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ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุและสมำคมเวชสำรสนเทศไทย 

แบบประเมินตนเองด้ำนคณุภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำล 
_____________________ 

   วนัท่ีประเมิน _______________________ 
0 ขอ้มูลพื้ นฐานของโรงพยาบาล 

 

0.1 แนะน ำข้อมูลโรงพยำบำล ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำร โครงสร้ำงองค์กร วิสยัทศัน์ พันธกจิ  

 

 

 

 

 

 

 

0.2 อธบิำยวัตถุประสงค์ ควำมเป็นมำของกำรเร่ิมพัฒนำคุณภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ

โรงพยำบำล 

 

 

 

 

 

 

0.3 อธบิำยโครงสร้ำงและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบกำรพัฒนำคุณภำพระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงพยำบำลในปัจจุบัน 
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1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : หมายถงึแผนทีจ่ดัท าเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มเีลขหน้าก ากบั ประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรข์อง
โรงพยาบาล ต่อดว้ยกำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเรจ็ตามเป้าประสงคแ์ละเขม็มุ่งของยุทธศาสตรโ์รงพยาบาล 
ถอดออกมาเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีแ่ยกออกเป็นยุทธศำสตรเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตรข์องโรงพยำบำลทุกด้ำน และแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการตามแผนในช่วง 3-5 ปี 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

1.1 มกีารจดัท าแผนแม่บท IT ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

   อธบิายวธิกีารจดัท าแผนโดยละเอยีด 

1.2 การจดัท าแผนโดยการมสีว่นร่วมของ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ ผูบ้รหิาร และผูป้ฎบิตัิ
ซึง่เป็นผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   อธบิายผูท้ีร่่วมจดัท าแผนโดยละเอยีด 

1.3 มกีารวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็
ตามเป้าประสงคย์ุทธศาสตรโ์รงพยาบาลแลว้
ถอดออกมาเป็นยุทธศาสตร ์IT 

   อธบิายการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ 

1.4 แผนแม่บท IT มคีวามสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์และเขม็มุ่งของ
โรงพยาบาล 

   อธบิายว่าแผน IT สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลอย่างไร 

1.5 แผนแม่บท IT ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูป้ฏบิตังิานในการดแูลผูป่้วย/บรกิาร
สขุภาพใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 

   อธบิายว่าแผน IT ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูป้ฏบิตังิานในการดแูลผูป่้วยย่างไร 

1.6 มกีารสือ่สารแผนแมบ่ท IT ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
รบัทราบ และด าเนินการตามแผนในแนว
เดยีวกนั 

   อธบิายวธิกีารสือ่สารแผน IT ไปยงัผูท้ี ่
เกีย่วขอ้ง 

1.7 มกีารด าเนินการตามแผนแม่บท IT จน
เกดิผลส าเรจ็ 

   อธบิายวธิกีารด าเนินการตามแผน IT  

1.8 มกีารตรวจสอบ การตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินการตามแผนแม่บท IT และน าผลการ
ประเมนิมาปรบัแผนแม่บทใหด้ขีึน้ 

   อธบิายวธิกีารตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนินการตามแผน IT  

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. แผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาล ระยะ 3-5 ปี 
 2. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาล 
 3. แผนปฎบิตักิารตามยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2. กำรจดักำรควำมเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : ระบบการจดัการความเสีย่งทีเ่ริม่จากการประเมนิความเสีย่งทุกดา้นทีจ่ะเกดิขึน้ต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงพยาบาล ใหค้ะแนนความเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญั จดัท าแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มเีลข
หน้าก ากบั ประกอบดว้ยผลการประเมนิความเสีย่ง ยทุธศาสตรก์ารจดัการความเสีย่งและแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดระยะเวลาที่
จะด าเนินการตามแผนในช่วง 1 ปี เมื่อจบการด าเนินการตามแผนตอ้งมกีารประเมนิผลการด าเนินงานและน าผลการประเมนิ
มาปรบัปรุงเป็นแผนในรอบปีต่อไป รวมทัง้การจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป่้วย จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

2.1 มกีระบวนการประเมนิและใหค้ะแนนความ
เสีย่งของระบบ IT อย่างเป็นระบบ โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่าย 

   อธบิายวธิกีารประเมนิความเสีย่งและการให้
คะแนนความเสีย่งและการจดัล าดบั
ความส าคญั 

2.2 มแีผนจดัการความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยก าหนดกลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ อย่างชดัเจน 

