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1.บทสรุปของผู้บริหาร
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หน่วยงานน าเครื่องมือ 
Logic Model มาใช้ใน

การออกแบบกระบวนงาน

การน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตาม Logic 

Model 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดตามผลลัพธ์การ

ด าเนินงาน

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
ประยุกต์ร่วมกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริหารจัดการ
อัตราก าลังและพัฒนา

สมรรถนะ
โดยมีทีมจากจากฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและงานพัฒนาคุณภาพ เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาในการจัดท าตัวชี้วัด
กระบวนการและค่าเป้าหมายเพ่ือให้
มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ต อ บ โ จ ท ย์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สามารถ
แสดงความส าเร็จของการด าเนินการ
ผ่านตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน และ
ส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด
ระดับคณะ/หน่วยเหนือ  

เช่น ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ส า คั ญ  ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค 
แผนพัฒนางาน ความภาคภูมิใจใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับกลางและระดับต้นของแต่ละ
ห น่ ว ย ง า น  ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการปฏิบัติการคณะฯ เพ่ือ
รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร
ร ะดั บ ก ล า ง แ ล ะ ร ะดั บ ต้ น ข อ ง
หน่วยงานอ่ืนและจากรองคณบดี มา
ใ ช้ ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการท างานต่อไป

ตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Key 
Performance Indicator: KPI) 
จากหน่วยงานภายในคณะ ปีละ 2
ครั้ง เพื่อให้เห็นความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดในภาพรวมทั้งคณะฯ 

ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นน า Logic 
Model ไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบ
กระบวนการท างาน และค่าเป้าหมายของ
บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัด
ชี้วัดรายบุคคล และประยุกต์ร่วมกับระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
การสอบทาน ทบทวนกระบวนการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ Logic Model จะท าให้
ทราบว่าหน่วยงานมีจ านวนบุคลากร
เพียงพอหรือไม่ และมีมีขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ ตาม
เป้าหมายของหน่วยงานและคณะฯ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
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คณบดี

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส านักงานฝ่าย งานบริหารบุคลากร
และค่าตอบแทน

งานสร้างเสริมศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากร

งานพนักงานสัมพันธ์
และส่ือสาร

งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยบริหาร  
งบประมาณและ    
อัตราก าลัง
หน่วยธุรการ 
และสนับสนุน
หน่วยนิติการ

หน่วยศึกษาวิจัยและพัฒนา 
องค์กรและระบบงานด้าน 
ทรัพยากรบุคคล
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรบุคคล
หน่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

หน่วยพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร
หน่วยกองทุนฯ
หน่วยศูนย์ฝึกอบรม  
และปฏิบัติธรรมศิริราช

หน่วยส่ือสาร  
ด้านทรัพยากร 
บุคคล
หน่วยพนักงาน 

สัมพันธ์

หน่วยสรรหาคัดเลือก 
บรรจุบุคลากร
หน่วยบริหารบุคลากร 
หน่วยสวัสดิการและสิทธิ 
ประโยชน์
หน่วยเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทน
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
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ผู้บริหาร

ระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

และผู้บริหารระดับต้น

ผู้ปฏิบัติงาน

การวางแผน การวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวัดผลลัพธ์ 
ที่สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์ของหน่วยงานกับการปฏิบัติงานใน
ระดับปฏิบัติการคณะฯ และถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานย่อยและ
รายบุคคล และการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด

การให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการจัดท า Logic Model
และการน า Logic Model มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายคณะ

การให้ความช่วยเหลือด้านการก าหนดกระบวนการท างาน 
ก าหนดตัวชี้วัด และการประยุกต์ใช้ Logic Model ในการท า
การประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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CFT
KPI
PI 

คณะฯ
KPI
PI 

ภาค
KPI
PI 

ทีม
รายบุคคล

KPI
PI 

งาน
KPI
PI 

ตวัชีว้ดัระดบั
คณะ

ทีม
รายบุคคล

KPI
PI 

ทีม
รายบุคคล

KPI
PI 

ทีม
รายบุคคล

KPI
PI 

ทีม
รายบุคคล

KPI
PI 

ตัวชี้วัดระดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน

ตัวชี้วัดระดับ
ทีม/บุคคล
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
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Strategic KPI

