
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หนวยงาน : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา 

 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยน การจัดการฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 

2. วัตถุประสงค  2.1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูและทักษะในการแนะนําระบบการปองกันโรคในสัตว 

   2.2) เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีความรูและทักษะในการวางแผนจัดรูปแบบฟารมและระบบ

                   การเลี้ยง 

   2.3) เพ่ือใหเกษตรเขาสูระบบ GMF แลวมีผลผลิตท่ีปลอดโรค และมีรายไดจากการ

                            เลี้ยงสตัวมากข้ึนคุมกับการลงทุน 

3. จํานวนสมาชิก  ......14......คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ชวงเวลาการพัฒนา พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู 

ครั้งท่ี ประเด็นเนื้อหาท่ีพัฒนา ระยะเวลา

(ชั่วโมง/

นาที) 

เทคนิค การประเมินผล

การเรียนรู 

วิทยากร

ผูเชี่ยวชาญ

ใน

หนวยงาน 

1 1) ระบบการปองกันโรคและสัตว

พาหะ 

2.) การวางแผนผังฟารม 

3.) การดูแลสุขภาพสัตว 

4.) การจัดการฟารม 

5.) การปฏิบัติงานภายในฟารมเพ่ือ

ปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค 

6.) ระบบการบันทึกขอมูลฟารม 

30 นาที 

 

10 นาที 

30 นาที 

30 นาที 

10 นาที 

 

10 นาที 

-การบรรยาย 

 

-การอภิปราย 

-การสาธิต 

-การฝกปฏิบัติ 

-การสืบคน

ขอมูล 

 

 

 

-การถามตอบ

ความเขาใจของผู

เขารับการอบรม 

-การสมมุติ

เหตุการณจําลอง

การเกิดโรค

ระบาด 

-การจําลองการ

ออกแบบฟารม 

น.สพ.

ประพันธ  

วินัยชาติ

ศักดิ์ 

 

6. การประเมินผลการเรยีนรู 

     6.1) ใหจําลองรูปแบบฟารมการเลี้ยงสัตวชนิดตางๆท่ีมีระบบปองกันโรค 

   6.2) ใหสาธิตการอธิบายการจัดการฟารมและการดูแลสุขภาพสัตว 

7. การประเมินติดตามการนําไปใชประโยชน 

   7.1) ใหปศุสัตวอําเภอหรือหัวหนางานสุมตรวจเกษตรกรผูปรับปรุงฟารมใหมีระบบ

   การปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม 

   7.2) การประเมินปริมาณสัตว สุขภาพสัตว และรายไดของเกษตรกร 

 



แผนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ครั้งท่ี....1..... 

เรื่อง....ระบบการปองกันโรคและสัตวพาหะ และการดูแลสุขภาพสัตว 

วันท่ี ....15 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเขาใจเนื้อหา และนําไปใชแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงพัฒนาฟารมได 

ขอบเขต 

1.).ระบบการปองกันโรคและสัตวพาหะ.. 

2.).การดูแลสุขภาพสัตว 

3.).การปองกันโรคดวยวัคซีน 

4.).การรักษาสัตวปวย 

5) การเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ 

ข้ันตอนการพัฒนา 

1.)..ฟงการบรรยาย 

2.)..สืบคนขอมูล 

3.)..การฝกปฏิบัติ 

วัสดุอุปกรณ/สื่อท่ีใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.) Power Point 

2.) Model ฟารม โคเนื้อ แพะเนื้อ ไกพ้ืนเมือง 

3.) พ้ืนท่ีเกษตรกร 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายชื่อผูเขารวม 

1.)..นายโชคอนันต  จํารัสประเสริฐ 

2.).นายพงศสุข  แผนอุไร 

3.).นางสาววัชรียา  แซอือ 

4.).นายเดชธีทัต  สีทาหนุนกุล  

5.).นางธัญญารัตน  ควบพิมาย 

6) นางสาวจิตติมา  ภูจอมขํา 

7) นายอมฤต  ดิสภักดี 

8) นางฐิตารีย  ปราบมนตรี 

9) นางนฤชล  จําเริญกุล 

10) นางกนกพร  อํ่าทองคํา 

11) นางสุภัทรา  นาชัยลอง 

12) นายปญญา  ปทักขินัง 

13) นายจักรกฤษณ  ทองปอ 

14) นางอรุณ  ชุดสูงเนิน 



แผนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ครั้งท่ี....2..... 

