
 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หน่วยงาน : …ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเลย…… 

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน ……กำรประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล….... 
2. วัตถุประสงค์  2.1)  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล ข้อมูลข่ำวสำร นโยบำยส ำคัญ  

                                      ให้บุคคลทั่วไปรับรู้ เข้ำใจ เชื่อมั่น และน ำไปเผยแพร่ได้ 
   2.2)  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย ช่องทำงกำรสื่อสำรของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว  
                                 และทันสมัย 
   2.3)  เพ่ือประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์ผ่ำนสื่อโซเชียล บุคคล และสื่อต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง  
                                 รวดเร็ว ครบถ้วน 

3. จ านวนสมาชิก ……51… คน (รำยชื่อตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา ........19 กรกฎำคม  2561................ 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน 

1 หลักกำรเขียนสื่อ
ประชำสัมพันธ์งำนปศุสัตว์
ด้วยสื่อดิจิทัล 

1 ชั่วโมง - กำรบรรยำย 
- กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ 
 

-แบบทดสอบ 
 
 

 

2 เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่
สื่อ อุปกรณ์และนวัตกรรม
พิเศษ ที่ช่วยเสริม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสื่อ 

1 ชั่วโมง - กำรสำธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 
 

-แบบทดสอบ 
 

 

3 รู้เท่ำทันสื่อ/กำร
เปลี่ยนแปลง/ผลกระทบ
ของสื่อ 

40 นำที - กำรบรรยำย 
- กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ 
 
 

-แบบทดสอบ 
 

 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    6.1 แบบทดสอบก่อนและหลัง  โดยใช้ข้อสอบแบบใช้ค ำถำมตอบ 
 

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
    7.1  เจ้ำหน้ำทีส่ำมำรถสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมหลักและขั้นตอนกำรเขียนสื่อเพ่ือกำร
ประชำสัมพันธ์ได้ และสำมำรถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Smart Phone ผลิตสื่อได้ 
 
 
 



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง.... การประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทลั.......... 

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 
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 
 



 

 

  

  

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