   อธบิายการก าหนดยุทธศาสตรค์วามเสีย่งและ
การจดัท าแผนจดัการความเสีย่ง 

2.3 มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความ
เสีย่ง 

   อธบิายการด าเนินการตามแผนจดัการความ
เสีย่ง 

2.4 มกีารวดัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินการ
จดัการความเสีย่ง และวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 
จดัท าเป็นรายงาน 

   อธบิายการวดัตดิตามและการประเมนิผล
ด าเนินการตามแผนจดัการความเสีย่ง 

2.5 มกีารน าผลการประเมนิการด าเนินการ
จดัการความเสีย่งมาปรบัแผนการจดัการความ
เสีย่งใหด้ขีึน้ 

   อธบิายน าผลการประเมนิผลการด าเนินการ
ตามแผนจดัการความเสีย่งมาปรบัแผนการ
ด าเนิน 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. วธิกีารและผลการประเมนิความเสีย่งในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการความเสีย่ง จดัล าดบัความส าคญัตามผลการประเมนิความเสีย่ง 
 3. แผนปฎบิตักิารจดัการความเสีย่งปีปัจจุบนั 
 4. รายงานผลการประเมนิการจดัการความเสีย่งในรอบปีทีผ่่านมา 
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3. กำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัทีเ่ริม่จากการก าหนดนโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล การจดัท าระเบยีบปฏบิตัดิา้นความมัน่คงปลอดภยัทีผู่ใ้ชร้ะบบทุกคนตอ้งปฏบิตัติาม 
การสรา้งความตระหนกั การประชาสมัพนัธน์โยบายและจดัอบรมใหค้วามรูร้ะเบยีบปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ การ
ตรวจสอบว่าบุคลากรไดร้บัทราบ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัดิา้มความมัน่คงปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึการจดัการ Data Center ของโรงพยาบาลใหม้ัน่คงปลอดภยั ไดม้าตรฐานทางกายภาพตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

3.1 มกีารจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในระบบ IT 

   แสดงนโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
แสดงระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัผูใ้ชร้ะบบ 

3.2 มนีโยบายและระเบยีบปฎบิตัทิีอ่นุญาตให้
เฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลรกัษาผูป่้วยใน
ช่วงเวลาปัจจุบนัเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย
รายนัน้ได ้

   แสดงระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนดหา้มแพทยห์รอื
พยาบาลเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นความ
รบัผดิชอบปัจจุบนั 

3.3 มนีโยบายและระเบยีบปฎบิตัทิีป้่องกนั
ความลบัผูป่้วยมใิหร้ัว่ไหลทุกช่องทาง รวมทัง้
ช่องทาง Social Media ทุกดา้น 

   แสดงนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิี ่
ก าหนดการป้องกนัความลบัผูป่้วยมใิหร้ ัว่ไหล 

3.4 มกีารประชาสมัพนัธน์โยบายและระเบยีบ
ปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ 

   อธบิายการประชาสมัพนัธน์โยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ 

3.5 มกีารตรวจสอบว่าบุคลากรไดร้บัทราบ 
เขา้ใจ ยอมรบั และปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

   อธบิายผลการประเมนิบุคลากรทุกคนว่าได้
รบัทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามระเบยีบ  

3.6 มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามระเบยีบ
ปฏบิตัแิละน าผลการประเมนิมาปรบั
กระบวนการบงัคบัใชร้ะเบยีบปฏบิตัต่ิอไป 

   อธบิายการน าผลการประเมนิบุคลากรมาปรบั
กระบวนการบงัคบัใชร้ะเบยีบใหด้ขี ึน้ 

3.7 มกีารจดัการ Data Center ของ
โรงพยาบาลจนมัน่คงปลอดภยั ไดม้าตรฐาน
ทางกายภาพตามกรอบการพฒันาคุณภาพ 
(HITQIF) 

   อธบิายแนวทางการจดัการ Data Center ของ
โรงพยาบาลใหม้ ัน่คงปลอดภยั 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. นโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาล 
 2. ระเบยีบปฏบิตัดิา้นความมัน่คงปลอดภยัทีผู่ใ้ชร้ะบบทุกคนตอ้งปฏบิตัติาม 
 3. ผลการประเมนิความรบัรู ้ความเขา้ใจ และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิของผูใ้ชร้ะบบทุกคน 
 4. แนวทางปฏบิตัใินการส ารองขอ้มลูทุกๆฐานขอ้มลู 

