
แผนกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2565 
เรื่อง หลักสูตร “การจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด” (QR Code) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  

วัตถุประสงค ์        
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) เองได้  
๒. เพ่ือลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อน  
๓. เพ่ือสนองตามนโยบาย Thailand 4.0   
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  

ขอบเขตเนื้อหา  
 1. ความหมายของคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 2. องค์ประกอบการสร้าง คิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 3. ประโยชน์ของคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
 4. เสริมด้วยการใช้  DSI Map และ LINE ช่วยในการแสกนงานข้อความและการใช้ประโยชน์ต่างๆ 
 5. การใช้ Google From การท าแบบประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการพัฒนา 

   1. ผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการท าข้อสอบก่อนอบรม 
2. ฟังการบรรยายจากวิทยากร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังการบรรยาย และปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการท าข้อสอบหลังอบรม  

วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
            1. คู่มือ หลักสูตร “การจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด” (QR Code) 
            2. แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ผลการจัดกิจกรรม 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

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  ศิริดง 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 

 
บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ  

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจในการจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด         
(QR Code) สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 

๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
3.  ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติงานได้จริง และท าให้งานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
4.  มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยากจะให้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ มากข้ึน  
5.  การอบรมครั้งนี้ท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมาย   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