บคุคล

หน.ทมี

หน.หนว่ยงาน

หน.ภาควชิา

รองคณบดี

คณะฯ

หน.สนง

หน.หนว่ยงาน

หน.ทมี

บคุคล

Logic Model 
(KPI+PI) 

Logic Model /
Flow (KPI+PI) 

Flow 
(KPI+PI) 

Corporate KPI (5 ปี)

Logic Model ระดบัฝ่าย Logic Model 
ระดบังาน

PA 
รายบคุคล

รายงานผลลพัธ์
รายบคุคล

11  ฝ่าย 94 งาน ไดม้กีารจดัท า Logic model

ตดิตาม รายงาน สรปุผลลพัธต์วัชีว้ดัจาก 
Logic Model เพือ่ใหเ้กดิการปรบัปรงุการท างาน

ขยายผลการด าเนนิการในระดบัภาควชิา  
(เร ิม่ทีส่ านกังานภาควชิา พ.ย. 62) 

การด าเนนิงาน

Input -> Process -> Output -> Outcome -> Impact
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ชื่อกระบวนการ
หลักตามล าดับ

(ใช้แนวคิด
PDCA)

ระบุตัววัดที่ใช้ควบคุม
กระบวนการส าคัญ 

เพื่อให้มั่นใจว่า 
ในที่สุดจะท าให้กระบวนการ

เกิดประสิทธิผล ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับ Outcome KPI 

ระบุข้อก าหนดของกระบวนการ ได้แก่
• กฎหมาย/มาตรฐานนโยบาย/

กฎระเบียบ/ข้อบงัคับ
• ข้อมูลส าคัญ

- สถานการณ์ภายนอก
- ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 2-3

ปี
- ความต้องการที่ส าคัญของลูกค้า/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ
- คู่เทียบ/คู่แข่ง/best practice

• ทรัพยากรส าคัญ
- คน (อัตราก าลัง สมรรถนะ)
- งบประมาณ
- IT

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯ
ต้องระบุร่วมกับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา

3

1

ระบุตัววัดส าคัญที่แสดง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของกระบวนการและ
ตอบสนองวัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดที่คณะฯ/

หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด

4
5

2

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

2

Input -> Process -> Output -> Outcome -> Impact

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
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หน่วยงาน

กระบวนงาน

วัตถุประสงค์  

ตัวชี้วดั (Process Indicator : PI) เป้าหมาย ตัวชี้วดัหน่วยงาน ( KPI) เป้าหมาย ตัวชี้วดัคณะฯ/หน่วยเหนือ ( KPI) เป้าหมาย

1. ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ได้แก่ 1. การวางแผน KPI1. อตัราของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วดัหน่วยงาน ≥ 85% KPI1. อตัราการจัดซ้ือจัดจ้างทีป่ระหยัดได้ ≥ 3% ต่อปี

- สถาบันรับรองคุณภาพ 1.1 วางแผนด้านการปฏิบัติงาน (PI1, PI4) PI1. อตัราความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 100%         (KPI2+KPI3+KPI4+KPI5+KP6I+KPI7+KPI8         เมือ่เทียบกบัราคาของการจัดซ้ือคร้ังล่าสุด

- สถาบันพยาบาล - แผนปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเคร่ืองมอืแพทย์       ภายในเดือน ธ.ค.        +KPI9)         (ในครุภัณฑ์ประเภทเดียวกนั)

- แผนปฏิบัติงานการทวนสอบค่าเคร่ืองมอืแพทย์ PI2. อตัราความส าเร็จของการจัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างวสัดุ 100%

- ข้อแนะน าตามมาตรฐาน ECRI - แผนปฏิบัติงานการสอบเทียบเคร่ืองมอืในห้องปฏิบัติการ       ภายในเดือน ม.ิย. KPI2. อตัราของเคร่ืองมอืทีรั่บประกนัผลการซ่อมเสร็จ ≥ 90%

  (Emergency Care Research 1.2 วางแผนด้านการจัดซ้ือจัดจ้างวสัดุประจ าปี (PI2, PI4) PI3. อตัราการวางแผนบ ารุงรักษา ทวนสอบและสอบเทียบ 100%         ไมเ่กนิสามวนัท าการ KPI2. อตัราของเคร่ืองมอืทีรั่บประกนัผลการซ่อมเสร็จ ≥ 90%