5. ขอ้มลูขนาดหอ้งและสถานทีต่ัง้ หอ้ง Data Center (Server Room) รปูภาพภายในดา้นหน้าและหลงัตูเ้กบ็
เครื่องแมข่า่ย แสดงการจดัระเบยีบสายสญัญาน สายไฟฟ้า สายอื่นๆทัง้หมด อุปกรณ์ทีส่ าคญั เช่น ระบบ
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ตรวจจบัควนั ระบบวดัอุณหภูมแิละความชืน้ ระบบดบัเพลงิ ระบบควบคมุการเขา้ออกและระเบยีบการ
ควบคุม 

 
4. กำรจดัระบบบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : มกีารจดัจุดรบัแจง้บรกิาร (Service Desk)  มกีารประชุมรว่มกบัผูใ้ชร้ะบบเพื่อก าหนด Service Level 
Agreement –SLA ดา้นทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบของผูใ้ชส้ว่นใหญ่ แลว้ประกาศรบัประกนัระยะเวลาการใหบ้รกิาร
ใหร้บัทราบทัว่กนั มรีะบบเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ ระบบเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการท างานของเจา้หน้าทีฝ่่าย IT ทุกคน มกีาร
วเิคราะห ์SLA, อุบตักิารณ์และกจิกรรมเพื่อน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงการท างานใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

4.1 มกีารจดัระบบ Service Desk เพื่อเพิม่
ความสะดวกของผูใ้ชง้านระบบในการตดิต่อ
หน่วย IT 

   อธบิายการจดัจุดรบัแจง้บรกิารและขัน้ตอน
การท างานทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

4.2 มกีารก าหนด Service Level Agreement -
SLA ในเรื่องทีส่ าคญัอย่างยิง่ส าหรบัผูใ้ชร้ะบบ 
IT 

   อธบิายวธิกีารก าหนด SLA และแสดงประกาศ
รายการทีก่ าหนด SLA 

4.3 มกีารตดิตามผลการด าเนินการตาม 
Service Level Agreement และน าผลการ
ด าเนินการมาวเิคราะหเ์พื่อหาทางปรบัปรุงการ
บรกิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน
ตาม SLA และการวเิคราะหผ์ล 

4.4 มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล
ทัง้สว่นทีก่ าหนดไวใ้น SLA และทีย่งัไม่ได้
ก าหนด 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ 
(เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค)์ ทีเ่กดิขึน้ในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล 

4.5 มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมและการ
ท างานของเจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายในหน่วย IT ของ
โรงพยาบาล 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูการท างานในแต่ละ
วนัของเจา้หน้าทีฝ่่าย IT ทุกคน และการ
วเิคราะหก์จิกรรม  

4.6 มรีะบบการวเิคราะหข์อ้มลูอบุตักิารณ์ และ
กจิกรรม และน าผลการวเิคราะหม์าด าเนินการ
จดัการปัญหา หรอื ปรบัระบบการท างานใหด้ี
ขึน้ 

   อธบิายวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูอุบตักิารณ์และ
กจิกรรม และการน าผลการวเิคราะหม์าปรบั
ระบบใหด้ขี ึน้ 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ประกาศขอ้ตกลงระดบัการบรกิาร (Service Level Agreement – SLA) 
 2. ค าอฺธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูผลการปฏบิตัติาม SLA ทีม่ ัน่ใจไดว้่าเกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกครัง้ 
 3. ค าอธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ ทีม่ ัน่ใจไดว้า่เกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

4. ค าอธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรม ทีม่ ัน่ใจไดว้่าเกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกกจิกรรมของเจา้หน้าที ่IT ทุกคนที ่  
เกดิขึน้ทุกช่วงเวลา 
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5. รายงานผลการปฏบิตังิานตาม SLA, ผลการวเิคราะหอ์บุตักิารณ์, ผลการวเิคราะหก์จิกรรมของเจา้หน้าทีทุ่ก
คนในฝ่าย IT 

 
 

 
 
 

5. ระบบควบคมุคณุภำพข้อมลูกำรวินิจฉัยและกำรรกัษำผูป่้วยและคณุภำพรหสั ICD 
ค ำอธิบำย : ระบบควบคุมคุณภาพขอ้มลูตอ้งมกีารจดัการใหแ้พทย ์พยาบาลและเจา้หน้าทีท่ีใ่หก้ารรกัษาผูป่้วยบนัทกึขอ้มลู
ทีส่ าคญัใน OPD Cards และเวชระเบยีนผูป่้วยใน ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง มรีายละเอยีดทีด่ ีและทนัเวลา  ตอ้งไม่ละเวน้การ
บนัทกึค าวนิจิฉยัโรคใน OPD Cards หรอื Discharge Summary ตอ้งไม่น าเอา ICD มาใชแ้ทนค าวนิิจฉยัโรค มรีะบบ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และคุณภาพรหสั ICD ทีต่รวจสอบเป็นประจ าไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้  
มกีารจดัการใหร้ะดบัคุณภาพขอ้มลูดขีึน้อย่างต่อเนื่อง มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อหาทางพฒันาคุณภาพการรกัษาใหด้ขีึน้ 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

