
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 

หนวยงาน : สํานักงานปศุสัตวเขต ๗ 

1. เรื่องท่ีแลกเปลี่ยนรู  “การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS)  

     เพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีปศุสัตวเขต ๗” ประจําปงบประมาณ 2562 

2. วัตถุประสงคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

2.1) เพื่อใหผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู มีความรู ความเขาใจ หลักการใชระบบภูมิสารสนเทศ

เบ้ืองตน และการอานแผนท่ี 

2.2)  เพื่อใหผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS) เบ้ืองตน การเตรียมขอมูล และขอบเขตการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ปศุสัตวเขต ๗ สามารถนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

3. จํานวนสมาชิกท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 49 คน (รายชื่อตามแนบ) 

4. ระยะเวลาการพฒันา พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562 

5. แผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

คร้ัง
ที่ 

ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา 
ระยะเวลา

(ช่ัวโมง,นาท)ี 
เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู 

วิทยากรผูเช่ียวชาญ
หนวยงานภายใน

และภายนอก 
1 หลักการใชระบบ 

ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน 
และการอานแผนท่ี 

2 ชั่วโมง -การบรรยาย 
-การฝกปฏิบัติ 

แบบประเมินผล 
-แบบทดสอบ 
-การสังเกต
พฤติกรรม
ระหวาง 
การแลกเปล่ียน
เรียนรู 

ดร.วรพจน ชอบธรรม  
ม.ศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนาม
จันทร จ.นครปฐม 

 

2 การใชโปรแกรมระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร 
(QGIS) เบ้ืองตน 

3 ชั่วโมง - การบรรยาย 
-การฝกปฏิบัติ 
 

-แบบประเมินผล 
-แบบทดสอบ 
 

นายพรเพิ่ม แซโงว 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

3 การประยุกตใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (QGIS) เพื่อ
การวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นท่ีปศุสัตวเขต ๗ 

6 ชั่วโมง - การบรรยาย 
-การฝกปฏิบัติ 
 

แบบประเมินผล 
-แบบทดสอบ 
 

นายพรเพิ่ม แซโงว 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
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6. การประเมินผลการเรียนรู 

 6.1) แบบประเมินผล 

6.2) แบบทดสอบ 

6.3) การสังเกตพฤติกรรมระหวางการแลกเปล่ียนเรียนรู 

7. การประเมินตดิตามการนําไปใชประโยชน 

7.1) ผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู ไดรับความรูเร่ืองหลักการใชระบบภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน 

การอานแผนท่ี 

  7.2) ผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู ไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ การใชโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS) เบ้ืองตน การเตรียมขอมูล และขอบเขตการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี 
ปศุสัตวเขต ๗ สามารถนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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รายช่ือสมาชิกผูเขารวมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู หัวขอเรื่อง 

 “การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภมูิศาสตร (QGIS)  

เพื่อการวิเคราะหขอมลูเชิงพื้นท่ีปศุสตัวเขต ๗” ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒ นายธนกร  ซ้ิมเกษม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓ นายอนุสรณ  สังขผาด นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๔ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๕ นางสาวแสงจันทร ศรีศิลปอุดม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๖ นายปรัศนี  ชูรัตน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๗ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๘ นายภาณุมาศ  สืบเกง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๙ นางสาวอนงคภัทร  ธัญญากวิน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๑๐ นางสาวเสาวรส  โมรา นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๑๑ นางนิสาชล  ศรีออน นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 

๑๒ นายอดิศักดิ์  ใจหลัก นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

๑๓ นายสําเนา  แกวทวี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

๑๔ นายภานุวัฒน  ชื่นชม  นักวิชาการสัตวบาล 

๑๕ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห  นักวิชาการสัตวบาล 

๑๖ นายวสุ  รูปสวย นักวิชาการสัตวบาล 

๑๗ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘ นายธนกิตติ อินปา เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  

๑๙ นางน้ําผึ้ง  ภัทรธนานนท นักวิชาการสัตวบาล 

๒๐ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน นักวิชาการสัตวบาล 

๒๑ นายบรรจง  ฐิติอมรพันธ นักวิชาการสัตวบาล 

๒๒ นายธนกฤต ชุติพงศศาศวัต นักวิชาการสัตวบาล 

                                        



 - ๔ - 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๒๓ นางสาวอรอนงค จันทนมาลา นักวิชาการสัตวบาล 

๒๔ นางสาวพัทธนันท ทับแคลน นักวิชาการสัตวบาล 

๒๕ นายปยะ  รมณียชาติ เจาพนักงานสัตวบาล 

๒๖ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ นิติกร 

๒๗ นายธนัญชัย  แสงจันทร นักวิชาการสัตวบาล 

๒๘ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล นักวิชาการสัตวบาล 

๒๙ นายประเสริฐ ภูแกว นักจัดการงานท่ัวไป 

๓๐ นางสาวสุธิดา  แซอึ้ง เจาพนักงานธุรการ 

๓๑ นางสาวสุกานดา พนมศักดิ์ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๒ นายนพพล อาจคงหาญ เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๓ นายธวัชชัย รักแสง เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๔ นายสุทธิพจน แสงทองพรลภัส เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๕ นางสดุดี ภูวิชญะพล เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๖ นางสาวอัจฉรา สุขพร เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๗ นายสามารถ พยอมหอม เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๘ นางสาวกรรณิการ เถ่ือนสุวรรณ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม 

๓๙ นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สมุทรสาคร 

๔๐ นางสาวสุวรรณา ทองมณโฑ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.นครปฐม 

๔๑ นางสาวปรางทอง เล็กบาง นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศจ.นครปฐม 

