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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน อบรมจริยธรรม น ำกฎหมำยมำใช้ ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้ำ 
2. วัตถุประสงค์  2.1) เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับรู้และเข้ำใจนโยบำยแนวควำมคิดและจริยธรรมในกำร

ปฏิบัติงำนของกรมปศุสัตว์ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
   2.2)  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร รับรู้ถึงกฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์และสำมำรถน ำไปปฏิบัติ 

อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม 
   2.3)  เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ด้ำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ิมขึ้นและน ำไปปฏิบัติ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. จ านวนสมาชิก 33 คน (รำยชื่อตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา 27 มีนำคม 2561 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 
จริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

1 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
 

นำยสัตวแพทย์สุฤทธิ์ 
ชัชวำลกิจ 

2 กฎหมำยด้ำนกำรปศุสัตว์ 2 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ 
นำยสุเทพ ยิ้มละไม 

หรือผู้แทน 

3 
โรคพิษสุนัขบ้ำ และแผน
เตรียมควำมพร้อมรับ
สถำนกำรณ์โรคพิษสุนัขบ้ำ 

3 ชั่วโมง 
กำรบรรยำย 
กำรอภิปรำย 

แบบทดสอบ นำยพินิจ แท่นรัตน์ 

6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
   6.1) แบบทดสอบ 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

7.1) แบบประเมินติดตำมกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

 

  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง อบรมจริยธรรม น ากฎหมายมาใช้ ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า 

ที่ ชื่อ - สกุล กลุ่ม/ ฝ่าย 

1 นำยสุฤทธิ์ ชัชวำลกิจ หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

2 นำยบุญรอด  พัฒนไพศำล กลุ่มส่งเสริมและกำรพัฒนำปศุสัตว์ 

3 นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

4 นำยวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 

5 นำยฉัตรชัย  สุวำนิช ปศุสัตว์พ้ืนที่ 2 

6 นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 3 

7 นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล ปศุสัตว์พ้ืนที่ 5 

8 นำยพินิจ  แท่นรัตน์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 6 

9 นำยกุมโชค  ปำลียะ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 7 

10 นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 8 

11 นำยบุญสืบ ตุลำทอง ปศุสัตว์พ้ืนที่ 9 

12 นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 10 

13 นำยภูเบศ  หอมเจริญ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 11 

14 นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล ปศุสัตว์พ้ืนที่ 12 

15 นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ ปศุสัตว์พ้ืนที่ 13 

16 นำยมำนะ  บุตรเพชร ปศุสัตว์พ้ืนที่ 14 

17 นำงวรรณวิมล ทองคง กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 

18 นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ กลุ่มส่งเสริมและกำรพัฒนำปศุสัตว์ 

19 นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง กลุ่มพัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ 

20 นำงกรุณำ พ่ิงพรม ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

21 นำงสุริยำ เชียงจันทร์ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

22 นำยธรรมสรณ์ แจ่มสำยพงษ์ ฝ่ำยบริกำรทั่วไป 

23 นำยชัยชนะ  ยำสุลง พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 

24 นำยวิทยำ  ศรีชำติ พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 2 

25 นำยทวีพงษ์  สรสันต์ พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 5 

26 นำยคมกริช  จันทรำช พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 4 

27 นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 10 



28 นำงปรียำนุช จุลโลบล กลุ่มพัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ 

29 นำยณัฐกร  สีดำกุล กลุ่มพัฒนำสินค้ำปศุสัตว์ 

30 นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

31 นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์ 

32 นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ พนักงำนรำชกำรประจ ำปศุสัตว์พ้ืนที่ 1 

33 นำยยุทธนำ พรมชำติ กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
 

 

  

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที ่1 
เรื่อง จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

วันที่ 27 มีนำคม 2561 (เวลำ 9.00 – 10.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ทรำบถึงจริยธรรม ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. เพ่ือให้เข้ำใจในจริยธรรมและน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมซื่อสัตย์และควำม
สำมัคคีในกำรท ำงำน 

