
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หนวยงาน : สำนักปศุสัตวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1. เรื่องท่ีแลกเปล่ียน การสรางความรูความเขาใจ การเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2. วัตถุประสงค  2.1 เพ่ือใหองคความรูเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาสุกรแกบุคลากรผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

2.2 เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝาระวังและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรท่ี

ถูกตอง 

2.3 เพ่ือทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเฉพาะดาน 

รวมท้ังบทบาทท่ีใชในการเผชิญกับสถานการณเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2.4 เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จำนวนสมาชิก 28 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ชวงเวลาการพัฒนา 2 กันยายน 2562 

5. แผนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

ครั้งท่ี ประเด็นเนื้อหาท่ีพัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู 

วิทยากรผูเช่ียวชาญใน
หนวยงาน 

1 
การแพรระบาดของโรคอหิ
วาตแอฟริกาในสุกร 

1 ชั่วโมง 
การบรรยาย 
การอภิปราย 

แบบทดสอบ 
 

ผูแทนสำนักควบคุม 
ปองกัน  

และบำบัดโรคสัตว 

2 

นโยบายของกรมปศุสัตวใน
การปองกันและควบคุมโรค
อหิวาตแอฟริกาในสุกร และ
การใหความรูแกประชาชน 

2 ชั่วโมง 
การบรรยาย 
การอภิปราย 

แบบทดสอบ 
ผูแทนสำนักควบคุม 

ปองกัน  
และบำบัดโรคสัตว 

6. การประเมินผลการเรียนรู 

   6.1) แบบทดสอบ 

7. การประเมินติดตามการนำไปใชประโยชน 

7.1) แบบประเมินติดตามการนำไปใชประโยชน 

 

  



รายช่ือสมาชิกผูเขารวมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

เร่ือง การสรางความรูความเขาใจ การเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง 

1 นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

2 นายไพฑูรย กอนทอง หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

3 นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง นายสัตวแพทยชำนาญการ 

4 นางสาวใยไหม พรหมทอง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

5 นายสมประสงค เกษมสุข เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

6 นายวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ ปศุสัตวพ้ืนท่ี 1 

7 นายฉัตรชัย  สุวานิช ปศุสัตวพ้ืนท่ี 2 

8 นายอนันต ฤกษดี ปศุสัตวพ้ืนท่ี 3 

9 นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน ปศุสัตวพ้ืนท่ี 4 

10 นายสมคิด  วิมุกตานนท ปศุสัตวพ้ืนท่ี 5 

11 นางวรรณวิมล ทองคง ปศุสัตวพ้ืนท่ี 6 

12 นายธีรศิษฏ  โฉมเฉลา ปศุสัตวพ้ืนท่ี 9 

13 นายภูเบศ  หอมเจริญ ปศุสัตวพ้ืนท่ี 11 

14 นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล ปศุสัตวพ้ืนท่ี 12 

15 นายสมพงศ  ทองเก้ือ ปศุสัตวพ้ืนท่ี 13 

16 นายมานะ  บุตรเพชร ปศุสัตวพ้ืนท่ี 14 

17 นายชัยชนะ  ยาสลุง เจาหนักงานสัตวบาล 

18 นายวิทยา  ศรีชาต ิ เจาหนักงานสัตวบาล 

19 นายทวีพงษ  สรสันต เจาหนักงานสัตวบาล 

20 นายคมกริช  จันทราช เจาหนักงานสัตวบาล 

21 นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห เจาหนักงานสัตวบาล 

22 นางปรียานุช จุลโลบล นักวิชาการสัตวบาล 

23 นายณัฐกร  สีดากุล เจาหนักงานสัตวบาล 

24 นางบุษบา  ศรีวะอุไร เจาหนักงานสัตวบาล 

25 นายชาญชัย ออนแท เจาหนักงานสัตวบาล 

26 นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ เจาหนักงานสัตวบาล 

27 นายสมพงศ  สมเสร็จ เจาหนักงานสัตวบาล 

28 นายณัฐพงศ แกวเฉย เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 

 

  



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 1 

เรื่อง การแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

วันท่ี 2 กันยายน 2561 (เวลา 11.00 – 12.00 น.)  

