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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

7. บทความทานจุลสิงห วารสารศรีปทุม 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก ช 
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ภาคผนวก ซ 
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ภาคผนวก ฌ 

QA Quality Assurance: K24 งานสงผูรายขามแดน 

1. แผนการดําเนินงาน (Plan) 

 1. 1. จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการ

ประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรู

สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group: ENG1-ENG 4 / Management Group 

MAN1-MAN3 /Resource & nfrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU 4 

 1.2. ดําเนินการตามมาตรา 15 Task   

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Task งานสงผูรายขามแดน (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสาร QA.2) ระบบจัดการ
ความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km 24 งานสงผูรายขามแดน 
โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงท่ี QA 
กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสู
การปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้  
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Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพ่ือหาความ

ตองการของระบบการจัดการความรู  

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการ

จัดการความรู (System  Requirement  

Analysis : ENG 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 3 การวิ เคราะหความตองการซอฟตแวร 

(Software Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 4 

 

 การออกแบบซอฟตแวร (Software 

Design: ENG 4)   

     L - Largely 

Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  (Organizational 

Alignment  : MAN1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 6  ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค ก ร  (Organization 

Management :  MAN 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 7  ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  (Project 

Management :  MAN 3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 8    การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human 

Resource Management : RIN1) 

     L - Largely 

Achieved 
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Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 

Task 9  การฝกอบรม (Training : RIN 2)      L - Largely 

Achieved 

Task 10  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  ( Knowledge 

Management  : RIN 3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 11 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)       L - Largely 

Achieved 

Task 12  การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : 

REU 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 13  การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse 

Program Management : REU2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)      L - Largely 

Achieved 
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ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมิน 

N - Not Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะ

แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ

ประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ี

ไดระบุไวแตมีมุมมองบางประการท่ีไมสามารถทํานายถึง

ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง

ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมี

จุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน (ประสบ

ความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปน

ระบบ แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุกๆ ดาน 

ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยาง

เต็มท่ี)     

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2 
ปญหาและอุปสรรค ไมมี 
ขอเสนอในการปรับปรุง สราง องคความรูทางดานงานสงผูรายขามแดนใหครบทุก

ดานและปรับปรุงขอมูลใหทันตอเหตุการณ 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการทํางานไดอยางแมนยํา 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน  
 

ลงช่ือ ................................................................ 
                                  (นางจตุพร  แสงหิรัญ ) 
                  ผูประเมิน 
                             วันที่     23   กันยายน    2554 
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Task 1: การจับความรูจากผูเช่ียวชาญ (ENG 1 Requirement Elicitation) 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดน  

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต (Scoping) กรอบความตองการความรู    

กําหนดฐานความรู รายช่ือผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

4) จับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน 

Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพ่ือจับหลักการสําคัญ

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) จับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดปญหาวิกฤติหรืองานสําคัญ 

6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญงานแผนงานฝกอบรม 

7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามวิธีการ Common KADS 

8) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากพ.ร.บ.สงผูรายขามแดน พ.ศ. 2551และคูมือการดําเนินคดีสงผูราย

ขามแดน และระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ 

 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ) เพ่ือกําหนด

ขอบเขตหัวขอความรู โดยไดกําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) คือ ระบบกฏหมายของ

ตางประเทศในการสงผูรายขามแดน (งานสงผูรายขามแดนกรณีไทยสงคํารองขอไปยังตางประเทศ

ใหสงผูรายขามแดนกลับมาประเทศไทย) กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ คือ ร.ต.ท.โสภณ  เกษมพิบูลยไชย  

ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.1) และสรุปคําสัมภาษณผูบริหาร (เอกสาร ENG 1.2) 

 การดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เปนไปตามแผนที่กําหนดไว และไมมีปญหาอุปสรรค

แตอยางใด   
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เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 สรุปคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Transcript) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 

และวันท่ี 21 กรกฏาคม 2554 

เอกสาร ENG 1.5 แบบจําลองความรู 
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Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis: 

ENG 2) 

วัตถุประสงค: ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของประโยชนท่ีจะ

ไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงาน

ระบบ (User Specification)  

แผนการดําเนินงาน (Plan): ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

การวิเคราะหความตองการของระบบเพ่ือตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ

ประโยชนท่ีจะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ (User 

Specification) ขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแกขอมูลจาก ENG 1 และสอบถามความตองการ

ของผูใชงาน   

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานสงผูรายขามแดน โดยการสัมภาษณจาก

ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและท่ีประชุม KM TEAM เม่ือวันท่ี 25 กรกฏาคม 2554 ตามวาระการสัมภาษณ 

