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แบบฟอร'มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหน<วยงาน  

ศูนย'ความร-วมมือระหว-าง

ประเทศ 

คู<มือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป8นองค:กรแห=งการเรียนรูA (LO) 

 

1. วัตถุประสงค' (Objectives)  

1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหAเกิดพลวัตรการเรียนรูA (Learning Dynamic) การใหAโอกาสหรือ

สรAางการเรียนรูA อย-างเปUนระบบและต-อเน่ือง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหAตอบสนอง

เปYาหมายของศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศ 

1.2 เพ่ือรวบรวมองค'ความรูAตามภารกิจของศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศใหAเกิดประโยชน'ต-อ

กระบวนการทำงานใหAมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. ขอบเขต (Scope) 

 แสดงถึงแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินงานรวบรวมองค'ความรูAวิชาการ และการกำกับ ติดตาม

อย-างเปUนระบบ ของศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศใหAเปUนองค'กรแห-งการเรียนรูA(LO)  

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ̂ามี) 

          - 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

            ผูAรับผิดชอบหลัก กลุ-มวิเทศสัมพันธ' ศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศ กรมนามัย 

           ผูAร-วมดำเนินการ ทุกกลุ-มงานในศูนย'ความร-วมมือระหว-างประเทศ 

 

 

 

 

 

5. ข้ันตอนการ… 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู4รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวข4อง 
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เสนอเข&าวาระในที่

ประชุมประจำเดือน

ของศรป. 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 

เตรียมเอกสารเกณฑCการให&

คะแนนตัวชี้วดัองคCกรแห?ง

การเรียนรู& 
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ผู&รับผิดอธิบาย

สถานการณCองคC

ความรู&ที่ศรป.มีใน

ปPจจุบัน และข&อมลู

ผู&มสี?วนได&ส?วนเสีย

ในการประชุม

ประจำเดือน 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
1.วิเคราะหCสถานการณC

องคCความรู&ที่มีในปPจจุบัน 

2.สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการงาน

ต?างประเทศ 
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ผู&รับผิดชอบถาม

ความต&องการองคC

ความรู&ใหม?จาก

เจ&าหน&าที่ศรป.ใน

การประชุม

ประจำเดือน 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธCและร?วม

ดำเนินการ 

- 
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วเิคราะหCและ

สังเคราะหCข&อมูล

จากข&อมูลในลำดับ

2, 3 จำนวน 1 

ฉบับ 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
- 
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นำข&อมูลลำดับที่ 4 

มาใช&ในการจัดทำ

แผนองคCกรแห?งการ

เรียนรู& (LO) 

จำนวน 1 ฉบับ 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
เอกสารวเิคราะหCและ

สังเคราะหCข&อมูล 
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อธิบายขั้นตอน

กระบวนการทำ

ตัวชีว้ัดในรปูแบบ 

SOP 

1 วัน  แบบฟอรCมมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน (SOP) 

 

  

 

 

    

ประชุมผู&รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.4  

การเป`นองคCกรแห?งการเรียนรู& (LO) 

 

สอบถามความต&องการของ

เจ&าหน&าทีศ่รป.  

วเิคราะห์ 
สถานการณ์องคค์วามรู้ในปัจจบุนั 

และรวบรวมข้อมลูผู้มสีว่น 
ได้สว่นเสยี 

 

วเิคราะห์ข้อมลูความรู้ 
ความต้องการของเจ&าหน&าทีศ่รป. 

และรวบรวมข&อมูล 

ผู&มีส?วนได&ส?วนเสีย 

รอบ 5 เดือนแรก 

 

จัดทำแผนขับเคลื่อนองคCกรแห?ง

การเรียนรู& (LO) 

 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(SOP) ของตัวชี้วัด 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู4รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวข4อง 
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ดำเนินการตามแผน

ที่กำหนด 

150 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 

แผนขับเคลื่อนองคCกรแห?ง

การเรียนรู&(LO)ของศรป. 
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ชดุข&อมูลรายงานผล

ดำเนินการโดยให&

นักวิชาการ

คอมพวิเตอรCลง

เว็บไซตCศรป. (Link) 

1 ครั้ง/

เดือน 

กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC และ

นักวิชาการ

คอมพวิเตอรC 

- 
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นำ Url ชดุข&อมูล

รายงานผล

ดำเนินการจาก

เว็บไซตCศรป.ลงใน

ระบบ DOC (Link) 

1 ครั้ง/

เดือน 
กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
- 
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นำเสนอชุดข&อมลู

รายงานผล

ดำเนินการ 

1 ครั้ง/

เดือน 
กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
- 
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เสนอเข&าวาระในที่

ประชุมประจำเดือน

ของศรป. 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
สรุปวิเคราะหCรายงานผล

ดำเนินการตามแผนในรอบ 

5 เดือนแรก 
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สรุปวิเคราะหC

รายงานผล

ดำเนินการตามแผน

ในรอบ 5 เดือนแรก

และนำเสนอต?อที่

ประชุมพร&อมปรับ

แผนใหม?ร?วมกัน

ปรับแผนขับเคลื่อน 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
สรุปวิเคราะหCรายงานผล

ดำเนินการตามแผนในรอบ 

5 เดือนแรก 
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ทบทวนมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

(SOP)ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดอืนแรกให&

ชัดเจนยิ่งขึ้น  

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

(SOP) ของตัวชี้วัด ของ

รอบ 5 เดือนแรก 

      

ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน

องคCกรแห?งการเรียนรู&(LO)ของศรป. 

