
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
หน่วยงาน : ………ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดล ำพูน………… 

1. เร่ืองที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรใช้งำน E-Smart+ แอพพลิเคช่ันส ำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และประเมินควำมเส่ียง
โรคติดเช้ือทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญ ในระดับฟำร์มผ่ำนระบบปฏิบัติกำร android 

2. วัตถุประสงค์   
๒.1 เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมมั่นใจและมีควำมเช่ียวชำญท ำให้กำร    
      ปฏิบัติงำนรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเหตุกำรณ์ และกำรควบคุมโรคระบำดสัตว์ได้ทันถ่วงที 
๒.2 เพื่อด ำเนินกำรตำมำตรกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร 
2.3 สำมำรถใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด เข้ำถึงทันเหตุกำรณ์  

3. จ านวนสมาชิก ………38……… คน (รำยช่ือตำมแนบ) 
4. ช่วงเวลาการพัฒนา ............กรกฏำคม 2562 – กันยำยน 2562....................... 
5. แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

คร้ังที่ ประเด็นเนื้อหาทีพ่ัฒนา 
ระยะเวลา

(ชั่วโมง/นาที) 
เทคนิค การประเมินผลการเรียนรู้ 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในหน่วยงาน 

1 -วำงแผนก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกิจกรรมร่วมกับกำรใช้
แอพพลิเคช่ัน E-Smart+  

 

1-2 ช่ัวโมง พบปะพูดคุย 

วำงแผน 

- สังเกตุกำรณ์ 

- กำรช้ีแจงของวิทยำกรปฏิบัติ
ของอ ำเภอและผู้เกี่ยวข้อง 

หัวหน้ำกลุ่มทุกกลุ่ม 

และปศุสัตว์อ ำเภอ
ทุกอ ำเภอ 

2 กระบวนกำรขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนกำรใช้งำน E-
Smart+ แอพพลิเคช่ันส ำหรับ
เก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และ
ประเมินควำมเส่ียงโรคติดเช้ือ
ทำงปศุสัตว์ที่ส ำคัญ ในระดับ
ฟำร์มผ่ำนระบบปฏิบัติกำร 
android 

4-5 ช่ัวโมง สอนงำน - กำรสอนงำน 
- แบบทดสอบ กำรใช้งำน 

- นำย ประสงค์ ตำมปัญญำ 

3 กำรฝึกปฏิบัติและกำรใช้
ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ควำม
เส่ียง 

6 ช่ัวโมง - กำรใช้งำน 
E-Smart+ 
 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจข้ึน
ทะเบียนฟำร์มสุกรและประเมิน
ควำมเส่ียงระดับฟำร์มผ่ำนระบบ 
E-Smart+จังหวัดล ำพูน 
- ฝึกปฏิบัติจ ำลองสถำนกำรณ์
เสมือนจริง 
 

 

 

 

 

 

 



 
6. การประเมินผลการเรียนรู้ 

6.1 แบบติดตำมประเมินผลกำรใช้งำน E-Smart+ 
6.2 กำรน ำเข้ำข้อมูลเป็นไปตำมเป้ำหมำยและระยะเวลำท่ีกรมฯ ก ำหนด  

7. การประเมินติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมี   ประสิทธิภำพ 
           7.2 รำยงำนผลกำรสำรวจข้ึนทะเบียนฟำร์มสุกร และประเมินควำมเส่ียงระดับฟำร์มผ่ำนระบบ E-Smart+ 
  



รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง กำรใช้งำน E-Smart+ แอพพลิเคช่ันส ำหรับเก็บข้อมูลพื้นฐำนฟำร์ม และประเมินควำมเส่ียงโรคติดเช้ือทำงปศุสัตว์ที่

