
การประเมินองคกรดวยตนเอง

Self-Assessment



วัตถุประสงคของหลักสูตร

• ทําใหคณะทํางานผูไมเคยไดรับความรูและยังไมมีประสบการณใน
การประเมินองคกรดวย PMQA เขาใจเกณฑ

• ประเมินหาโอกาสในการปรับปรุงจากรายงานของกรมควบคุมโรค
• มีแนวทางใหคณะทํางานจากแตละหนวยงานกลับไปประเมิน

หนวยงานไขวและประเมินรายงานของตนเอง



ทําอะไรบางใน 2 วันนี้

• ใหผูเขารวม Know Why ในเกณฑแตละหมวด (มี 7 
หมวด )

• ชี้แจงบทบาทในการเปนคณะทํางานใหแกกรมและเปน
คณะทํางานของหนวยงาน



ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. แตงตั้ง
คณะทํางาน

2. ทําแผน 
PMQA

3. ประชุมชี้แจง

4. เตรียม
คณะทํางาน

5. เขียนลักษณะสําคัญ 6. เขียนรายงาน

7. ประเมินตนเอง 8. จัดลําดับ
ความสําคัญ

9. ทําแผน
ปรับปรุง

10. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงและวัดผล



ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางาน

2. ทําแผน PMQA 3. ประชุมชีแ้จง

4. เตรียมคณะทํางาน 5. เขียนลักษณะสําคัญ 6. เขียนรายงาน

7. ประเมินตนเอง 8. จัดลําดับความสําคญั 9. ทําแผนปรับปรุง

10. ดําเนินการตามแผนปรับปรุงและวัดผล

คะแนนระดับที่ 1 คะแนนระดับที่ 2

คะแนนระดับที่ 4คะแนนระดับที่ 3

คะแนนระดับที่ 5



สิ่งที่ตองดําเนินการ

• ประเมินหา OFI ของกรมและหนวยงานไขว
ผลที่ได

กรมแข็ง /หนวยงานแข็ง กรมแข็ง /หนวยงาน OFI 

กรม OFI /หนวยงาน
แข็ง

กรม OFI /หนวยงาน 
OFI



สาเหตุของสาเหตุของ  OFIOFI

มีระบบดีแลวแตไมเขาใจเกณฑ
เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดแีลว แตผูประเมินไมรู

เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดแีลว ผูประเมินรู 
แตเขียนไมถูก

เขาใจเกณฑดีแลว ผูประเมินรูระบบ และเขียนเปน แตระบบยังไม 
ADLI



• ปรับการเขียน -------- ไดคะแนนระดับ 1 และ 2

อาจเกิดจาก
เขียนอธิบายไมชัดเจน

ประเมินเองแข็ง /หนวยงาน
อื่นประเมินให OFI 



• ปรับการเขียน -------- ไดคะแนนระดับ 1 และ 2
• ได OFI นําไปจดัลําดับความสําคัญ --------- ไดคะแนนระดับ 3