5.1 มกีารบนัทกึขอ้มลูประวตั ิผลการตรวจ
ร่างกาย ค าวนิจิฉยัโรค การท าหตัถการ การให้
ยา การรกัษา และรหสั ICD ของผูป่้วยนอก
และผูป่้วยในทุกราย ในเวชระเบยีนกระดาษ
หรอือเิลก็ทรอนิคส ์แต่ละหวัขอ้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของจ านวนผูม้ารบับรกิาร  

   แสดงคะแนนคุณภาพขอ้มลูประวตั ิผลการ
ตรวจร่างกาย ค าวนิิจฉยัโรค การรกัษา ทุก
หวัขอ้ในเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน  

5.2 มรีะบบตรวจสอบความครบถว้น (สมบรูณ์) 
ของเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ที่
ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยมผีู้
ตรวจสอบภายนอกร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพของเวช
ระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และแสดงผล
การตรวจสอบ 

5.3 มรีะบบตรวจสอบคุณภาพการเขยีนหรอื
บนัทกึค าวนิจิฉยัโรคของแพทย ์ในเวชระเบยีน
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน มกีารวเิคราะหส์าเหตุ
ทีเ่กดิค าวนิิจฉยัดอ้ยคุณภาพหรอืก ากวมขาด
รายละเอยีด 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพการบนัทกึค า
วนิิจฉยัโรคของแพทย ์

5.4 ระบบตรวจสอบคุณภาพรหสั ICD ใน
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ทีด่ าเนินการอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยมผีูต้รวจสอบภายนอกร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพรหสั ICD 
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และแสดงผลการ
ตรวจสอบ 

5.5 มกีารวเิคราะหป์ระวตั ิผลการตรวจร่างกาย 
ค าวนิิจฉยัโรค การท าหตัถการ การใหย้า การ
รกัษา และรหสั ICD ของผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน เพื่อหาทางพฒันาคุณภาพการบรกิาร หรอื
เพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 

   อธบิายวธิวีเิคราะหข์อ้มลูการดแูลรกัษาผูป่้วย
และการน าผลการวเิคราะหม์าพฒันาคุณภาพ
การรกัษา 
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5.6 มกีารน าผลการวเิคราะหค์ุณภาพขอ้มลู
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในมาด าเนินการจดัการ
ปัญหา หรอื ปรบัระบบการควบคุมคุณภาพ
ขอ้มลูใหด้ขีึน้ 

   อธบิายการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มลูมาพฒันา
ระบบควบคุมคุณภาพขอ้มลู 

เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีน และคุณภาพรหสั ICD ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
 2. ผลการพฒันาระดบัคุณภาพขอ้มลูทุกดา้นใหไ้ดค้ะแนนคุณภาพไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
6. กำรควบคมุคณุภำพกำรพฒันำโปรแกรม (ประเมินเฉพำะโรงพยำบำลท่ีเขียนโปรแกรมใช้เอง) 
ค ำอธิบำย : ระบบควบคุมคุณภาพการพฒันาโปรแกรม ตอ้งมกีารวเิคราะหร์ะบบก่อนลงมอืเขยีนโปรแกรมทุกครัง้ มกีาร
จดัการความตอ้งการของผูใ้ช ้(Requirement management) มกีารจดัท าเอกสารการวเิคราะหร์ะบบ และเอกสารการออกแบบ
ระบบ มกีารบนัทกึค าอธบิายในโปรแกรมทุกสว่นทีส่ าคญั มรีะบบ version control มกีารทดสอบโปรแกรม มกีารจดัท าคูม่อื
ของโปรแกรมทุกโปรแกรมทีพ่ฒันาใชเ้อง 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

6.1 มกีารรวบรวมความตอ้งการ การวเิคราะห์
และการออกแบบระบบก่อนการพฒันา
โปรแกรม 

   อธบิายการรวบรวมความตอ้งการ การ
วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