ขอบเขตเนื้อหา กำรน ำจริยธรรมมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยหลักจริยธรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นำยสุฤทธิ์ ชัชวำลกิจ 2. นำยบุญรอด  พัฒนไพศำล 3. นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ 
4. นำยวิริชธิ์พล  นชุประเสริฐ 5. นำยฉัตรชัย  สุวำนิช 6. นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ 
7. นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล 8. นำยพินิจ  แท่นรัตน์ 9. นำยกุมโชค  ปำลียะ 
10. นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 11. นำยบุญสืบ ตุลำทอง 12. นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ 
13. นำยภูเบศ  หอมเจริญ 14. นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15. นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ 
16. นำยมำนะ  บุตรเพชร 17. นำงวรรณวิมล ทองคง 18. นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ 
19. นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง 20. นำงกรุณำ พ่ิงพรม 21. นำงสุริยำ เชียงจันทร์ 
22. นำยธรรมสรณ์ แจ่มสำยพงษ์ 23. นำยชัยชนะ  ยำสุลง 24. นำยวิทยำ  ศรีชำติ 
25. นำยทวีพงษ์  สรสันต์ 26. นำยคมกริช  จันทรำช 27. นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ 
28. นำงปรียำนุช จุลโลบล 29. นำยณัฐกร  สีดำกุล 30. นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย 
31. นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด 32. นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ 33. นำยยุทธนำ พรมชำติ 

*มีผู้ไม่ได้เขำ้ร่วม 2 คน ได้แก่ นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ และนำยมำนะ  บุตรเพชร 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี  มีกำรเสนอควำมคิดและหลักกำรใช้จริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนและมีแนวคิดที่จะใช้จริยธรรมน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนนั้น 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 
(นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย) 

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 
เรื่อง กฎหมายด้านการปศุสัตว์ 

วันที่ 27 มีนำคม 2561 (เวลำ 10.00 - 12.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์ 

2. เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์มำใช้อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรม 

ขอบเขตเนื้อหา กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกฎหมำยด้ำนปศุสัตว์และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำช 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยหลักจริยธรรมที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นำยสุฤทธิ์ ชัชวำลกิจ 2. นำยบุญรอด  พัฒนไพศำล 3. นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ 
4. นำยวิริชธิ์พล  นชุประเสริฐ 5. นำยฉัตรชัย  สุวำนิช 6. นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ 
7. นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล 8. นำยพินิจ  แท่นรัตน์ 9. นำยกุมโชค  ปำลียะ 
10. นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 11. นำยบุญสืบ ตุลำทอง 12. นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ 
13. นำยภูเบศ  หอมเจริญ 14. นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15. นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ 
16. นำยมำนะ  บุตรเพชร 17. นำงวรรณวิมล ทองคง 18. นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ 
19. นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง 20. นำงกรุณำ พ่ิงพรม 21. นำงสุริยำ เชียงจันทร์ 
22. นำยธรรมสรณ์ แจ่มสำยพงษ์ 23. นำยชัยชนะ  ยำสุลง 24. นำยวิทยำ  ศรีชำติ 
25. นำยทวีพงษ์  สรสันต์ 26. นำยคมกริช  จันทรำช 27. นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ 
28. นำงปรียำนุช จุลโลบล 29. นำยณัฐกร  สีดำกุล 30. นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย 
31. นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด 32. นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ 33. นำยยุทธนำ พรมชำติ 

*มีผู้ไม่ได้เข้ำร่วม 2 คน ได้แก่ นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ และนำยมำนะ  บุตรเพชร 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี และมีกำรซักถำมข้อสงสัยในกฎหมำยเพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 
(นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย) 

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
 



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งท่ี 3 
เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 

วันที่ 27 มีนำคม 2561 (เวลำ 13.00 – 16.00 น.)  

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมรับรู้และเห็นควำมส ำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้ำ 

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรับรู้และวำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

ขอบเขตเนื้อหา สร้ำงควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนด้ำนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนการพัฒนา 
 1. บรรยำยกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 2. ท ำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตำมผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน 

ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 
 

1. นำยสุฤทธิ์ ชัชวำลกิจ 2. นำยบุญรอด  พัฒนไพศำล 3. นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ 
4. นำยวิริชธิ์พล  นชุประเสริฐ 5. นำยฉัตรชัย  สุวำนิช 6. นำยธีรศิษฏ์  โฉมเฉลำ 
7. นำยสุจิต  คุณะวัฒนกุล 8. นำยพินิจ  แท่นรัตน์ 9. นำยกุมโชค  ปำลียะ 
10. นำยวิสุทธิ์  ก๊กเจริญทรัพย์ 11. นำยบุญสืบ ตุลำทอง 12. นำยสมคิด  วิมุกตำนนท์ 
13. นำยภูเบศ  หอมเจริญ 14. นำยวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15. นำยสมพงศ์  ทองเกื้อ 
16. นำยมำนะ  บุตรเพชร 17. นำงวรรณวิมล ทองคง 18. นำงสำวอภิญญำ  พฤกษชำติ 
19. นำงสำวสินีนำฏ  สุขสุเสียง 20. นำงกรุณำ พ่ิงพรม 21. นำงสุริยำ เชียงจันทร์ 
22. นำยธรรมสรณ์ แจ่มสำยพงษ์ 23. นำยชัยชนะ  ยำสุลง 24. นำยวิทยำ  ศรีชำติ 
25. นำยทวีพงษ์  สรสันต์ 26. นำยคมกริช  จันทรำช 27. นำงสำวกุลิสรำ  ลิกกะโห้ 
28. นำงปรียำนุช จุลโลบล 29. นำยณัฐกร  สีดำกุล 30. นำยณัฐพงศ์  แก้วเฉย 
31. นำงสำวน้ ำทิพย์  ทองลำด 32. นำงสำวชฎำพร  นกเขำเทศ 33. นำยยุทธนำ พรมชำติ 

