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

1. เรื่องที่แลกเปลี่ยน “การเขียนหนังสือราชการ” 
2. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

   2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องน ามาสู่ประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือฝึกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยวิธีการจัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างทักษะ สร้างความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในการท างาน 

4.เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์การประเมินของกรมปศุสัตว์  

  

3. จ านวนสมาชิก ………49…… คน (รายชื่อตามแนบ) 
รายช่ือข้าราชการ/พนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม 
๑. นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
      รก.ปศุสัตวจังหวัดนครพนม (ประธาน)          
2. นายเชิดชัย  จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางคมคาย พรหมประกาย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์   สัตวแพทย์อาวุโส 
5. นายสุธี  ธรรมวงศา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
6. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ชัย  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
7. นายประกิจ   ศรีใสย์    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นางสาวหฤทัย  รุ่งเรือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
9. นางพรรณธิดา แก้วสุริยา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
10. นายประหยัด  ศรีโคตร  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
11. นางสาวผุดผ่อง   แสนฝา่ย  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
12. นายพัลลภ   นโุพธิ์   สัตวแพทย์ช านาญงาน   
13. นางสาวณัชชา มารศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. นายอนุรักษ์   กองไชย  สัตวแพทย์อาวุโส 
15. นายโกศิลป์  แสนฝ่าย  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
16. นายสุพจน์   บุญรัตน ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน   
17. นายศรายุทธ  ดอนต้อ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
18. นายสุรศักดิ์  มณีปกรณ์  รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ปลาปาก 
19. นายชริน  แสนยอดค า  ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร 
20. นายสุรวิทย์  ชอบจิตร  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
21. นายสายฝน ค าผอง   สัตวแพทย์อาวุโส 
22. นายสามารถ   ดาวเศรษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส 
 



23. นายอรรถพล  อัครจันทร์    นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
24. นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
25. นางสาวนงนุช  งอยผาลา  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
26. นายภพพล  ประเสริฐสังข์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
27. นายมงคล  สุ่ยวงษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นางสาววันวิสาข์  วะชุม  นายสัตว์แพทย์ช านาญการ 
29. นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
30. นายยิ่ง   เปาริสาร   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
31. นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
32. นางสาวศินิทรา  ปัณโคตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
33. นายปกรณ์  มีมูล   นักวิชาการสัตวบาล 
34. นางสาววันดี  ค าตั้งหน้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
35. นายประสิทธิ์ชัย  ปาลือชา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
36. นางสาวพิมลพรรณ  สีหาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
37. นายสถิตย์  พวงศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
38. นายณัฐพล  อุทัยวัฒน์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
39. นายเปรมชัย ภูดีทิพย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40. นายเชาว์  ฉายบุญครอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
41. นายนิธิ  โคทังคะ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
42. นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
43. นายโอกาส  โคทังคะ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
44. นายสุชิน  วันนาพ่อ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
45. นางกัลยา สุ่ยวงษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
46. นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
47. นางสาวมริสา   แสงเดชา  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
48. นายศิวะ  สาริบุตร   นักจัดการงานทั่วไป 
49. นางสาวชวลิดา  มุกดาสนิท  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 

4. ช่วงเวลาการพัฒนา         ฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ” จ านวน ๑ วัน ใน
วันที่ 20 มกราคม 2568  รอบ 1/2565 (๑ ตุลาคม ๒๕64–๓1 มีนาคม ๒๕๖5) 

5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครั้งที่ ประเด็นเนื้อหาที่พัฒนา ระยะเวลา(ชั่วโมง/
นาที) เทคนิค 

การประเมินผล
การเรียนรู ้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ภายในหน่วยงาน 

 “การเขียนหนังสือ
ราชการ” 

7 ชั่วโมง - การบรรยาย 
- กิจกรรม
แบ่งกลุ่ม 
- ฝึกปฏิบัติ 
- การอภิปราย 
ร่วมกัน 

-แบบประเมิน 
-แบบทดสอบก่อน 
–หลังการฝึกอบรม 

นายชยัวัฒน ์ อุค า
พันธ์ หวัหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุ
สัตว์ 

 



6. การประเมินผลการเรียนรู้ 
  6.1) การประเมินโครงการ/ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการ (ประเมินวิทยากร เนื้อหาการอบรม) 
    6.2) ประเมินการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม (pre test/post test) 
    6.3) การติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล ประเมินหลังเสร็จการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ เดือน 
7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
   ๑5.๑ เพ่ือให้บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ได้ทบทวนการเขียนหนังสือราชการ 
ระเบียบงานสารบรรณ  