อาจเกิดจาก
การตีความเกณฑแตกตางกัน
ความสามารถในการอธิบายใหผูอานเขาใจวาดี

ประเมินเอง OFI /
หนวยงานอื่นประเมินให
แข็ง



ได OFI นําไปจัดลําดับความสําคัญ ---------
ไดคะแนนระดับ 3

อาจเกิดจาก
เปน OFI จริง

ประเมินเอง OFI /
หนวยงานอื่นประเมินให 
OFI



สิ่งที่ตองดําเนินการ

• คณะทํางาน 35 คน ประมวลผลสรุป

• ทําความเขาใจเกณฑแลวเรียบเรียงรายงานใหม

********** ไดคะแนนระดับ 1 และ 2

มีระบบดีแลวแตไมเขาใจเกณฑ



สิ่งที่ตองดําเนินการ

• คณะทํางาน 35 คน ประมวลผลสรุป

• รวบรวมขอมูลเพิ่มแลวเรียบเรียงรายงานใหม

********** ไดคะแนนระดับ 1 และ 2

เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดแีลว แตผูประเมินไมรู



สิ่งที่ตองดําเนินการ

• คณะทํางาน 35 คน ประมวลผลสรุป

• ฝกเขียน/หาคนชวยแลวเรียบเรียงรายงานใหม

********** ไดคะแนนระดับ 1 และ 2

เขาใจเกณฑดีแลว ระบบดแีลว ผูประเมินรู 
แตเขียนไมถูก



สิ่งที่ตองดําเนินการ

• คณะทํางาน 35 คน ประมวลผลสรุป

• รวบรวมเปนรายการ OFI เพื่อนําไปจัดลําดับความสําคัญ

********** ไดคะแนนระดับ 3

เขาใจเกณฑดีแลว ผูประเมินรูระบบ และเขียนเปน แตระบบยังไม 
ADLI



ขอพึงปฏิบัติสําหรับการประเมินองคกรดวยตนเอง

• คณะผูประเมินทุกคนเขาใจตรงกันวา “ทบทวนสิง่ทีส่วนราชการดําเนินการอยูเพื่อให
ไดรับขอมูลที่เปนจริงมาพัฒนาองคกร”

• ประเมินสิง่ที่ไดวางระบบไว และปฏิบัติไปแลวในอดีต ณ วันทีป่ระเมินไมใชสิ่งที่ตั้งใจจะ
ทําในอนาคต

• ประเมินไดวามีอะไร ทําอะไร อยางไร เปน “จุดแขง็” หรือเปน “โอกาสในการ
ปรับปรุง”

• ไมมีการตัดสิน ผิด ถูก ไมมีการหาตัวคนผิด ไมมีการกลาวโทษกัน
• ยังไมมีการกําหนดวิธีการแกไขในขั้นตอนนี้
• อาจแบงเปนหมวดๆ เพื่ออภิปราย ไมประเมินเพียงใหผานๆไป โดยไมมีรายละเอียดและ

ไมเกิดประโยชน
• จะปดการอภิปรายหัวขอเมื่อไดขอตกลง หรือมีความเขาใจตรงกันแลว



ประเภทคําถามประเภทคําถาม  ::  อะไรอะไร  //  อยางไรอยางไร

อะไร (WHAT)

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักและวิธีปฏิบัติงาน         ของกระบวนการนั้น 

ผล แผนงาน เปาประสงค วัตถุประสงค หรือตัวชี้วัดทีส่ําคญั

อยางไร (HOW)

ใหขอมูลของกระบวนการทีส่ําคญั เชน วิธีการ ตัวชี้วัด การนําไปปฏิบัติ และปจจยัดานการ
ประเมินผล การปรับปรงุและการเรียนรู

คําถาม เปรียบเสมือนขอชี้แนะใหพิจารณาในการปฎิบัติงาน



ใชหลัก A D L I ซึ่งประกอบดวย

 แนวทาง (Approach - A)

 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment - D)

 การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 

 การบูรณาการ (Integration - I)

การประเมินการประเมินกระบวนการกระบวนการ



 มีการรายงานผลตัววัดที่สําคัญครบถวน

 ผลลัพธแสดงผลจําแนกออกครอบคลุมกลุมตามที่กระบวนการที่เกี่ยวของกัน

ไดระบุไว

ระดับปจจุบันเมื่อเทียบกับเปาหมาย 

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (เชน ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล) เทียบกับ

ผลในปที่ผานมา

ผลการดําเนินการของสวนราชการเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบและ/หรือ 

ระดับเทยีบเคียง ที่เหมาะสม

การประเมินผลลัพธในหมวดการประเมินผลลัพธในหมวด  77



• อานเกณฑใหเขาใจวาเกณฑถามถึงอะไร การที่สวนราชการมีการดําเนินการ
นั้นๆ จะมีประโยชนอยางไร คือ “Know Why” นัน่เอง