เรื่อง....การจัดการฟารม 

วันท่ี ...8 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเขาใจเนื้อหา และนําไปใชแนะนําสงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงพัฒนาฟารมได 

ขอบเขต 

1.).การวางแผนผังฟารม.. 

2.).การปฏิบัติงานภายในฟารมเพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค 

3.) ระบบการบันทึกขอมูลฟารม 

4.) แนวทางการเขาสูมาตรฐานฟารม 

ข้ันตอนการพัฒนา 

1.)..ฟงการบรรยาย 

2.)..สืบคนขอมูล 

3.)..การฝกปฏิบัติ 

วัสดุอุปกรณ/สื่อท่ีใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1.) Power Point 

2.) Model ฟารม โคเนื้อ แพะเนื้อ ไกพ้ืนเมือง 

3.) พ้ืนท่ีเกษตรกร 

ผลการจัดกิจกรรม 

รายชื่อผูเขารวม 

1.)..นายโชคอนันต  จํารัสประเสริฐ 

2.).นายพงศสุข  แผนอุไร 

3.).นางสาววัชรียา  แซอือ 

4.).นายเดชธีทัต  สีทาหนุนกุล  

5.).นางธัญญารัตน  ควบพิมาย 

6) นางสาวจิตติมา  ภูจอมขํา 

7) นายอมฤต  ดิสภักดี 

8) นางฐิตารีย  ปราบมนตรี 

9) นางนฤชล  จําเริญกุล 

10) นางกนกพร  อํ่าทองคํา 

11) นางสุภัทรา  นาชัยลอง 

12) นายปญญา  ปทักขินัง 

13) นายจักรกฤษณ  ทองปอ 

14) นางอรุณ  ชุดสูงเนิน 

 



บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ขอเสนอแนะ 

-ผูเขาฝกอบรมทุกคนเกิดทักษะประสบการณ และสามารถสงเสริมแนะนําใหเกษตรกรการวางแผนจัดการฟารม

ไดดี 

-เกษตรกรมีความรูความเขาใจ และกระตือรือรนในการปรับปรุงฟารม 

-เกษตรกรและผูบริโภคมีความเชื่อม่ันตออาชีพการปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู (ถามี) 

 

เรื่อง การจัดการฟารมท่ีมีระบบปองกันโรค และการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 

ชื่อผูบันทึก....นายประพันธ  วินัยชาติศักดิ์ 

 

ขอบเขตเนื้อหา 

1.) ระบบการปองกันโรคและสัตวพาหะ 2.) การวางแผนผังฟารม 3.) การดูแลสุขภาพสัตว 

4.) การจัดการฟารม   5.) การปฏิบัติงานภายในฟารมเพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค  

6.) ระบบการบันทึกขอมูลฟารม 

 

บันทึกสรุปบทเรยีน 

           การเลี้ยงสัตวท่ีจะประสบความสําเร็จไดนั้น เกษตรเจาของฟารมจะตองมีความรูความเขาใจ 4 ดาน 

คือ 1)สายพันธุดี 2)อาหารดี 3)การจัดการดี 4)ตลาดดี ซ่ึงการจัดการฟารมท่ีดีจําเปนจะตองมีระบบการจัดการ

ฟารมท่ีมีระบบปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสม(GFM) อันจะเปนการลดตนทุน ลดความสูญเสียจาก

สัตวปวย และเปนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบฟารมมาตรฐาน และเขาสูระบบการซ้ือขายลวงหนา 

  

 

 

 

 