                    ๑5.๒ บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และ

สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

                     ๑๕.๓ บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมสามารถน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รายชื่อสมาชกิผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 

๑. นายพิพรรธพงศ์  พูดเพราะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  
      รก.ปศุสัตวจังหวัดนครพนม (ประธาน)          
2. นายเชิดชัย  จันทร์ตระกูล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นางคมคาย พรหมประกาย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์   สัตวแพทย์อาวุโส 
5. นายสุธี  ธรรมวงศา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
6. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ชัย  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
7. นายประกิจ   ศรีใสย์    นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นางสาวหฤทัย  รุ่งเรือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
9. นางพรรณธิดา แก้วสุริยา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
10. นายประหยัด  ศรีโคตร  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
11. นางสาวผุดผ่อง   แสนฝา่ย  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
12. นายพัลลภ   นโุพธิ์   สัตวแพทย์ช านาญงาน   
13. นางสาวณัชชา มารศรี  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
14. นายอนุรักษ์   กองไชย  สัตวแพทย์อาวุโส 
15. นายโกศิลป์  แสนฝ่าย  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
16. นายสุพจน์   บุญรัตน ์  สัตวแพทย์ช านาญงาน   
17. นายศรายุทธ  ดอนต้อ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
18. นายสุรศักดิ์  มณีปกรณ์  รักษาการในต าแหน่ง ปศอ.ปลาปาก 
19. นายชริน  แสนยอดค า  ปศุสัตว์อ าเภอเรณูนคร 
20. นายสุรวิทย์  ชอบจิตร  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
21. นายสายฝน ค าผอง   สัตวแพทย์อาวุโส 
22. นายสามารถ   ดาวเศรษฐ์  สัตวแพทย์อาวุโส 
 
23. นายอรรถพล  อัครจันทร์    นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
24. นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
25. นางสาวนงนุช  งอยผาลา  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
26. นายภพพล  ประเสริฐสังข์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 



27. นายมงคล  สุ่ยวงษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
28. นางสาววันวิสาข์  วะชุม  นายสัตว์แพทย์ช านาญการ 
29. นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
30. นายยิ่ง   เปาริสาร   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
31. นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
32. นางสาวศินิทรา  ปัณโคตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
33. นายปกรณ์  มีมูล   นักวิชาการสัตวบาล 
34. นางสาววันดี  ค าตั้งหน้า  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
35. นายประสิทธิ์ชัย  ปาลือชา  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
36. นางสาวพิมลพรรณ  สีหาบุตร  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
37. นายสถิตย์  พวงศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
38. นายณัฐพล  อุทัยวัฒน์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
39. นายเปรมชัย ภูดีทิพย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40. นายเชาว์  ฉายบุญครอง  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
41. นายนิธิ  โคทังคะ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
42. นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม  เจ้าพนักงานสัตวบาล   
43. นายโอกาส  โคทังคะ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
44. นายสุชิน  วันนาพ่อ   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
45. นางกัลยา สุ่ยวงษ์   เจ้าพนักงานสัตวบาล   
46. นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว   เจ้าพนักงานสัตวบาล  
47. นางสาวมริสา   แสงเดชา  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
48. นายศิวะ  สาริบุตร   นักจัดการงานทั่วไป 
49. นางสาวชวลิดา  มุกดาสนิท  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที.่...1....... 
เรื่อง.......... “การเขียนหนังสือราชการ”......................................................................... 

วันที่ ……20  มกราคม  ๒๕๖5…..………………………………………………….....................................……………………… 
วัตถุประสงค์   

   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครพนมเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

   2. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องน ามาสู่ประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือฝึกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันโดยวิธีการจัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างทักษะ สร้างความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในการท างาน 

4.เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเกณฑ์การประเมินของกรมปศุสัตว์  

 

 



             “การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย”   ( ๗ ชั่วโมง )                                               

            วิทยากรภายใน นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์              
 วิธีการฝึกอบรมโดยวิธีการฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ฝึกปฏิบัติ จ านวน  ๑ วัน คือ วันที่ 20  มกราคม  ๒๕๖5 