(เอกสาร ENG 2.1) ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังนี้  

 ประเภทท่ี 1 ผูบริหาร ไดแก อธิบดีอัยการ, รองอธิบดีอัยการ, อัยการพิเศษฝายกิจการ

ตางประเทศ 

 ประเภทท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญ   

 ประเภทท่ี 3 ผูใชงานท่ัวไป ไดแก อัยการ นิติกร ขาราชการธุรการ              

       จากการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว                  

ผูศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้ 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 
1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 
2 ผูเช่ียวชาญ ระบบ  KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน ,  

เอกสารวิชาการ 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ  KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน ,  

เอกสารวิชาการ, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
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การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงาน เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และไมมี

ปญหาอุปสรรคแตอยางใด โดยมีขอแนะนําวา หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูท่ีสราง

ข้ึนนี้แลว ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อ

นํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและดีข้ึนกวาเดิม 

Task 3: การวิเคราะหความตองการของชอฟตแวร ENG3 Software Requirement Analysis 

แผนการดําเนินงาน (Plan) นําเอาผลการสัมภาษณผูบริหาร และ ผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหเพื่อ

ออกแบบ softwave เพื่อวางระบบการจัดการความรูใหสามารถตอบสนองความตองการของ Cops 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ ENG2 มา

วิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร ENG3.1) 

ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓  ไดจัดทํา Software 

Requirement Analysis (เอกสาร ENG3.2) และ SITE MAP (เอกสาร ENG3.3)  เพื่อดําเนินการใน

Task อ่ืน ๆตอไป     

สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของสํานักงานตางประเทศ เปนรูปแบบ single 

Function มีผูใชงาน ๓ ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการ

ใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตางๆ 

เชน กฎหมาย ระเบียบ Case Study (ตัวอยางคดี) Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูป

แผนผัง) โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ คดีสงผูรายขามแดน งานวิกฤติ คือ งานสง

ผูรายขามแดนขาออก Domain ท่ีสําคัญ เชน สนธิสัญญาสงผูรายขามแดน การรวบรวมเอกสาร 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด กฎหมายภายในของประเทศท่ีรองขอ Knowledge Base ท่ี

สําคัญ เชน  สนธิสัญญา กฎหมายตางๆ ท่ีอางอิง คําพิพากษาและคําส่ังศาลอุทธรณ  การดําเนินการ

สําเร็จตามแผน. 
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เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysi 

เอกสาร ENG3.3 Site Map 

Task 4: การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

วัตถุประสงค: เพื่อออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)       

แผนการดําเนินงาน (Plan):  

1. ออกแบบหนาจอดโดยใช แมแบบมาตรฐาน .ไดแก Banner / SiteMap / Information 

banner เปนตน 

2. ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  

   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. ออกแบบแมแบบมาตรฐาน ของสํานักงานตางประเทศ. ไดแก Banner / SiteMap / 

Information banner เปนตน 

2. ออกแบบหนาจอ Work space โดยแบง Web Part ออกเปน 3 Web Part ไดแก 

 - Knowledge Map ในรูปแบบของ Common KADS Task –Inference –Domain 

Concept โดยใช Visio Web Access   

  - Knowledge Information แหลงขอมูลท่ีเปน Explicit Knowledge ของ 

Knowledge Map เชน แผนกลยุทธ 3 ป เปนตน 

  - KMS Structure เชน มาตรฐานของ KMS แมแบบของ KMS และคูมือการสราง

และสนับสนุน KMS  
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Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment: 

MAN1) 

วัตถุประสงค: เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดําเนินงาน (Plan): ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษา บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน และกําหนด

วิสัยทัศนการ จัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือ

วิสัยทัศนดังกลาว   

2. จัดทําแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน เพื่อ

นํากลไกตามระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการสูการปฏิบัติ   

3. แนวทางการปรับเปล่ียนโครงสรางการทํางานของสํานักงานตางประเทศ ตามระบบ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1.ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” และวิสัยทัศนของการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”  

นอกจากนั้นจากการสอบถามผูบริหารสํานักงานตางประเทศ สามารถสรุปวิสัยทัศนของการจัดการ

ความรูของสํานักงานตางประเทศได  ดังนี้ “เปนศูนยกลางความรูในการใหขอมูล ขอคิด คําแนะนํา

และคําปรึกษาในขอหารือเกี่ยวกับงานตางประเทศทุกเร่ือง”  

 2. จัดทํากิจกรรมการจัดการความรูในสํานักงานตางประเทศ เปนเวลา 3 โดยในกิจกรรม

เนนการส่ือสารใหบุคลากรเขาเร่ืองการจัดการความรูและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตาม

วิสัยทัศนท่ีตั้งเอาไว 

 เอกสารประกอบ MAN - 1, 2 
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Task 6: การบริหารองคกร (Organization Management: MAN 2) 

วัตถุประสงค: เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการ

ความรู และ สามารถเช่ือมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

1. วิเคราะหโครงสรางเดิมของ สํานักงานตางประเทศ  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบการ

จัดการความรู  

2. ออกแบบระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู เพิ่มเติมในโครงสรางของ

สํานักงานตางประเทศ เพื่อใหมีสวนงานที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. ปรับโครงสรางของ สํานักงานตางประเทศ โดยเพิ่ม สวนงาน การบริหารจัดการ 

ระบบการจัดการความรูในงานบริหารจัดการความรู ดังแผนภูมิโครงสราง 

  2. ออกคําส่ังมอบหมาย ผูรับผิดชอบ (ยังไมอาจดําเนินการได จนกวาจะถึงวันท่ี 1 

ตุลาคม 2554 เพ่ือรอบุคลากรมารับตําแหนงตามคําส่ังแตงต้ังโยกยายบุคคลกร ซ่ึงมีผลตั้งแตวันท่ี 1 

ตุลาคม 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Task 7: การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3) 

วัตถุประสงค: การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project 

Plan) 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1. กําหนด Gantt Chart ของแผนการสรางระบบ KMS ของสํานักงานตางประเทศ 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรูงานสงผูรายขามแดน 

 

กลยุทธ /กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.1. รวบรวมความ

ตองการตามกล

ยุทธ   

             

1.2. จัดทําโครงการ

ดําเนินงาน  

             

1.3. กําหนด KE & 

Taxonomy และ

จัดทําระบบตางๆ 

             

1.4. KMS Design              

1.5. Input Data & 

Information to 

KMS 

             



90 
 

 

กลยุทธ /กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.6. Test & Run 

KMS 

             

1.7. ช้ีแจง ผูปฏิบัติ 

/ผูบริหาร ใหเขาใจ

ถึง Benefit และ

การทํา Change 

Management    

             

1.8. ทดลองใชงาน 

จริงโดยกลุมKMS 

Admin 

             

1.9. ติดตามและ

ประเมินผลการใช

งาน 

             

1.10. สรุปปญหา

และอุปสรรค เพื่อ

แกไขและปรับปรุง

รายไตรมาส   

             

1.11. ประเมินผล

การดําเนนิงานตาม

โครงการ และ
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กลยุทธ /กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ทบทวน เพื่อ

ปรับปรุงใน

ปงบประมาณ

ตอไป 
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Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN1) 

วัตถุประสงค: วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน 

KM Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

1.การศึกษากรอบอัตรากําลังท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ท่ี

สํานักงานตางประเทศ 

2. กําหนดกรอบอัตรากําลังเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 5 ป 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 ตามยุทธศาสตรการจัดการความรูตามแผนยุทธศาสตร กําหนดใหมีกระบวนการสําคัญอยู 

3 ประการ คือ การสรางและรวบรวมองคความรู การเผยแพรและกระจายองคความรู และการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการเขาถึงองคความรูอยางท่ัวถึงทุกท่ีทุกเวลา ดังนั้น อัตรากําลังใน

การจัดการความรูจึงตองพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการท้ังสามประการดังกลาว  ใหท่ี

ประชุม Km team พิจารณาจากภาระหนาท่ีดังกลาวแลวจัดคนใหเหมาะสมกับงาน และมีปริมาณ

เพียงพอ เพื่อดําเนินการตามแผนงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Task 9: การฝกอบรม (Training: RIN 2) 

วัตถุประสงค: ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน  

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู  ท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 

2. ออกแบบแนวทางการฝกอบรมตามขอ 1. ในระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. กําหนดรูปแบบการบริหาร KMS Staff Management ดังตอไปนี้ 

1. สรางแนวทางการเสริมสรางทักษะท่ีเกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการ ระบบการ

จัดการความรู เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีนั้นมีประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรูท่ีดีข้ึน โดยใชแนวทาง การสรางสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) ท่ีจําเปนตอ

การบริหารจัดการระบบ เชน การสรางเครือขาย การประสานงาน เปนตน   

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ ฝกอบรม ไวในแผนกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรู 3 ป ดังกลาวไวใน MAN 3 โดยกําหนดไวในปแรกของแผนกลยุทธฯ ดวยวิธีการตางๆ เชน 

สัมมนา ฝกอบรม และสาธิตการใชงาน   

โครงการในป พ.ศ. 2555 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการสัมมนาการใชงานระบบการจัดการความรู  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 

• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE) 

• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS   

• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู 
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Task 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3) 

วัตถุประสงค: รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตางๆ ในการ

จัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในครั้งตอไป  

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. ออกแบบมาตรฐาน การจัดทําเอกสาร  15 Task ของการทําระบบการจัดการความรู ตาม

บัญชีองคความรูท่ีมีการจัดทําแลว รวมท้ัง QA  

 2. กําหนดใหผูจัดทําระบบจัดการความรู จัดทําเอกสาร 15 Task ตาม QA   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. กําหนด QA ของระบบการจัดการความรู ของสํานักงานตางประเทศ. เอกสารประกอบ 

