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ชื่อเร่ืองน าเสนอ กำรพฒันำกระบวนกำรและผลลัพธ์กำรปฏิบัติงำนด้วย Logic Model 
 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) หน่วยงำนน ำเครื่องมือ Logic Model มำใช้ในกำรออกแบบกระบวนงำนท่ีสร้ำงคุณค่ำต่อลูกค้ำและองค์กร โดยมี 
ทีมงำนจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและงำนพัฒนำคุณภำพ เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดท ำตัวชี้วัดกระบวนกำรและค่ำ
เป้ำหมำยเพื่อให้มีควำมเหมำะสม ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน สำมำรถแสดงควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนตัวชี้วัดในระดับหน่วยงำน และส่งผลต่อควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดระดับคณะ/หน่วยเหนือ  

2) กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำม Logic Model เช่น ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดส ำคัญ ปัญหำและอุปสรรค
เชิงบูรณำกำรข้ำมฝ่ำย/งำน ท่ีต้องกำรให้ผู้บริหำรพิจำรณำแก้ไข แผนพัฒนำงำนหรือพัฒนำคุณภำพ ควำม
ภำคภูมิใจในกำรด ำเนินงำนโดยผู้บริหำรระดับกลำงและระดับต้นของแต่ละหน่วยงำน ในท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ปฏิบัติกำรคณะฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรระดับกลำงและระดับต้นของหน่วยงำนอื่นและจำกรอง
คณบดี มำใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนต่อไป 

3) ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลติดตำมผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดระดับหน่วยงำน (Key Performance Indicator: 
KPI) จำกหน่วยงำนภำยในคณะ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เห็นควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัดในภำพรวมท้ังคณะฯ  

4) ผู้บริหำรระดับกลำงและระดับต้นน ำ Logic Model ไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนและค่ำ  



 

  2 

    เป้ำหมำยของบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อถ่ำยทอดตัวชี้วัดช้ีวัดรำยบุคคล และประยุกต์ร่วมกับระบบกำรประเมินผล   
    กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดกำรสอบทำน ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมี Logic Model เพิ่มมำกขึ้น 
2) ระดับควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดหน่วยงำนท้ังคณะท่ีบรรลุเป้ำหมำย 
3) โครงกำรพัฒนำระบบงำนท่ีส่งผลให้ตัวชี้วัดหน่วยงำนหรือตัวช้ีวัดของคณะ/หน่วยเหนือสัมฤทธิ์ผล 
4) พัฒนำควำมสำมำรถของหน่วยงำนด้วยกำรต้ังเป้ำหมำยของตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเย่ียมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงท่ีน ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