รายละเอียดหัวข้อวิชา  

6.2.1 ความหมายของหนังสือติดต่อราชการ  

6.2.2 ลักษณะของหนังสือภายนอก 

6.2.3 ลักษณะของหนังสือภายใน 

6.2.4 ลักษณะของหนังสือประทับตรา 

6.2.5 การเขียนหนังสือติดต่อราชการ 

6.2.6 การเขียนหัวเรื่อง 

6.2.7 การเขียนเนื้อเรื่อง 

6.2.8 การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง 

6.2.9 การเขียนท้ายเรื่อง 

6.2.10 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

6.2.11 ความแตกต่างของหนังสือภายใน ภายนอก บันทึก 

ขั้นตอนการพัฒนา 

                   1. คณะท างานด าเนินการพัฒนาบุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ประชุมวางแผน               
ก าหนดหลักสูตร  หัวข้อวิชาเนื้อหา ฯลฯ ในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครพนม 

 2. จัดท าโครงการฝึกอบรม 

 3. ขออนุมัติด าเนินการฝึกอบรม  

 4. เตรียมการฝึกอบรม  

 5. ด าเนินการฝึกอบรม วัดผลประเมินผล ฯลฯ 

 6.  สรุปผล ติดตามหลังการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

          7. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กองการเจ้าหน้าที่  
                          กรมปศุสัตว์ทราบตามก าหนด 

 

 

 



วัสดุอุปกรณ์/สื่อท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. …… PowerPoint  บรรยายเรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”………………… 

 ๒. ….…คอมพิวเตอร์โน๊ดบุค……………………………………………………………………………………………….. 

ผลการจัดกิจกรรม 
- บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถน าไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง    

บันทึกผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ 
ผลการจัดกิจกรรมภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเนื้อหาสาระ ตั้งใจฝึกปฏิบัติ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  ที่ต้องการเข้าร่วมในครั้งนี้ โดยความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม มีความเหมาะสม วิทยากรมีความรู้ความสามารถ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

ลงชื่อ...................................................................ผู้บันทึก 
ชื่อ.....นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์....ต าแหน่ง..หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ถ้ามี) 
เร่ือง ........ ““การเขียนหนังสือราชการ”................................................................... 

กิจกรรมครั้งที่ .....1.......... วันที่ ...... 20  มกราคม  ๒๕๖5.............................................................. 
ชื่อผู้บันทึก  นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์…................................ 

ขอบเขตเนื้อหา 

6.2.1 ความหมายของหนังสือติดต่อราชการ  

    6.2.2 ลักษณะของหนังสือภายนอก 

    6.2.3 ลักษณะของหนังสือภายใน 

                                6.2.4 ลักษณะของหนังสือประทับตรา 

                                6.2.5 การเขียนหนังสือติดต่อราชการ 

6.2.6 การเขียนหัวเรื่อง 

   6.2.7 การเขียนเนื้อเรื่อง 

6.2.8 การเขียนจุดประสงค์ของเรื่อง 

6.2.9 การเขียนท้ายเรื่อง 

6.2.10 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

    6.2.11 ความแตกต่างของหนังสือภายใน ภายนอก บันทึก 

บันทึกสรุปบทเรียน 
- บุคลากรส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และสามารถน าไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

  



แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

เร่ือง....... “การเขียนหนังสือราชการ”.......................................... 

ชื่อ  นางสาวชวลิดา  มุกดาสนิท  ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ 

สังกัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวดันครพนม 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้
เกณฑ์ 1-5 (1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น* 

1) ระดับการน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 4 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 4 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 8 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 4 5 

*คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น น าไปใช้รายงานในแบบฟอร์ม IDP:A 

2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลที่เกิดข้ึนจากการที่ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

นางสาวชวลิดา  มุกดาสนิท

 ................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................  

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน 

ได้เป็นอย่างดี

.......................................................................

.......................................................................

....................................................................... 

3. นอกจากที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ความรู้ที่ได้ให้กับผู้ร่วมงาน                 พยายามน าความรู้ทีไ่ด้มาพัฒนาองค์กร         

       ให้ความช่วยเหลือ/แนะน าผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................    ไม่ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ 

  

 

 

ลงชื่อ............................................................ 
(นางสาวชวลิดา  มุกดาสนิท) 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับการประเมิน 

 

 

ลงชื่อ............................................................ 
(นายชัยวัฒน์  อุค าพันธ์)      

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 