*มีผู้ไม่ได้เข้ำร่วม 2 คน ได้แก่ นำงเสำวนีย์ พวงไพบูลย์ และนำยมำนะ  บุตรเพชร 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 

 ผู้เข้ำร่วมฯ มีควำมสนใจและกระตือรือร้นในเนื้อหำที่บรรยำยดี  มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและแนวทำงกำรใช้กฎหมำยในกำรควบคุมโรค 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก 
(นำยณัฐพงศ์ แก้วเฉย) 

เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้ามี) 
เร่ือง ...................................................................... 

กิจกรรมครั้งที่ ............... วันที่ ........................................................................................................... 

ชื่อผู้บันทึก................................................................................................................................. 

ขอบเขตเนื้อหา 

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

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

บันทึกสรุปบทเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



แบบประเมินผลการเรยีนรู้ 

ชื่อ............................................................................ ต ำแหน่ง................................................................. 

แบบทดสอบความรู้อบรม 

อบรมจริยธรรม น ากฎหมายมาใช้ ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า 
 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 
๑.  พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชด ำรัส”กำรรู้จักข่มใจ”หมำยถึงข้อใด? 

ก. ควำมจริงใจต่อตนเอง     ข. กำรรู้จักฝึกใจตนเอง 
ค. กำรประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์  ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
 

๒.  คุณธรรมที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ หมำยถึง ข้อใด 
ก. พรหมวิหำร 4    ข. อริยสัจ 4 
ค. สังคหวัตถุ 4    ง. อิทธิบำท 4 
 

3.  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมำยถึงข้อใด? 
ก. กำรแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธกำรแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม 
ข. เบื้องหลังกำรกระท ำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในกำรเลือกกระท ำ 
ค. ควำมรู้สึกต่อพฤติกรรมต่ำงๆ ในทำงท่ีชอบหรือไม่ชอบ 
ง. ไม่มีข้อถูก 
 

4.  ผู้ที่กระท ำกำรอันเป็นกำรทำรุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวำงโทษ อะไรบ้ำง 
ก. จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บำท  ข. จ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 10,000 บำท 
ค.   จ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท  ง. ไม่มีข้อถูก  
 

5.  กรณีใดไม่เข้ำข่ำยกำรทำรุณกรรรมสัตว์ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพ
สัตว์ 

ก. กำรฆ่ำสัตว์เพ่ือใช้เป็นอำหำร ทั้งนี้ เฉพำะสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอำหำร 
ข. กำรฆ่ำสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบำดตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ 
ค. กำรฆ่ำสัตว์ตำมพิธีกรรมหรือควำมเชื่อทำงศำสนำ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
 



6.  พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ ฉบับปัจจุบันฉบับ พ.ศ. ใด 
ก. พ.ศ. 2557  ข. พ.ศ. 2558 
ค. พ.ศ. 2559  ง. พ.ศ. 2560 
 

7.  โรคพิษสุนัขบ้ำคืออะไร 
ก. โรคติดต่อร้ำยแรงชนิดหนึ่ง ที่ติดต่อจำกสัตว์สู่คน  ข. โรคติดต่อทำงพันธุกรรม 
ค. โรคติดต่อไม่ร้ำยแรง     ง. ถูกทุกข้อ 
 

8.  อำกำรในข้อใดไม่ใช่อำกำรของโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ก. กินอำหำรน้อย  ข. มีไข้และอำกำรเหน็บ 
ค. สับสนไม่รู้สึกตัว  ง. กลัวน้ ำ 
 

9.  ถ้ำถูกสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำจะต้องฉีดวัคซีนก่ีเข็มขึ้นไป 
ก. 5 เข็ม   ข. 3 เข็ม 
ค. 8 เข็ม   ง. 7 เข็ม 
 

10.  กำรประกำศเขตโรคระบำดสัตว์ ชนิดชั่วครำว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้ำ มีอำยุกี่วัน 
ก. 15 วัน   ข. 20 วัน 
ค. 30 วัน   ง. 60 วัน 
 

 



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 