  Institute)       ภายในเดือน ม.ค.        (PI2+PI5+PI6+PI7+PI8+PI9+PI10)          ไมเ่กนิสามวนัท าการ

1.3 การวางแผนบ ารุงรักษา ทวนสอบและสอบเทียบ PI4. อตัราการด าเนินการตามแผน 100%

- ข้อแนะน ามาตรฐานความ     (จ้างงานภายนอก) KP3. อตัราความแมน่ย าของพสัดุ ≥ 90%

  ปลอดภัยทางไฟฟา้ทางการแพทย์ - ขออนุมติัจ้างสอบเทียบเคร่ืองทวนสอบค่าเคร่ืองมอืแพทย์        (Inventory Accuracy Rate) KPI3. จ านวนบุคลากรทีม่ส่ีวนร่วมในการวางมาตราฐาน ≥ 2 คน/ปี

  IEC60601-1 - ขออนุมติัจ้างสอบเทียบเคร่ืองสอบเทียบเคร่ืองมอืในห้องปฏิบัติการ        (PI7+PI10)         กบัองค์กรภายนอก

   (PI3, PI4)

2.บุคลากร  อตัราก าลังและขีด  2. การบริหารงานพสัดุ KPI4. จ านวนคร้ังทีว่สัดุขาดมอืของ Safety Stock ≤ 6 คร้ัง/ปี

  ความสามารถ 2.1 การส่ังซ้ือ การส่งมอบ และการรับพสัดุ PI5. อตัราการส่ังซ้ือพสัดุได้ส าเร็จตามแผนงานทีก่ าหนด ≥ 90%         ของ One Stop Service

     (PI5, PI6)         (PI2+PI5+PI6+PI7+PI8+PI9+PI10)

3.งบประมาณ งบประมาณทีไ่ด้รับ PI6. อตัราการส่งมอบพสัดุตามแผนงานทีก่ าหนด (อย่างสมบูรณ์) ≥ 90%

KPI5. อตัราการจัดท าฐานข้อมลูวเิคราะห์ประเภท ≥ 50 %

4. เคร่ืองมอืและวสัดุอปุกรณ์ 2.3 การควบคุมพสัดุ PI7. อตัราการจัดท าฐานข้อมลูมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 100%        อาการเสียของเคร่ืองมอืแพทย์ (ประกนัคุณภาพ)

   มาตรฐานทีใ่ช้ในการสอบเทียบ   (PI7, PI8, PI9)         (PI10)

   และซ่อมบ ารุงรักษา PI8. อตัราการเกบ็เข้าคลังอย่างสมบูรณ์ 100%

KPI6. อตัราความพงึพอใจของผู้รับบริการในระดับดี-ดีมาก ≥ 90%

5.วธิกีารสอบเทียบและซ่อม PI9. อตัราการจัดท า Safety Stock ของ One Stop Service  100%        (PI10+PI11+PI12+PI13+PI14+PI15+PI16+PI17)

  บ ารุงรักษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน       ประจ าปี

3. หน่วยพฒันาคุณภาพและบริหารเคร่ืองมอื KPI7. อตัราความส าเร็จในการบ ารุงรักษาและทวนสอบ ≥ 80%

6.การบริหารและจัดการโดยใช้ 3.1 บริหารจัดการระบบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical PI10. อตัราความสมบูรณ์ของเคร่ืองมอืแพทย์ในรายการทีก่ าหนด 100%        เคร่ืองทีเ่ป็นไปตามแผน (เคร่ืองประกนัคุณภาพ)

  ฐานข้อมลู ระบบบริหารครุภัณฑ์      Equipment System; MES)         เทียบกบัข้อมลูทางพสัดุของฝ่ายทรัพย์สินและพสัดุ          (PI3+PI4+PI10+PI12+PI13+PI14+PI15)

  ทางการแพทย์ MES (Medical          (ในรายการทีก่ าหนด)

   Equipment System) 4. การซ่อมเคร่ืองมอืแพทย์และเคร่ืองมอืในห้องปฏิบัติการ KPI8. จ านวนการจัดท าหรือปรับปรุงคู่มอืวธิกีารปฏิบัติ (WI)  ≥ 1

  ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางห้อง 4.1 ซ่อมเคร่ืองมอื (PI11) PI11. อตัราการส่งซ่อมซ้ าของเคร่ืองมอืต่างๆ ≤ 10%          (PI21) เร่ือง/ปี