• อานรายงานการประเมินที่ตอบคําถามนั้นของเกณฑ แลวพิจารณาวา
– แนวทางที่ตอบชัดเจน มีประสิทธิผลหรือไม
– แนวทางที่ระบุไวในรายงานมีการนําไปปฏิบตัิอยางทั่วถึงหรือไม
– เคยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางที่ระบุไวหรือไม
– มีความเชื่อมโยงกับลักษณะสําคัญขององคกรและเกณฑขออื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือไม

• หากในรายงานการประเมินระบุวายังไมทราบ / ยังไมไดดําเนินการทั้งที่
จําเปนตองดําเนินการก็จัดวาเปน OFI



ใชหลัก A D L I ซึ่งประกอบดวย
 แนวทาง (Approach - A)

 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment - D)

 การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 

 การบูรณาการ (Integration - I)

การประเมินการประเมินกระบวนการกระบวนการ



แนวทาง (Approach) 
““แนวทาง”” หมายถึง

วิธีการที่นําไปใชซ้ําได อยูบนพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได 
(ซึ่งหมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ)

กระบวนการนัน้สามารถทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของ ขอกําหนด 
(คําถาม) นั้นๆ ตามความเหมาะสมของสวนราชการ



““การนําไปปฏิบัติ”” หมายถึง ความครอบคลุมและทัว่ถึง ของ

การใชแนวทางเพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ ของหัวขอ          ที่มีความ

เกี่ยวของและสําคัญตอสวนราชการ

การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา (Consistent)

การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่ควรใช

การนําไปปฏิบัติ (Deployment)



การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning) 
““การเรียนรู”” (การทบทวนและปรับปรุง) หมายถึง

การปรับปรงุแนวทางใหดีขึ้น โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง

การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด                    ของแนวทาง 

โดยใชนวัตกรรม

การแบงปนความรูจากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวตักรรมกับหนวยงานและ

กระบวนการอื่นที่เกี่ยวของภายในสวนราชการ



วิวัฒนาการของการเรียนรู
• ไมเคยทบทวนและปรับปรุง
• ทบทวนแตยังไมเคยนําผลการทบทวนไปดําเนินการปรับปรุง
• ทบทวนและแกไขในสิ่งที่ตองปรับปรุง
• ทบทวน แกไข และปองกันในสิ่งที่อาจเกิดปญหา
• ทบทวน แกไข ปองกัน และสรางนวตกรรมในสิ่งที่เปนโอกาส

ในการปรับปรุง
• ทบทวน แกไข ปองกัน สรางนวตกรรมและนําไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู



การบูรณาการ (Integration)
““การบูรณาการ”” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ

การใชแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ           ความตองการของสวนราชการตามที่ระบุไว
ในขอกาํหนด        ของหัวขอตางๆ ในเกณฑ

การใชตัวชี้วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ชวยเสริมกระบวนการและหนวยงานทั่วทั้งสวน
ราชการ 

แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู          และการปฏบิัติการ มีความสอดคลอง
กลมกลืนกนัทุกกระบวนการและหนวยงาน เพื่อสนับสนุนเปาประสงคระดับองคกร



การบรูณาการควรพิจารณาถึง
• ลักษณะสําคัญของสวนราชการ
• กระบวนการหลักทีอ่ยูในหมวดนั้นๆ
• กระบวนการในหมวดอื่นที่ตองสอดคลองกัน โดยเฉพาะที่

ระบุไวในหมวด 2



ขอแนะนําในการเขียนจุดแข็ง-OFI

• อิงสิ่งที่เกณฑถามเปนหลัก
• ไมใชแตความรูสึก และระบุจุดแข็ง-OFI ที่เกณฑไมไดถาม
• เลี่ยงคําวา ควร คอนขาง ไมคอย นาจะ ไมนาจะ ยังไมคอยดี

เทาที่ควร ไมเพียงพอ
• เขียนใหเปนประโยค มีประธาน กริยา กรรม อาจอางอิงตาราง 

หรือรูปภาพในรายงานเพื่อใหประโยคสั้น กระชับ