วัตถุประสงค  1. เพ่ือใหทราบการแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2. เพ่ือใหทราบหลักนโยบายของกรมปศุสัตวในการจำกัดการแพรระบาด 

ของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ขอบเขตเนื้อหา  1. ขอมูลการแพรระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2. นโยบายของกรมปศุสัตวในการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ข้ันตอนการพัฒนา 

 1. บรรยายและเปดโอกาสใหผูอบรมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 2. ทำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ/ส่ือท่ีใชในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายช่ือผูเขารวม 

1.นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ 2.นายไพฑูรย กอนทอง 3.นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง 
4.นางสาวใยไหม พรหมทอง 5.นายสมประสงค เกษมสุข 6.นายวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ 
7.นายฉัตรชัย  สุวานิช 8.นายอนันต ฤกษดี 9.นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน 
10.นายสมคิด  วิมุกตานนท 11.นางวรรณวิมล ทองคง 12.นายธีรศิษฏ  โฉมเฉลา 
13.นายภูเบศ  หอมเจริญ 14.นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15.นายสมพงศ  ทองเก้ือ 
16.นายมานะ  บุตรเพชร 17.นายชัยชนะ  ยาสุลง 18.นายวิทยา  ศรีชาต ิ
19.นายทวีพงษ  สรสันต 20.นายคมกริช  จันทราช 21.นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห 
22.นางปรียานุช จุลโลบล 23.นายณัฐกร  สีดากุล 24.นางบุษบา  ศรีวะอุไร 
25.นายชาญชัย ออนแท 26.นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ 27.นายสมพงศ  สมเสร็จ 
28.นายณัฐพงศ แกวเฉย   

 

 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ขอเสนอแนะ 

 ผูเขารวมฯ มีความสนใจและกระตือรือรนในเนื้อหาท่ีบรรยายดี  มีการขอคำแนะนำหลักการใชการมอบ

นโยบายแผนการพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัตงิานนำไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

ลงชื่อ...........................................ผูบันทึก 

(นายณัฐพงศ แกวเฉย) 

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 



แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 2 
เรื่อง นโยบายของกรมปศุสัตวในการปองกันและเฝาระวังเชิงรุกโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  

และการใหความรูแกประชาชน 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 - 15.00 น.)  

วัตถุประสงค  1. เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของหนาท่ีตามวัตถุประสงคของกรมปศุสัตวในการปองการและ

ควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2. เพ่ือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพและประชาสัมพันธความรูใหแก

ประชาชนไดอยางถูกตอง 

ขอบเขตเนื้อหา  1. แนวทางการการปองการและควบคุมโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

2. หลักการทำลายซากสัตวท่ีเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

3. แนวทางการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ข้ันตอนการพัฒนา 

 1. บรรยายหลักจริยธรรมท่ีสามารถนำมาใชในการปฏิบัติราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2. ทำแบบทดสอบ 

วัสดุอุปกรณ/ส่ือท่ีใชในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

1. แบบทดสอบ 

 2. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายช่ือผูเขารวม 
 

1.นายฉัตรชนก เจริญเชื้อ 2.นายไพฑูรย กอนทอง 3.นางสาวสินีนาฏ  สุขสุเสียง 
4.นางสาวใยไหม พรหมทอง 5.นายสมประสงค เกษมสุข 6.นายวิริชธิ์พล  นุชประเสริฐ 
7.นายฉัตรชัย  สุวานิช 8.นายอนันต ฤกษดี 9.นางธนกมลวรรณ เลิศวราพัฒน 
10.นายสมคิด  วิมุกตานนท 11.นางวรรณวิมล ทองคง 12.นายธีรศิษฏ  โฉมเฉลา 
13.นายภูเบศ  หอมเจริญ 14.นายวีรศักดิ์  สุนทรโกมล 15.นายสมพงศ  ทองเก้ือ 
16.นายมานะ  บุตรเพชร 17.นายชัยชนะ  ยาสุลง 18.นายวิทยา  ศรีชาต ิ
19.นายทวีพงษ  สรสันต 20.นายคมกริช  จันทราช 21.นางสาวกุลิสรา  ลิกกะโห 
22.นางปรียานุช จุลโลบล 23.นายณัฐกร  สีดากุล 24.นางบุษบา  ศรีวะอุไร 
25.นายชาญชัย ออนแท 26.นางสาวชฎาพร  นกเขาเทศ 27.นายสมพงศ  สมเสร็จ 
28.นายณัฐพงศ แกวเฉย   

 

 

 

 

 



บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ขอเสนอแนะ 

 ผูเขารวมฯ มีความสนใจและกระตือรือรนในเนื้อหาท่ีบรรยายดี และมีการซักถามขอสงสัยในกฎหมายเพ่ือ

สรางความเขาใจและนำไปใชในการปฏิบัติราชการ 

 

ลงชื่อ...........................................ผูบันทึก 

(นายณัฐพงศ แกวเฉย) 

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู (ถามี) 

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

กิจกรรมคร้ังที่ ............... วันที่ ........................................................................................................... 

ช่ือผูบันทึก................................................................................................................................. 