  ปฏิบัติการ MLES (Medical      - เคร่ืองมอืแพทย์ (ซ่อมเองโดยงานอปุกรณ์การแพทย)์        ภายใน 90 วนั (ในรายการเคร่ืองมอืประกนัคุณภาพ)

  Laboratory Equipment      - เคร่ืองมอืในห้องปฏิบัติการ (ซ่อมเองโดยงานอปุกรณ์การแพทย)์

  System) KPI9. จ านวนอบุัติการณ์ร้ายแรงทีเ่กดิขึ้น 0

ข้อก าหนด (Input) กระบวนการหลัก (Process)
  การควบคุมกระบวนการ (In Process Control) ประสิทธภิาพกระบวนการ (Outcome)

งานอุปกรณ์ทางการแพทย์

การบริหารจดัการเครื่องมือแพทย ์

1. เพ่ือใหเ้ครื่องมือมีความพร้อมใช้งานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ คุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า ไดร้ับความพึงพอใจ และเปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2. สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และการฝึกอบรม ทางดา้นเครื่องมือแพทยแ์ละเครื่องมือในหอ้งปฏิบตักิาร

                   1

                   1

                   1

                   1

                   1

                   1

 
 
 
 
 
 

                   2

1

2

3
4

5

2
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่าง ผลการด าเนินการงานอุปกรณ์การแพทย์
Process Improvement

ตั้งแต่ปี 2561 หน่วยงานจึงเริ่มด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาว่า ท าไมถึงมีซ่อมนาน อะไหล่ประเภทอะไรที่มักจะเกิดความ
เสียหายบ่อยๆ พบว่าไม่มีการวางแผนในการจัดซื้อและการบริหาร
จัดการในการส ารองอะไหล่ดังกล่าวล่วงหน้า เช่น อะไหล่ประเภท
แบตเตอร่ี สายไฟ สาย Probe

จากการวิเคราะห์อาการเสียที่เกิดขึ้นก็สามารถสรุปได้ว่า
อะไหล่ประเภทใดท่ีจะต้องท าการเปลี่ยนเป็นประจ าและจะต้องใช้
ความช านาญของช่างระดับใด จึงเริ่มด าเนินจัดต้ังหน่วย One Stop 
Service  เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2562 และก าหนดภาระงานของ
หน่วยนี้ให้เป็นหน่วยตรวจสอบ ซ่อมแซมเบื้องต้น และท าการเปลี่ยน
อะไหล่ของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคลังอะไหล่ส ารองได้ทันที 

79.24%
82.37% 85.23%

98.40% 96.80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

อัตราของจ านวนเครื่องที่ส่งท าการซ่อมที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์
ด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน

2559 2560 2561 2562 2563
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

77.88%

85.58%
100.00% 100.00%

53.50%

64.20%

75.58%
92.50%

94.37%

56.40%

61.49%
64.89%

70.70%
75.85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2559 2560 2561 2562 2563

ผลลัพธ์การด าเนินการ Logic Model 2560-2563

อัตราส่วนหน่วยงานท่ีใช้ Logic Model

เปอร์เซ็นต์หน่วยงานท่ีมีตัวชี้วัดหน่วยงานบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยคร่ึงหนึ่ง

เปอร์เซ็นต์จ านวนตัวชี้วัดของหน่วยงานท้ังหมดในคณะท่ีบรรลุเป้าหมาย

* นับเฉพาะหน่วยงานท่ี
ส่งผลลัพธ์กลับตามรอบ
เวลาท่ีก าหนด และ
หน่วยงานท่ีไม่ได้ส่งผลลัพธ์
เนืองจากอยู่ระหว่าง
ทบทวนปรับ logic 
model และตัวชี้วัด



