
 
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ภายใต้ตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/2560 และการติดตามประเมินผล 

**************************** 
 

ในรอบครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เม.ย. – ก.ย. 60)  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ได้หารือกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยร่วมกันวางแผนและก าหนดวิธีการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ด้วยวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ (Non Training / On the Job Training) และมอบหมายให้แต่ละ
ส่วน/ฝ่าย ด าเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ในแล้วเสร็จภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2560   

กล่าวคือ  การจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) เป็นวิธีการฝึกอบรม/
พัฒนาบุคลากรโดยการจัด/ส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี
ลักษณะดังนี้ 

o ประสบปัญหาลักษณะเดียวกัน 
o มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน 
o มีเป้าหมายร่วมกัน  มีความมุ่งมั่นร่วมกัน  ที่จะพัฒนาวิธีการท างานได้ดีขึ้น 
o วิธีปฏิบัติคล้ายกัน  ใช้เครื่องมือ  และภาษาเดียวกัน 
o มีความเชื่อ  และยึดถือคุณค่าเดียวกัน 
o มีบทบาทในการสร้าง  และใช้ความรู้ 
o มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน  อาจจะพบกันด้วยตัวจริง  หรือผ่านเทคโนโลยี 
o มีช่องทางเพ่ือการไหลเวียนของความรู้  ท าให้ความรู้เข้าไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ได้ง่าย 
o มีความร่วมมือช่วยเหลือ  เพ่ือพัฒนาและเรียนรู้จากสมาชิกด้วยกันเอง 
o มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เพิ่มพูนความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ 
ชุมชนนักปฏิบัติอาจเป็นกลุ่มคนเล็กๆ ซึ่งท างานด้วยกันมาระยะหนึ่ง  มีเป้าหมายร่วมกัน  

และต้องการที่จะแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์จากการท างาน  กลุ่มดังกล่าวมักจะไม่ได้เกิดขึ้น
จากการจัดตั้งโดยองค์การ  เป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการทางสังคม  และความพยายามที่จะท าให้บรรลุผล
ส าเร็จ  เป็นกลุ่มที่ไม่มีอ านาจ  ไม่มีการก าหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร  ในหนึ่งองค์กร อาจจะมีชุมชน
นักปฏิบัติเป็นจ านวนมาก  และคนคนหนึ่งอาจเป็นสมาชิกในหลายชุมชน  ซึ่งเกิดจากความใกล้ชิด  ความ
พอใจ  และพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน  ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้  และการสร้างความรู้ใหม่ๆ 
มากกว่าโครงสร้างที่เป็นทางการ  ค าว่า  ปฏิบัติ  หรือ  Practice ใน CoP การเรียนรู้ซึ่งได้รับจากการท างาน
เป็นหลัก  เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ  ปัญหาประจ าวัน  เครื่องมือใหม่ๆ  พัฒนาการในเรื่องงาน  วิธีการท างานที่
ได้ผลและไม่ได้ผล  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ท าให้เกิดการถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก  สร้าง
ความรู้และความเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือ  หรือการฝึกอบรมตามปกติ 

 
 
 
 



 
 
 

เป้าประสงค์ของการพัฒนา 
  เพ่ือให้ข้อมูล  เพ่ือพัฒนาทักษะ  เพ่ือเกิดกระบวนการคิด  และเพ่ือพัฒนาทัศนคติ 
 
 
ข้อสังเกต 

 CoP เป็นกลไกของการค้นคว้าความรู้เข้าหาตัว  มากกว่าการรวบรวมความรู้  เพ่ือส่ง
มอบให้ผู้อ่ืน 

 CoP เป็นเรื่องของการเรียนรู้  เพื่อเป็นคนท างานที่เก่งขึ้น  มิใช่แค่เรียนรู้ว่า จะท างาน
อย่างไร  หรือเรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นนามธรรม 

 การเป็นสมาชิกของ CoP คือ  มีส่วนร่วมในชุมชนนั้นอย่างมีความหมาย 
 CoP ควรเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักขององค์กร 
 ควรให้สมาชิกมีการเรียนรู้ใกล้ชิดกับการปฏิบัติมากท่ีสุด  คือ  ให้มีการน าความรู้ไป

ทดลองปฏิบัติจริง  แล้วน าผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง  โดยอย่ารีบร้อนที่
จะสกัดความรู้จาก CoP  หรือเปลี่ยนความรู้จาก CoP ไปเป็นหลักสูตรเพ่ือการฝึกอบรม 

 แนวคิดปัจจุบันของ CoP เปลี่ยนจากการเก็บเก่ียวความรู้ไปสู่การเชื่อมต่อระหว่าง
บุคคล คือไม่ควรสร้างห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเอกสาร  แต่ให้สร้างบัตรรายชื่อบุคคล 
(card catalog) เพ่ือช่วยในการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลและการตดิตามประเมนิผลการจัดชุมชนนักปฏิบตัิ (CoP) ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ส่วน/ฝ่าย ชื่อเรื่องที่สนใจ ได้อะไรจาก CoP การติดตามประเมนิผล 

ส่วนสุขภาพสัตว ์ ระบบการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ 

มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สังเกตหลังจากการได้รับความรู้ พบว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ และการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ การจัดการอาหารหยาบ 
และ TMR เพื่อเพิ่ม
คุณภาพน้ านม 

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการพืชอาหารสัตว์ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
น าเอาองค์ความรู้ไปส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
อาหารหยาบ และ TMR เพื่อเพิ่มคุณภาพน้ านมดิบให้สูงขึ้น 

ติดตามผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบรายเดือน โดย
พิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบน้ านมดิบของฟาร์มที่
ได้รับการเข้าไปส่งเสริมพัฒนา และให้ความรู้เรื่องการจัดการอาหาร
หยาบ และ TMR เพื่อประเมินการน าเอาองค์ความรู้การจัดการ
อาหารหยาบ และ TMR ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ านม
ดิบให้เพิ่มสูงขึ้น 

ส่วนสง่เสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว ์

การถอดบทเรียนงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถอดบทเรียน  เทคนิคการถอด
บทเรียน วิธีการถอดบทเรียน  มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติ งานที่ดี   ได้ความรู้จากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาสามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานคร้ังต่อไป 

สังเกตจากการปฏิบัติงาน พบว่า สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ไม่สับสน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  งานที่ได้มี
คุณภาพตามที่ต้องการ 
 

ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว ์

กระบวนการรับรองนม/
ผลิตภัณฑน์มคุณภาพสูง
ล้านนา 

มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีแนวทางในการด าเนินงานโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา และสามารถปฏิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้อง 

ติดตามผลหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  ด้วย
วิธีการสั งเกตและตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ในการด าเนินงานตาม
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา  ปรากฏว่า  บุคลากรส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด 

ฝ่ายบริหารทั่วไป พระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

หลังจากได้รับการให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 