ขอบเขตเนื้อหา 

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

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

บันทึกสรุปบทเรียน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



แบบประเมินผลการเรยีนรู 

ชือ่............................................................................ ตำแหนง................................................................. 

แบบทดสอบความรูอบรม 

โครงการ “การสรางความรูความเขาใจ การเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร” 

วันท่ี 2 กันยายน 2562 

ณ หองประชุมสำนักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

1. ในป พ.ศ.251 พบการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในทวีปเอชียท่ีแรกในประเทศใด 

ก. จีน     ข. เวียดนาม 

ค. ไทย     ง. เมียนมาร 

๒.  ขอใดเปนอาการของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ก. มีไขสูงตายเฉียบพลัน 

ข. อาการทางระบบหายใจ ทางเดินอาหาร 

ค. ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกรอยช้ำท่ี ใบหู ทอง ขาหลัง 

ง. ถูกทุกขอ 

3.  สุกรสามารถไดรับเชื้อจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไดทางใดบาง 

ก. โดนสุนัขกัด 

ข. นกปากหาง 

ค. หมูปา 

ง. ไมมีขอถูก 

4.  กฎมหายใดท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ก. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558   

ข. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

ค. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ง. ถูกทุกขอ 

 

5.  ขอใดเปนการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในระบบฟารม 

ก. ใชอาหารจากแหลงท่ีมีมาตรฐานเชื้อถือได 

ข. ใชน้ำบาดาลและมีระบบบำบัดน้ำ 

ค. มีรั่วปองกันสัตว 

ง. ถูกทุกขอ 

 

 



6.  ขอใดเปนการทำละลายซากสุกรท่ีเปนโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรท่ีดีท่ีสุด 

ก. ฝงดิน 

ข. ท้ิงลงบอปลา 

ค. เผาทำลาย 

ง. ถูกทุกขอ 

7.  ฟารมใดตอไปนี้มาความเสี่ยงในการเกิดโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ก. เลี้ยงในระบบ GAP   

ข. เลี้ยงในระบบ GFM  

ค. เลีย้งในระบบ GMF ลดตนทุนโดยนำเศษอาหารมาเลี้ยง 

ง. ถูกทุกขอ 

8.  ขอใดผิด  

ก. เชื้อ ASF ท่ีอยูในมูลสุกรทดตอสภาพแวดลอมไดถึง 1 เดือน 

ข. เชื้อ ASF อยูในเนื้อสุกรแชแช็งไดนานถึง 6 ป 

ค. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรแพรเชื้อโดยหมูปา 

ง. โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรไมติดคน 

9.  จังหวัดใดในประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีเสี่ยง 

ก. แมฮองสอน 

ข. สระแกว 

ค. ถูกตั้งขอ ก. และ ข. 

ง. ไมมีขอถูก 

10.  ขอใดไมใชผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรระบาดในประเทศไทย 

ก. เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร     

ข. ดานธุระกิจเวชภัณฑและอาหารสัตว 

ค. ดานเศรษฐกิจ   

ง. ไมมีขอถูก 

 

 

 



แบบประเมินตดิตามผลการนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน  

เร่ือง การสรางความรูความเขาใจ การเฝาระวังควบคุมและปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

ช่ือ........................................................ ตำแหนง....................................... สังกัด...................................... 

1. โปรดประเมินตนเองและใหผูบังคับบัญชาระดับตนประเมินติดตามผลการนำไปใชประโยชนในดานตางๆ โดยใช
เกณฑ 1-5 (1 = นอยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน* 

1) ระดับการนำความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน   

2) ระดับการปฏิบัติงานดีข้ึนเพียงใด   

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน)   

คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน)   

*คะแนนเฉลี่ยท่ีไดรับการประเมินโดยผูบังคับบัญชาระดับตน นำไปใชรายงานในแบบฟอรมIDP:A 

2. โปรดยกตัวอยางงาน/โครงการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีทานไดนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

ผูรับการพัฒนา ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

3. นอกจากท่ีทานไดนำความรูจากการเขารวมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใชในการปฏิบัติงานของทานแลว ทานยังไดนำความรูมา
ประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    เผยแพรความรูท่ีไดใหกับผูรวมงาน                 พยายามนำความรูท่ีไดมาพัฒนาองคกร         

       ใหความชวยเหลือ/แนะนำผูรวมงานหากมีปญหาเก่ียวกับเรื่องท่ีเขารวมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................    ไมไดนำความรูไปประยุกตใชในเรื่องอ่ืนๆ 

  

 

 

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

ผูรับการประเมิน 

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

ผูบังคับบัญชาระดับตน 


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