RIN -3 หมายเลข 1 

 2. เตรียมจัดทําองคความรูใหมของสํานักงานตางประเทศ โดยใชหลักการ 15 Task ท่ีเปน

ตัวอยาง   
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Task 11: โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure: RIN4)  

วัตถุประสงค: เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพ่ือรองรับกิจกรรมการจัดการความรู

ของหนวยงาน 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1. สํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยู เพื่อรองรับการจัดการความรู เชน อุปกรณ อินเทอรเน็ต 

เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน    

2. มีการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจและ วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน วาเพียงพอหรือไม   

2. กําหนดวิธีการและการจัดทําคําขอและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ี
สามารถรองรับระบบการจัดการความรูท้ังหมด เชน การทําแผนในการจัดซ้ือ จัดหาจางรายการ
ครุภัณฑเพิ่มเติม ของ Km Team เพ่ือเสนอตอผูบริหาร และจัดทําเปนแผนในการจัดซ้ือท้ังระบบ 
เพื่อใหมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานท่ีเพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใชงาน (ENG3,4)  
โดยกําหนดเปนกลยุทธโครงสรางของระบบการจัดการความรู( KMS Infrastructure ) 

3. กลยุทธดาน โครงสรางการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู MS Infrastructure 

Management) ประกอบดวย โครงสรางสําคัญ ไดแก  

 - KMS Portal Link to KM Center  

-KMS Standard การกําหนดมาตรฐาน ของระบบการจัดการความรูโดยประยุกตใช

หลักการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 12207 และ ISO  

- KMS R&D เปนการพัฒนารูปแบบโครงสรางของระบบการบริหารจัดการ KMS Server 

ซ่ึงเปน “Data Warehouse”  

-KMS Infrastructure ของระบบบริหารการจัดการความรู (KMS Management Application) 

รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ งบประมาณ เปนตน ของ KM 

Center  
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Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1) 

วัตถุประสงค: เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซ้ือ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติอุปกรณ ICT  

 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

1. มีการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2.ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลองกับ 

ENG2, MAN1, RIN1  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 

 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อ า ยุ ใ ช
งาน 

ลักษณะการใชงาน
กับ KMS 

ผูใชงาน 

      
      
      
      
 

 2. ทําบัญชี อุปกรณ ท่ีตองขอจัดสรร หรือ ทดแทน ในสวนท่ีสามารถนํามาใชหรือเกี่ยวของ

กับ ระบบการจัดการความรู เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 

 

 
ลําดับ 

 
ชนิดของอุปกรณ  

 
จํานวน 

 
ก า ร ใ ช ง า น กั บ 
KMS 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 
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Task 13: การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management: REU2) 

วัตถุประสงค: รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ในการ

จัดการความรูในอนาคต   

 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1.สํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีมีอยู และ

สามารถนํามาใชได และเลือกใชและออกแบบเพ่ิมเติม Template จากระบบการจัดการความรูท่ีมีอยู

แลว ตาม ENG4 

 2. รวบรวมและคัดเลือกจัดทําและใชเปน Template มาตรฐานของระบบการจัดการความรู  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

Template Standard ประกอบดวย สวนตางๆ ไดแก 

  1. Banner หมายถึง หัวเร่ืองของ Web Site ตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

 

  2. Knowledge Information หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับองคความรู วาอยูในลําดับองค

ความรูท่ีเทาใด ใน 100 องคความรู วัตถุประสงค เปนตน  
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Task 14: Domain Engineering: REU 3) 

วัตถุประสงค: การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใชซํ้า หรือเปนตนแบบเพื่อ

การพัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model) 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1. กําหนดแนวทาง การจัดการ หลักการ และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ท่ีอาจทํา

มาใชซํ้าหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดเก็บรวบรวมงานคดีสงผูรายขามแดนของประเทศตางๆที่สงคํารองขอมายังประเทศ

ไทย รวมท้ังกรณีไทยสงคํารองไปยังตางประเทศ เพื่อไวเปนแนวทางในการจัดเอกสาร และข้ันตอน

การดําเนินคดี 

 2.ปรับปรุงขอมูล ขาวสาร กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ระเบียบผูประสานงานกลาง ให

ถูกตอง ทันสมัย  
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ-สกุล    นางจตุพร  แสงหิรัญ 

วัน เดือน ป เกิด   16 สิงหาคม 2505 

ประวัติการศึกษา   -นิติศาสตรบัณฑิต คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

 ปการศึกษา 2527 

-เนติบัณฑิตไทย รุน 38 

ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2532 – ปจจุบัน พนักงานอัยการ สํานกังานอัยการสูงสุด 

ตําแหนงปจจุบัน   รองอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม  

 

 