 
บทคัดย่อ 

ชื่อเร่ือง : กำรพัฒนำกระบวนกำรและผลลัพธ์กำรปฏิบัติงำนด้วย Logic Model 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
        คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มีโรงเรียนแพทย์และเป็นโรงพยำบำลแห่งแรก ท่ีมีขนำดใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุด
ของประเทศไทย โดยมีปรัชญำคือ “ควำมส ำเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีกำรน ำควำมรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชำติ” 
และมีปณิธำนท่ีจะผลิตบัณฑิต ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และค้นคว้ำวิจัย เพื่อสร้ำงและพัฒนำองค์
ควำมรู้และวิทยำกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมำยสูงสุด 
        พันธกิจหลักของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลประกอบไปด้วย 1. จัดกำรกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิต 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ และแพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำง 2. ท ำกำรวิจัย และให้บริกำรวิชำกำร 3. ให้บริกำรทำง
กำรแพทย์ท่ีมีคุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และน ำมำซึ่ง
ศรัทธำและควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งช้ีน ำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต 
       ในกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรพัฒนำโดยใช้หลักคิด 
3P (Purpose, Process, Performance) คือก ำหนดตัวช้ีวัดของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของคณะและ
วัตถุประสงค์ (Purpose) โดยออกแบบกระบวนกำรและติดตำมผลลัพธ์เพื่อพัฒนำงำน ใช้แนวคิดวงล้อคุณภำพ PDCA 
และเครื่องมือคุณภำพ แต่ยังไม่มีแนวทำงจำกส่วนกลำงของคณะในกำรเช่ือมโยงถ่ำยทอดตัวชี้วัดอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้
ยังเป็นกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนของตัวเอง 
        ดังนั้นคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลจึงได้น ำเครื่องมือท่ีเรียกว่ำ Logic Model ประกอบด้วยปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) ทรัพยำกร (Resources) กระบวนกำร (Process) ตัวช้ีวัดกระบวนกำร (Process Indicator : PI) ตัวช้ีวัด
หน่วยงำน (Key Performance Indicator : KPI) ตัวชี้วัดคณะฯ/หน่วยเหนือ มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วย
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนสำมำรถวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรท ำงำน (Process)  ตัวช้ีวัดกระบวนกำร (PI) 
อันจะส่งผลให้ตัวช้ีวัดหน่วยงำน (KPI)  ท่ีก ำหนดขึ้นมำบรรลุเป้ำหมำย และส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของคณะ
เช่นกัน อีกท้ังยังสำมำรถถ่ำยทอดตัวช้ีวัดหน่วยงำน (KPI) และตัวช้ีวัดกระบวนกำร (PI) ไปสู่ระดับทีมและระดับตัว
บุคคล รวมถึงมีกระบวนกำรติดตำมประเมินผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
โดยมีแผนท่ีจะน ำไปประยุกต์เข้ำกับระบบประเมินผลปฏิบัติงำน (Performance Management System : PMS) 
เพื่อให้เกิดกำรสอบทำน ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และมุ่งเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะในผู้บริหำร
ระดับกลำงและต้น ให้สำมำรถวิเครำะห์ วำงแผน ต้ังเป้ำหมำย ติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนในหน่วยงำน ให้
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สอดคล้องกับคณะและพัฒนำคนให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยของตนเอง ท่ีจะส่งผลถึงคณะใน
ภำพรวมมำกยิ่งขึ้น  
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
        วิสัยทัศน์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้ำงสรรค์สุขภำวะแก่
มวลมนุษยชำติ 
        วัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กร “SIRIRAJ” ประกอบด้วย 
S = Seniority คือ รักกันดุจพี่น้อง 
I  = Integrity  คือ ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
R = Responsibility คือ รับผิดชอบ มีประสิทธิภำพ ตรงต่อเวลำ 
I  = Innovation คือ คิดสร้ำงสรรค์ 
R = Respect คือ ให้เกียรติ เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ 
A = Altruism คือ ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 
J = Journey to Excellence and Sustainability มุ่งมั่นพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 
        พันธกิจ  
     1. จัดกำรศึกษำและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลำกรด้ำนสุขภำพ และแพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงท่ีตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรในอนำคต 
     2. ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของระบบบริกำร
สุขภำพ 
     3. วิจัยและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำ ด้วยกำรบูรณำกำรพันธกิจ เพื่อ
ด ำเนินกำรให้มีคุณภำพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล น ำมำซึ่งศรัทธำและควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน 
รวมทั้งเป็นสถำบันหลักในกำรช้ีน ำสังคมไทยและนำนำชำติ ในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต 
        นโยบำยกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
     1. ประเมินอัตรำก ำลัง และขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นของทุกหน่วยงำนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย ควบคุมกรอบ 
        อัตรำก ำลังในภำพรวม และเพิ่มกรอบอัตรำก ำลังตำมพันธกิจมุ่งเป้ำ เช่น งำนวิจัย งำนบริกำรเพิ่มตำมกำรขยำย  
        งำน 
     2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรมุ่งสู่ควำมเป็นมืออำชีพในทุกระดับและทุกสำยอำชีพ 
     3. ยกระดับกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Smart HR/ Digital Workplace) 
     4. สร้ำงบรรยำกำศและส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดควำมผูกพันในกำรสร้ำงผลงำนกับองค์กร 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เปน็แบบอยา่งที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
        บทเรียนท่ีได้รับพบว่ำ Logic Model เป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภำพ ช่วยให้คณะสำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำยของ
คณะผ่ำนทำงตัวชี้วัดส ำคัญสู่ระดับหน่วยงำนและรำยบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้  
        1) ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในหน่วยงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของคณะร่วมกันโดยท่ีหน่วยงำนมีส่วนร่วม
ในควำมส ำเร็จขององค์กร เนื่องจำกมีกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดจำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนหลักให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนและคณะฯ  
        2) ก ำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำน ระดับทีม และระดับกระบวนกำร เพื่อน ำมำใช้ในกำรประเมินผลร่วมกัน และ
มีกำรถ่ำยทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงำน ระดับทีม และระดับกระบวนกำร ไปจนถึงระดับบุคคล เพื่อน ำไปออกแบบและ
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำถเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดท่ีก ำหนดไว้  
        3) เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยสนับสนุนหรือทรัพยำกรอื่นๆ ท่ีส ำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัด
หน่วยงำน (Key Performance Indicator : KPI) และตัวช้ีวัดกระบวนกำร (Process Indicator : PI) ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้  
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ขั้นตอนในกำรน ำ Logic Model มำใช้เพื่อกำรพัฒนำ ดังนี้          
        Step 1 : Establishment & Implementation หน่วยงำนน ำร่องน ำ Logic Model ไปประยุกต์ใช้ในกำร
วิเครำะห์กระบวนกำร ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด โดยมีทีมจำกงำนพัฒนำคุณภำพ และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  เป็น
ผู้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินกำรและกำรแก้ไขพัฒนำ 
        Step 2 : Feedback & Coaching หน่วยงำนรำยงำนผลกำรวิเครำะห์และแนวทำงพัฒนำต่อรองคณบดีท่ีก ำกับ
ดูแลหน่วยงำน เพื่อกำรวำงแผนพัฒนำ 
        Step 3 : Analysis & Continuous Improvement หน่วยงำนวิเครำะห์ Logic Model เพื่อหำแนวทำงพัฒนำ
เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยบรรลุ 
        Step 4 : Monitoring หน่วยงำนส่งผลลัพธ์ตัวช้ีวัดหน่วยงำน (Key Performance Indicator : KPI) กลับมำท่ี
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลลัพธ์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติกำร 
 