ลงเอกสาร/ข&อมูลรายงานผลการ

ดำเนินการลงเว็บไซตCของศรป. 

นำ Url รายงานผลการดำเนินการ

ติดตาม ลงในระบบ DOC  

กรมอนามัย 

รายงานผลดำเนินการตามแผนราย

เดือนต?อผู&ผอ.และเจ&าหน&าที่ศรป.ใน

การประชุมประจำเดือนศรป. 

ประชุมผู&รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.4  

การเป`นองคCกรแห?งการเรียนรู& (LO) 

รอบ 5 เดือนหลงั 

 

ทบทวนผลการ 

วิเคราะหCและแผนขับเคล่ือน 

องคCแห?งการเรียนรู& (LO) 

ในรอบ 5 เดือนหลัง 

 

ทบทวน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

 ของตัวชี้วัด 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู4รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวข4อง 
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รายงานผล

ดำเนินการตามแผน 

รอบ 5 เดือนหลัง 

150 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
แผนขับเคลื่อนองคCกรแห?ง

การเรียนรู&(LO)ของศรป. 

รอบ 5 เดือนหลัง 
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ชดุข&อมูลรายงานผล

ดำเนินการโดยให&

นักวิชาการ

คอมพวิเตอรCลง

เว็บไซตCศรป. (Link) 

1 ครั้ง/

เดือน 

กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC และ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอรC 

- 
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นำ Url ชดุข&อมูล

รายงานผล

ดำเนินการจาก

เว็บไซตCศรป.ลงใน

ระบบ DOC (Link) 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
- 
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คดัเลือกองคCความรู&

ของศรป.ที่ประสบ

ความสำเร็จ 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
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ส?งนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมของศรป.

เข&าร?วมนำเสนอ

ผลงานในเวที Live 

Talk Award 

จำนวน 1 เรื่อง 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
รายละเอียดการนำเสนอ

ผลงานในเวท ีLive Talk 

Award ของสำนักคณะ

กรรมผู&ทรงคุณวฒุ ิ
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จดัทำสรุปการ

ดำเนินการระดบั

ความสำเร็จตัวชีว้ัด

องคCกรแห?งการ

เรียนรู&(LO)  

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
-  

  

 

 

 

 

 

จดัทำสรุปการ

ดำเนินการระดบั

ความสำเร็จตัวชีว้ัด

องคCกรแห?งการ

เรียนรู&(LO)  

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
- 

  

 

 

    

ลงเอกสาร/ข&อมูลรายงานผลการ

ดำเนินการลงเว็บไซตCของศรป. 

ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน

องคCกรแห?งการเรียนรู&(LO)ของศรป. 

นำ Link รายงานผลการดำเนินการ

ติดตามลงในระบบ DOC  

กรมอนามัย 

ส?งผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของ

ศรป.เข&าร?วมนำเสนอผลงานในเวที 

Live Talk Award 

ประเมินผลการดำเนินงานพร&อม

สรุปบทเรียน และผลผลิตตามแผน 

การเปน̀องคCกรแห?งการเรียนรู& 

มีเอกสารแสดงจำนวนผลงานการ

จัดการข&อมูลและความรู&ที่

ดำเนินการจัดการอย?างเปน̀ระบบ

และพร&อมใช&งาน 

ประชุมคดัเลือกผลงานนำเสนอ

ผลงานเวท ีLive Talk Award 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู4รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวข4อง 

20  

 

 

 

ชดุข&อมูลรายงานผล

ดำเนินการโดยให&

นักวิชาการ

คอมพวิเตอรCลง

เว็บไซตCศรป. (Link) 

1 ครั้ง/

เดือน 

กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC และ

นักวิชาการ

คอมพิวเตอรC 

- 
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นำ Url ชดุข&อมูล

รายงานผล

ดำเนินการจาก

เว็บไซตCศรป.ลงใน

ระบบ DOC (Link) 

1 วัน กลุ?มวิเทศ

สมัพนัธC 
1. ชดุข&อมูลรายงานผล

ดำเนินการ 

2.สรุปการดำเนินการ

ระดบัความสำเร็จตัวชีว้ัด

องคCกรแห?งการเรียนรู&(LO)   

 

 

สัญลักษณ>ที่ใช4 

 จุดเริ่มต@นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เชMน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมตMอระหวMางขั้นตอน 

 

6. ภาคผนวก (ถAามี)    

 

 

 

 

 

 

นำ Link รายงานผลการดำเนินการ

ติดตาม ลงในระบบ DOC  

กรมอนามัย 

) 

ลงเอกสาร/ข&อมูลรายงานผลการ

ดำเนินการลงเว็บไซตCของศรป. 