มติิ ตัววดัความส าเร็จ เป้าหมาย

90%

มกีารน าผลลัพธท์ีไ่ด้จากการส ารวจมา

พฒันาท าให้ผลลัพธดี์ขึ้น

> 30 วนั > 35 วนั

ความพงึพอใจ

5. อตัราความพงึพอใจ

ในระดับดี-ดีมากของ

ผู้รับบริการ

80%
> 80% 80% < 80% < 70% < 60%

ส่งช้ากวา่ก าหนดไมเ่กนิ

 1 สัปดาห์

ส่งช้ากวา่ก าหนดไมเ่กนิ

 2 สัปดาห์

ส่งช้ากวา่ก าหนด

มากกวา่ 2 สัปดาห์มกีารจัดท ารายงานข้อมลูแผนและผล

ของการต้ังงบประมาณพร้อมทัง้การ

วเิคราะห์ปัญหาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ความประหยัด

คุ้มค่า
4. ระยะเวลาคงคลังวสัดุ 25 วนั < 25 วนั 25 วนั  > 25 วนั

มกีารจัดท าคู่มอืการปฏิบัติงานและ

ถ่ายทอดสอนงานให้กบัผู้ร่วมงาน

เวลา

3. ส่งแผนจัดต้ัง

งบประมาณจัดซ้ือ

ประจ าปีตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ว/ด/ป

ส่งกอ่นเวลาทีก่ านด และ
ส่งตรงตามก าหนดเวลา

ไมเ่กนิ 4 เร่ือง/ปี > 6 เร่ือง/ปี
จัดช่องทางการรับและติดตามแกไ้ข

ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

คุณภาพ

2. อตัราความถูกต้อง

ในการจัดท าเอกสาร/

ข้อมลูเบิกเงิน

100% 90% < 90% < 80% < 70%

ปริมาณ
1. จ านวนอบุัติการณ์

ข้อร้องเรียน
0 เร่ือง/ปี

0 เร่ือง/ปี 0 เร่ือง/ปี ไมเ่กนิ 2 เร่ือง/ปี

ตวัอยา่งเกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ตัวอย่าง # 1 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบช่วง

9-10 คะแนน 7-8 คะแนน 5-6 คะแนน 3-4 คะแนน 0-2 คะแนน

12
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1 หน่วยงานมีเครื่องมือในการวิเคราะห์กระบวนการท างาน และสามารถเชื่อมโยงตัวชี้วัดเป้าหมายของ            
หน่วยงานกับเป้าหมายของคณะ/หนว่ยเหนอื

2. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะ ซึ่งประกอบ 
ด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เลขานุการภาควิชา จึงเกิดการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้อย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาโดยการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนส่งผลท า  
ให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินได้รับคะแนนการประเมินอย่างเป็นธรรม
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การน า Logic Model ไปประยุกต์ใช้ใน  
หน่วยงาน

2. ยังขาดการเชื่อมโยง Logic Model กับระบบ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล 
ของผลลัพธ์การปฏิบัติงาน

3. ไม่มีการน า Logic Model มาเชื่อมโยงกับระบบ 
Performance Management System  
(PMS)

1. จัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานมี  
ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการจัดท าและการน า Logic   
Model ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างาน ตลอดจนการ   
น าลงไปปรับใช้กับการวางแผนการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานรายบุคคล และให้การช่วยเหลือค าแนะน า  
หน่วยงานอื่นๆ

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานท้ังผู้บริหารและบุคลากร 
ปฏิบัติการ โดยพัฒนาควบคู่กับระบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. การจัดอบรมแก่ผู้บริหารในการน า Logic Model เชื่อมโยง 
กับระบบ Performance Management System (PMS)
และการก าหนดเกณฑ์ แนวทางในการน า Logic Model
มาช่วยพัฒนาระบบการท างาน และก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ของผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น
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8. ความท้าทายต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1. การจัดท าชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มีความเข้มแข็งและการค้นหา Best Practice เพ่ือก าหนดแนว                        
ทางการน า Logic Model ที่มีคุณภาพมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร 

2. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลตามผลงาน  
Continuous Performance  Management

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการท างาน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ 
Monitor & Feedback ได้อย่างรวดเร็ว 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

01

02

03

04

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
ทั้งนี้ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร และการสนับสนุนเชิงนโยบายโดยให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ

2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในกลุ่มสายสนับสนุน 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน า Logic Model ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

3. การจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Logic Model 
และมีการติดตามผลลัพธ์ตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทั้งในระดับหน่วยงานและคณะฯ รวมถึงการมีเวทีแลกเปลี่ยนติดตาม
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและเช่ือมโยงผลลัพธ์ในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล
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10. เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร 
https://drive.google.com/file/d/13YE9uPWJfGsyT9r3ayDyZ23OUg6HCCY1/view
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ถาม - ตอบ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