 
 

การพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 1 
การสรุป
แนวคิดการ
จัดท า Logic 
Model  
 
 

1. กำรจัดท ำ Logic Model ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
    ยกระดับกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของคณะร่วมกัน โดยวิเครำะห์กระบวนกำร  
    ท ำงำนและตัวชี้วัดหน่วยงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและส่งผลต่อ 
    เป้ำหมำยของคณะ แล้วมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดหน่วยงำน (KPI) และตัวชี้วัดกระบวนกำร 
    (PI) สู่ระดับทีมและรำยบุคคล เพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำงำน พัฒนำคนให้สอดคล้อง   
    กับเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และสร้ำงคุณค่ำในกำรท ำงำนเป็นทีม  

ขั้นตอนที่ 2 
การน า 
Logic 
Model มา
ใช้พัฒนา

1) 1. ผู้บริหำรระดับสูงประกำศนโยบำยกำรน ำ Logic Model มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร  
2)    วิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดตัวชี้วัดหน่วยงำน (KPI) และตัวชี้วัด-  
3)    กระบวนกำร (PI) เพื่อใช้ติดตำมประเมินผลร่วมกัน โดยช่วงแรกด ำเนินกำรใน  
4)    หน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณบดีและโรงพยำบำล  
5) 2. ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและงำนพัฒนำคุณภำพ รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ ท ำ   
6)     ควำมเข้ำใจและวำงแผนในกำรจัดสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง Logic Model ให้แก่  
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การพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้น 
กระบวนการ
ท างาน  

7)     ผู้บริหำรระดับกลำง ระดับต้น และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกำรพัฒนำกระบวนกำร  
8)     ท ำงำนและตัวชี้วัดของหน่วยงำนให้มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

3. หน่วยงำนส่งผลลัพธ์ตัวช้ีวัดของหน่วยงำน (Key Performance Indicator : KPI)   
   มำท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลปีละ 2 ครั้ง เพื่อรวบรวมและใช้ติดตำมประเมินผลร่วมกัน   
   โดยผู้บริหำรระดับกลำง/ระดับต้น รำยงำนผลลัพธ์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติกำร   
   ปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้บริหำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้   
  ข้อเสนอแนะ อีกท้ังยังได้รับค ำแนะน ำจำกผู้บริหำรระดับสูงเพื่อน ำไปวิเครำะห์ต่อยอด สู่  
  กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและพัฒนำ Logic Model ให้มีควำมถูกต้องและมี  
  ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
4. หน่วยงำนน ำข้อเสนอแนะท่ีได้รับจำกท่ีประชุมไปวำงแผนจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรม  
   พัฒนำปรับปรุงงำนเพื่อให้ผลลัพธ์บรรลุตำมเป้ำหมำย หรือปรับเป้ำหมำยให้สูงขึ้นเมื่อ   
   ผลลัพธ์ด ำเนินกำรได้ดีเพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยให้หน่วยงำน และยกระดับกำรท ำงำนให้ดี  
   มำกยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 
การขยายผล
ทั่วทั้งคณะ 
  

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลต้ังเป้ำหมำยในกำรน ำ Logic Model ขยำยผลกำรด ำเนินกำรในระดับ
ภำควิชำ โดยเริ่มท่ีส ำนักงำนภำควิชำเพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้ท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรสำยวิชำชีพ เช่น อำจำรย์/
แพทย์ ให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัย เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

 