6.2 มเีอกสารผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบขัน้พืน้ฐาน ในโปรแกรมทีพ่ฒันาเองไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนโปรแกรมที่
พฒันาเองทัง้หมด 
(Conventional ตอ้งม ีContext Diagram, Data 
Flow Diagram Level 1.2,3 , ER Diagram, 
Data Dictionary) 
(Object Oriented ตอ้งม ีUse Case Diagram, 
Activity Diagram , Sequence Diagram, 
Class Diagram, Data Dictionary) 
(Security and Capacity Design รวมถงึ non-
functional requirement ทีส่ าคญั) 

   แสดงเอกสารการวเิคราะหแ์ละเอกสารการ
ออกแบบระบบ 

6.3 มกีารเขยีน Comment ใน Source Code 
และมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลง (version 
control) 

   แสดงตวัอย่าง source code ทีม่คี าอธบิาย 

6.4 มกีระบวนการจดัการความตอ้งการของ
ผูใ้ชอ้ย่างมรีะบบ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช้
หลงัการพฒันาโปรแกรมเสรจ็ (Requirement 
Management) 

   อธบิายกระบวนการจดัการความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

6.5 มกีระบวนการจดัการการพฒันาโปรแกรม
ใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ (Project 
Management) 

   อธบิายกระบวนการจดัการการพฒันา
โปรแกรมใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ 
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6.6 มกีระบวนการทดสอบโปรแกรมทีไ่ด้
มาตรฐานก่อนสง่มอบใหผู้ใ้ช ้(Function Test, 
User Acceptance Test -UAT) 

   แสดงรายงานการทดสอบโปรแกรม 

6.7 มกีารจดัท าคูม่อืการใชโ้ปรแกรมอย่าง
ครบถว้น  

   แสดงคู่มอืการใชโ้ปรแกรม 

เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. เอกสารการวเิคราะหร์ะบบ และเอกสารการออกแบบระบบทกุโปรแกรม 
 2. คู่มอืผูใ้ช ้และตวัอย่างค าอฺธบิายใน source codes 
7. กำรจดักำรศกัยภำพของทรพัยำกรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : การวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบนัของทรพัยากรดา้น Hardware, software, network และบุคลากรดา้น IT การ
ท าการวเิคราะหช์่องว่าง (Gap analysis) การจดัท าแผนเพิม่ศกัยภาพของทรพัยากร IT การก าหนดสมรรถนะ การประเมนิ
สมรรถนะ และการด าเนินการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในฝ่าย IT เพื่อใหม้ัน่ใจว่าศกัยภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมเีพยีงพอต่อการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

7.1 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนัและ 
Gap Analysis ของทรพัยากรดา้น Hardware, 
Software, Network, บุคลากร 

   ผลการวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบนัและ Gap 
Analysis  

7.2 มกีารจดัท าแผนเพิม่หรอืจดัการศกัยภาพ
ของทรพัยากรดา้น Hardware, Software, 
Network 

   แสดงแผนการจดัการศกัยภาพของทรพัยากร
ดา้น Hardware, Software และ Network  

7.3 มกีารก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็น 
(Functional Competency) ของ CIO และ 
บุคลากรดา้น IT ทุกคน ประเมนิสมรรถนะ และ
จดัท าแผนเพิม่สมรรถนะรายบุคคล 

   แสดงรายละเอยีดการก าหนดสมรรถนะของ
ทุกคน ผลการประเมนิสมรรถนะ และแผนการ
เพิม่สมรรถนะรายบุคคล  

7.4 มกีารด าเนินการตามแผนเพิม่สมรรถนะ
และศกัยภาพ (Hardware, software, network) 
และ มกีารประเมนิ วเิคราะหผ์ลการด าเนินตาม
แผน 

   แสดงผลการด าเนินการตามแผนการเพิม่
สมรรถนะรายบุคคลและแผนการเพิม่
ศกัยภาพ 

7.5 มกีารน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงแผน
เพิม่ศกัยภาพใหด้ขีึน้ 

   แสดงผลการวเิคราะหก์การด าเนินการตาม
แผนการเพิม่สมรรถนะรายบุคคลและแผนการ
เพิม่ศกัยภาพและการน าผลการวเิคราะหม์า
ปรบัแผนใหด้ขี ึน้ 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ทะเบยีนทรพัยากรในระบบ IT การประเมนิศกัยภาพ การใชท้รพัยากรในปัจจุบนั 
 2. การก าหนดสมรรถนะและการประเมนิสมรรถนะบุคลากรในฝ่าย IT 
 3. แผนการพฒันาสมรรถนะรายบุคคล 
 4. แผนการเพิม่ศกัยภาพระบบ IT 
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ผูป้ระเมิน _____________________________________
วนัท่ี________________ 


