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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน   การพัฒนาทักษะ หลักสูตร “การจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด” (QR Code) 

2. วัตถุประสงค ์        

2.๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) เองได้  
๒.2  เพ่ือลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อน  
2.๓ เพ่ือสนองตามนโยบาย Thailand 4.0   
2.๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  
 

3. จ านวน  36  ราย  
 4. ช่วงเวลาการพัฒนา  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น.                                            
     ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยจัดอบรมเป็น 1 รุ่นๆละ 36 ราย 
 5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
ครั้งที ่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา

(ชั่วโมง/
นาที) 

เทคนิค การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญใน
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ความหมายของคิวอาร์โค้ด 
(QR Code) 
องค์ประกอบการสร้าง   
คิวอาร์โค้ด (QR Code) 
ประโยชน์ของคิวอาร์โค้ด 
(QR Code) 
ปฏิบัติงานจริง 
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- การบรรยาย 
- ดู VDO 

- แบบบันทึกสรุป
บทเรียน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
- แบบ
สังเกตการณ์ 

นายสมทัศน์ 
อย่างสุข 
ต าแหน่ง
นายสัตวแพทย์
ช านาญการ 

 6. การประเมินผลการเรียนรู้  
6.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเข้าใจและปฏิบัติการใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code)   
6.2 ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล      

สู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง 
 7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์  

    บุคลากรที่ผ่านการอบรมการจัดท าหรือสร้างอาร์โค้ด (QR Code)  สามารถน าความรู้ ไปปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ CoP : Community of Practice) 
เรื่อง หลักสูตร หลักสูตร “การจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) ” 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
2 นางสาววรางคณา  บังคะดารา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
3 นางสาวจันทรา โพธ์ิค า นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศอ.รัตนบุรี 
4 นายจักรกฤษณ์  จักรสัมฤทธ์ิ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.กาบเชิง 
5 นายศิวเทพ  วงศ์พรหม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.สังขะ 
6 นางสาวเนตรทราย  ช านิจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.สุรินทร์ 
7 นางสาวจันทร์จีรา  แก้วเอก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
8 นางนงนุช  พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
9 นายจักรวาล  ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศจ.เมืองสุรินทร์ 

10 นายสัญชัย  หวังชูชอบ สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.จอมพระ 
11 นางสาวทัศนา  พูนสิรินาวิน นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศจ.ปราสาท 
12 นายนภดล  ดาวกระจ่าง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศจ.ศีขรภูมิ 
13 นายกัลย์  สัตตานุสรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
14 นายสิงนคร  สาคร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศจ.ล าดวน 
15 นายกิตติ  บัวแสงใส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.ส าโรงทาบ 
16 นายศุภกิจ  เนตรพระ  สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.พนมดงรัก 
17 นายณรงค์  ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศอ.สุรินทร์ 
18 นางพรประภา พวงนาค เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สนง.ปศอ.สุรินทร์ 
19 นายเผ่าพันธุ์  จิรเศรษฐเมธากุล สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศอ.ชุมพลบุรี 
20 นายวรพจน์ ตีทอง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศอ.เมืองสุรินทร์ 
21 นายสุริพล  ค่ายพรม สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศอ.ล าดวน 
22 นายจตุภูมิ  จารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.สุรินทร์ 
23 นายสุระพงษ์  จันตา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ล าดวน 
24 นายบุญเกิด  เหมาะดี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ชุมพลบุรี 
25 นายบุญโชติ  หายทุกข์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.กาบเชิง 
26 นายสุพจน์  ดียิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.โนนนารายณ์ 
27 นายเชษฐา  ทวีเหลือ  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.จอมพระ 
28 นายศักรนันทน์  หาญบาง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีณรงค์ 
29 นายนิพัฒน์  ล้อไป เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองสุรินทร์ 
30 นางสาวอารี  ไชยอินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ปราสาท 
31 นายประยุทธ  วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.ส าโรงทาบ 
32 นายสมพงศ์  แสวงสุข  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
33 นายสัพพัญญู  แผลงฤทธิ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.รัตนบุรี 
34 นายธีระศักดิ์  แจ่มใส เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เขวาสินรินทร์ 
35 นายแสงไทย  เพ่งพิศ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.สังขะ 
36 นายธนาพล  มันธุภา  นักจัดการงานท่ัวไป สนง.ปศจ.สุรินทร์ 

 