๔๒ นางสาวสุมณฑา ทิพยสัน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.ราชบุรี 

๔๓ นางสาวอุไรวรรณ ขลิบทอง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

๔๔ นายประถมชัย ทองหวี เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

๔๕ นางอภิญญา  วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๖ นางสาววรินทรธร ดีหริ่ง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.ประจวบฯ 

๔๗ นางสาวเอกลักษณ เพ็งสวาง นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๘ นางสาวชื่นจิตร ชูทอง เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๙ นางสาวขวัญดาว เปลี่ยนปราณ เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 
  



แผนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 1/2562 

หัวขอเรื่อง 
 “การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภมูิศาสตร (QGIS)  

เพื่อการวิเคราะหขอมลูเชิงพื้นท่ีปศุสตัวเขต ๗” ประจําปงบประมาณ 2562 

วันท่ี  27 มิถุนายน  2562 

วัตถุประสงค   

เพื่อใหผูเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรู มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ หลักการใชระบบ 

ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน การอานแผนท่ี การใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS) เบ้ืองตน  

การเตรียมขอมูล และขอบเขตการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีปศุสัตวเขต ๗ สามารถนําความรูไปปรับใชใน

การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ขอบเขตเน้ือหา 

การประยุกตใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (QGIS) เพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ี 

ปศุสัตวเขต ๗ 

ข้ันตอนการพัฒนา 

 1. กําหนดหัวขอความรูท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู 

 ๒. ระบุรายชื่อผูเขารวมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

 ๓. ระบุวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ผูทรงความรู 

 4. จัดทําแผนปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 5. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 6. การประเมินผลการเรียนรู 

 7. การติดตามประเมินผลการนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

วัสดุอุปกรณ/สื่อที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. คอมพิวเตอร Notebook / LCD Projector 

 ๒. อุปกรณเคร่ืองเขียน เชน กระดาษ เอกสาร  ปากกา ฯลฯ 

  

 

 

 

 

 
 



 

ผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒ นายธนกร  ซ้ิมเกษม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓ นายอนุสรณ  สังขผาด นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๔ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๕ นางสาวแสงจันทร ศรีศิลปอุดม นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๖ นายปรัศนี  ชูรัตน นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๗ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ 

๘ นายภาณุมาศ  สืบเกง นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๙ นางสาวอนงคภัทร  ธัญญากวิน นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๑๐ นางสาวเสาวรส  โมรา นายสัตวแพทยชํานาญการ 

๑๑ นางนิสาชล  ศรีออน นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 

๑๒ นายอดิศักดิ์  ใจหลัก นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

๑๓ นายสําเนา  แกวทวี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

๑๔ นายภานุวัฒน  ชื่นชม  นักวิชาการสัตวบาล 

๑๕ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห  นักวิชาการสัตวบาล 

๑๖ นายวสุ  รูปสวย นักวิชาการสัตวบาล 

๑๗ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘ นายธนกิตติ อินปา เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร  

๑๙ นางน้ําผึ้ง  ภัทรธนานนท นักวิชาการสัตวบาล 

๒๐ นางสาวเสาวนิต  วุฒิไกรรัตน นักวิชาการสัตวบาล 

๒๑ นายบรรจง  ฐิติอมรพันธ นักวิชาการสัตวบาล 

๒๒ นายธนกฤต ชุติพงศศาศวัต นักวิชาการสัตวบาล 

 

 
                                                        



ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๒๓ นางสาวอรอนงค จันทนมาลา นักวิชาการสัตวบาล 

๒๔ นางสาวพัทธนันท ทับแคลน นักวิชาการสัตวบาล 

๒๕ นายปยะ  รมณียชาติ เจาพนักงานสัตวบาล 

๒๖ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ นิติกร 

๒๗ นายธนัญชัย  แสงจันทร นักวิชาการสัตวบาล 

๒๘ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล นักวิชาการสัตวบาล 

๒๙ นายประเสริฐ ภูแกว นักจัดการงานท่ัวไป 

๓๐ นางสาวสุธิดา  แซอึ้ง เจาพนักงานธุรการ 

๓๑ นางสาวสุกานดา พนมศักดิ์ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๒ นายนพพล อาจคงหาญ เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๓ นายธวัชชัย รักแสง เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๔ นายสุทธิพจน แสงทองพรลภัส เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี 

๓๕ นางสดุดี ภูวิชญะพล เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๖ นางสาวอัจฉรา สุขพร เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๗ นายสามารถ พยอมหอม เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.กาญจนบุรี 

๓๘ นางสาวกรรณิการ เถ่ือนสุวรรณ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม 

๓๙ นางสาวกัญชลิกา ธนิกกุล เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.สมุทรสาคร 

๔๐ นางสาวสุวรรณา ทองมณโฑ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.นครปฐม 

๔๑ นางสาวปรางทอง เล็กบาง นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศจ.นครปฐม 

๔๒ นางสาวสุมณฑา ทิพยสัน เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.ราชบุรี 

๔๓ นางสาวอุไรวรรณ ขลิบทอง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

๔๔ นายประถมชัย ทองหวี เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.เพชรบุรี 

๔๕ นางอภิญญา  วรสุทธิ์พิศาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๖ นางสาววรินทรธร ดีหริ่ง เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร สนง.ปศจ.ระจวบคีรีขันธ 

๔๗ นางสาวเอกลักษณ เพ็งสวาง นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๘ นางสาวชื่นจิตร ชูทอง เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

๔๙ นางสาวขวัญดาว เปลี่ยนปราณ เจาพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ 

 

 