ส ำคัญ ในระดับฟำร์มผ่ำนระบบปฏิบัติกำร android 
ช่ือ – สกุล กลุ่ม/ฝ่ำย 

นำยเจษฎำ   องอำจ 
นำยวิชำญ  สุขประเสริฐ 
นำยจักรพันธุ์  กิติศรี 
นำยประพิศ  เสนำจิตร 
นำยกอบบุญ  นิลโขง 
นำยอำคม  มโนชมภู 
นำยบุญคิม  หลิมศิวิไล 
นำยสนั่น  ไชยะ 
นำยกีรติ ธิแจ้ 
นำยสุธรรม  สุยะ 
นำงสำวฝน สุคันธรัต 
นำยภฤศเสฎฐ์  ศิวิลัย 
นำยพูลสวัสด์ิ  วีระพันธุ์พิสิษฐ์ 
นำยสุจริต  ไข่มุก 
นำงสำวศศิกำนต์ ศิริค ำ 
นำยศุภกร  พงษ์ตุ้ย 
ว่ำท่ี ร.ต.อภิวัฒน์ ธนำรัตน ์
นำยสมศักดิ์ ฝึกฝน 
นำยธนภัทร  คหินทพงษ์ 
นำงพัชรินทร์ ใจมำ 
นำงธำรำรักษ์  ฟูอ้ำย 
นำงสำวสุนทรินทร์ กะรินตำ 
นำยวัชระ  ต๊ะเตจำ 
นำงธนญัญำ  กรรณิกำ 
นำงสำวล ำภู  ปะวัลละ 
นำยธนัย   ถนอมชำติ 
นำยสนิท  ใจเต้ีย 
นำยไกรสร    วงศ์ชุมภู 
นำยประสงค์  ตำมปัญญำ 
นำยศิริชัย    สำใจ 
นำยเจตติศักด์ิ  นำหลวง 
นำยสงบ     สวัสดิมงคล 
นำยเกรียงไกร  ชัยชนะ 
นำยเกษตร     พอพรวน 

กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง 
ปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 
ปศุสัตว์อ ำเภอเมืองล ำพูน 
ปศุสัตว์อ ำเภอแม่ทำ 
ปศุสัตว์อ ำเภอล้ี 
ปศุสัตว์อ ำเภอเวียงหนองล่อง 
ปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนธิ 
ปศุสัตว์อ ำเภอป่ำซำง 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนธิ 
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์เมืองล ำพูน 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ทำ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ 
กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอล้ี 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมืองล ำพูน 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแม่ทำ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนธิ 



ช่ือ – สกุล กลุ่ม/ฝ่ำย 
นำยบัญชำ     แก้วประดิษฐ์ 
นำยเกษมศักดิ์   ดวงแก้ว 
นำยศิลำ  พรมปำ 
นำยปิยภูมิ  อุทัย 

ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนธิ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอป่ำซำง 
กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ 
ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง 

 
หมำยเหตุ :  เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละอ ำเภอ 
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แบบประเมินก่อน-หลังการฝึกอบรม 

กรุณำใส่เครื่องหมำย () หน้ำข้อควำมท่ีถูก และเครื่องหมำย (×) หน้ำข้อควำมท่ีผิด 

(.........) 1. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) คือ กำรประเมินควำมเส่ียงฟำร์มสุกรแบบ Real Time 
(.........) 2. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) ข้อมูลจะแสดงผลบนเว็บไชต์ท้ังแบบแผนท่ี และตำรำงข้อมูล                        
              หลังจำกUpload ข้อมูลแล้ว 
(.........) 3. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) จะแสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเป็นคะแนน และแบ่งระดับ          
             ควำมเส่ียงเป็น 3 ระดับ คือ ต่ ำ กลำง สูง 
(.........) 4. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) จะใช้กับสมำร์ทโฟนหรือแทบเล็ตระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น 
(.........) 5. กำรแก้ไขข้อมูลสัตว์ให้นำยสัตวแพทย์หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์กดไอคอนสัตว์ชนิดท่ีจะแก้ไขแล้ว     
             บันทึกซ้ ำทุกครั้งเมื่อด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
(.........) 6. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) สำมำรถถ่ำยรูปได้ครั้งเดียวและบันทึกรูปได้เพียง 1 รูปเท่ำนั้น 
(.........) 7. E-SMART+ (อ-ีสมำร์ทพลัส) จะถูกน ำมำแสดงผลในรูปแบบเชิงพรรณนำ วิเครำะห์ ผ่ำนเว็บไซต์      
             http://esmartsur.net 
(.........) 8. กำรสร้ำงบัฟเฟอร์จำกจุดรำยงำนโรค สำมำรถก ำหนดรัศมีได้ 3 ระดับคือ 1,5 และ 10 กิโลเมตร 
(.........) 9. กำรดำวน์โหลดข้อมูลประเมินควำมเส่ียงจะมีตัวกรองในกำรคัดเลือกข้อมูลประกอบด้วย พื้นท่ี โรค               
             และช่วงเวลำ 
(.........) 10.กำรแก้ไขปัญหำกำรติดต้ัง E-SMART+ เพื่อช่วยเหลือส ำหรับกำรติดต้ังโดยเจ้ำหน้ำท่ีกรมปศุสัตว์       
              ส่วนกลำงต้องผ่ำนโปรแกรม TeamViewer และ Vysor 
 

  

 

http://esmartsur.net/

