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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน   การพัฒนาทักษะ หลักสูตร “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ ” 
2. วัตถุประสงค ์        

 2.๑.  เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๒.2  เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 

   ๓.3  เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
 ๔.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก

พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
๕.5  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ

ให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น  
3. จ านวนสมาชิก  39  ราย (รายชื่อตามท่ีแนบ) 
 4. ช่วงเวลาการพัฒนา  ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.                       
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยจัดอบรมเป็น 1 รุ่นๆละ 39 คน 
 5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
ครั้งที ่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา

(ชั่วโมง/
นาที) 

เทคนิค การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญใน

หน่วยงาน 
1 บทบาทหน้าที่ของจิตอาสา

และจิตส านึกสาธารณะ         
4 - การบรรยาย

โดย LINE 
Meeting 
- ดู VDO 

- แบบบันทึกสรุป
บทเรียน 
- แบบ
สังเกตการณ์ 

น.ส.มหัทธนา 
รับงาม 
ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานสัตว
บาลช านาญ
งาน 

 6. การประเมินผลการเรียนรู้  
6.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเข้าใจและพัฒนาตน ในบทบาท

หน้าที่ของการพัฒนาจิตใจการเป็นจิตอาสา  
6.2 สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง 

 7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์  
      บุคลากรที่ผ่านการพัฒนาทักษะ สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้จริงเพื่อบริการประชาชน และสาธารณะชนทั่วถึง เท่าเทียมกันและเกิดความสามัคคีในที่
ท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ภายในองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ CoP : Community of Practice) 
เรื่อง หลักสูตร หลักสูตร “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ ” 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นายจรูญวิทย์  นะพรรัมย์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
2 นายสุพิน  นองมัน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
3 นายก าชัย  หมายจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอท่าตูม สนง.ปศอ.ท่าตูม 
4 นายอุทัย  ลุนราศรี ปศุสัตว์อ าเภอล าดวน สนง.ปศอ.ล าดวน 
5 นายสมทัศน์  อย่างสุข นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
6 นายเชษฐา  สงวนศิริ ปศุสัตว์อ าเภอบัวเชด สนง.ปศอ.บัวเชด 
7 นางสาวมหัทธนา  รับงาม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
8 นางนงนุช  พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
9 นางเจียมจิตต์  เดื่อมขันมณี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 

10 นายณรงค์  ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
11 นางสาวรสรินทร์  พรมตู้ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
12 นางวชิราภรณ์ นองมัน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
13 นายธีระ  กงแก้ว นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
14 นางสาวอรอิณฑ์  สายน าทาน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
15 นายจักรวาล  ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.เมืองสุรินทร์ 
16 นางชนัญธิดา  มะลิซ้อน นายสัตวแพทย์ช านาญการ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
17 นางสาวสุวรรณา  โต๊ะงาม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.ศีขรภูมิ 
18 ว่าที่ รต.หญิง อทิตตา โชติมณี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สนง.ปศอ.บัวเชด 
19 นางสาวทิชากร  หงษ์ชัย นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.ปราสาท 
20 นางสาวนันทวัน  ประวัติเลิศอุดม  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.จอมพระ 
21 นางสาวสุจิตรา  ค าศรี นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สนง.ปศอ.กาบเชิง 
22 นายอภิรักษ์  ศรีโกตะเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.ท่าตูม 
23 นายธวัชชัย  สิทธิโสม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศอ.โนนนารายณ์ 
24 นายเกียรติศักดิ์ สรรเพชุดาญาณ นักจัดการงานทั่วไป สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
25 นายศักรนันท์  หาญบาง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศรีณรงค์ 
26 นายทนงศักดิ์  สมหวัง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ศีขรภูมิ 
27 นายสุชาติ  พิทักษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ท่าตูม 
28 นายมานิต  โฉลกดี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.พนมดงรัก 
29 นายนิพัฒน์  ล้อไป เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.เมืองสุรินทร์ 
30 นางอิศราภรณ์  ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
31 นางสาวอรัญญา ไวยาประโคน เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
32 นางรัชนี  ภูติยา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
33 นางสาวอัมพร  สระหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
34 นางสาวกาญจนา  ใจพินิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.ปราสาท 
35 นายเชาวลิต  ปานทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศอ.บัวเชด 
36 นายนาวิน  น้อยผาง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
37 นางสาวรัตนาภรณ์  แย้มชู เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
38 นางสาววราภรณ์  ถุนาพรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 
39 นายภิญโญ  พรรคฐิน  นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศจ.สุรินทร์ 



 


