑำทิพย์  ค ำเมือง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 



 

 

  

 

 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
............เจ้ำหน้ำท่ีผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้  สำมำรถเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ 
โซชียลได้อย่ำงถูกต้อง รัดกุม และทันต่อเหตุกำรณ์ และสำมำรถใช้ Smart Phone ส่งภำพข่ำว ท ำวีดิโอด้ำนปศุสัตว์ 
อย่ำงง่ำย ผ่ำนสื่อโซเชียล ได้.................... 

 
 

 
                             ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 

                           (นำงสำวธัญชนก  ไชยปะ) 
                           เจ้ำหนำ้ที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

 

 
  

ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 
นำยประยุทธ  นำถมทอง เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยจำรุพิชญ์  ผำพิมพ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำงสำววัชรำพร  ทิพพำมำ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยจรูญ  เวียนเทียน เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยพงษ์พันธ์  บุตรดีชัย เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
นำยภำณุวัฒน์  บัวพิทักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 



 
บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เร่ือง การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดจิิทัล 
 

กิจกรรมครั้งที่ ......2...... วันที.่.........19  กรกฎำคม 2561................................................... 

ชื่อผู้บันทึก............นำงสำวธัญชนก  ไชยปะ  เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์................... 

ขอบเขตเนื้อหา   
                       1. หลักกำรเขียนสื่อประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของข่ำว ขั้นตอนกำร                           
เขียนสื่อเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ โครงสร้ำงกำรเขียนข่ำว 
                       2.  ฝึกปฏบิัติ เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่สื่อโซเชียล อุปกรณ์และนวัตกรรมพิเศษ ที่ช่วยเสริม                           
ประสิทธิภำพกำรผลิตสื่อดิจิทัล กำรใช้อุปกรณ์ Smart Phone  ผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
 

บันทึกสรุปบทเรียน 
..........ก่อนกำรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  : เจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำร่วมบำงรำย ไม่มีควำมรู้กำรถ่ำยภำพนิ่ง  กำรจัดท ำวีดิโอ
อย่ำงง่ำย และไม่ทรำบช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อโซเชียล  
..........หลังกำรอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เจ้ำหน้ำที่ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมเข้ำใจควำมรู้ เทคนิคกำรถ่ำยภำพนิ่ง  
กำรเทคนิคกำรถ่ำยวิดีโออย่ำงง่ำย กำรพำดหัวข่ำว  กำรเขียนข่ำวให้มีจุดเด่นและเป็นที่สนใจของคนทั่วไป และทรำบ
ช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่อโซเชียล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลการเรยีนรู้ 

  

(หน่วยงำนออกแบบให้เหมำะสมกับเนื้อหำและวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เช่น กำรใช้ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย กำรท ำแบบฝึกหัด ผลงำน/ชิ้นงำนท่ีได้จำกกำรเรียนรู้ บทสรุปกำรเรียนรู้โดยกำรถอด
บทเรียนท่ีได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน/ชิ้นงำน/บทเรียนท่ีได้จำกกำรเรียนรู้เพื่อ
ถ่ำยทอดแก่ผู้อื่น กำรประเมินผลกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น) 

 

  



แบบประเมินตดิตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

เร่ือง................................................................................. 

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

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชำระดับต้นประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยใช้
เกณฑ์ 1-5 (1 = น้อยมำก  5 = ดีมำก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น* 

1) ระดับกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน   

2) ระดับกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   
*คะแนนเฉลี่ยทีไ่ดร้ับกำรประเมินโดยผู้บังคับบัญชำระดับต้น น ำไปใช้รำยงำนในแบบฟอร์มIDP:A 

2. โปรดยกตัวอย่ำงงำน/โครงกำรและผลที่เกิดข้ึนจำกกำรที่ท่ำนได้น ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

3. นอกจำกที่ท่ำนได้น ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนของท่ำนแล้ว ท่ำนยังได้น ำควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ควำมรู้ที่ได้ให้กับผู้ร่วมงำน                 พยำยำมน ำควำมรู้ทีไ่ด้มำพัฒนำองค์กร         

       ให้ควำมช่วยเหลือ/แนะน ำผู้ร่วมงำนหำกมีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ำร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................    ไม่ได้น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 

  

 

 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้รับกำรประเมิน 

ลงชื่อ............................................................ 
(                                         ) 

ผู้บังคับบัญชำระดับต้น 




