
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

                  ในยุคปจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยใหการ

บริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลที่ไดจากการประเมินสามารถนําไปใช

ประโยชนในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ฝกอบรมปรับปรุงแกไขจุดดอย พัฒนาจุดเดนไดถูกตอง

เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อใหพนักงานมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดรอบดาน อันจะนําไปสูการ

พิจารณาแตงต้ังผูที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นเงินเดือน 

                  สํานักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดมีคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด

ที่ 409/2550 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการโดยมีอัยการ

สูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ( Manager) และมีคณะกรรมการ ( Knowledge Workers)ประกอบดวย  

รองอัยการสูงสุดผูมีหนาที่กํากับดูแลงานสํานักงานคณะกรรมการอัยการ ผูตรวจการอัยการผูมี

หนาที่ตรวจราชการงานสํานักงานคณะกรรมการอัยการ อธิบดีอัยการ (สํานักงานวิชาการ สํานักงาน

พัฒนาขาราชการฝายอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ) พนักงานอัยการสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการและขาราชการฝายธุรการของสํานักงานคณะกรรมการอัยการเปนเจาหนาที่ มี

อํานาจหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการดวยวิธีที่ชัดเจนและสอดคลองกับ

หลักการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนงของ

ขาราชการอัยการ 

                 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการที่มีประสิทธิภาพคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการจําเปนตองมีความรูดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) นอกจากนี้จะตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพียงพอตอการรองรับการปฏิบัติงาน 

                โดยที่สํานักงานคณะกรรมการอัยการมีหนาที่ในการกลั่นกรองตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลการประเมินตามแบบการประเมินตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 409/2550 ลง

วันที่ 5 กันยายน 2550 และมีหนาที่เสนอแนวทางปรับปรุงแกไขแบบประเมินตออัยการสูงสุดตาม

คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 251/2552 ตลอดระยะเวลาสามปเศษที่ผานมาสํานักงานอัยการสูงสุด

ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการไปแลว 7 คร้ัง (ประเมินปละ  
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2 คร้ังๆ ที่ 1 ระหวางวันที ่1 มกราคมถึง 30 มิถุนายน คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม) กลับปรากฏปญหาการประเมินผิดพลาดซ้ําซากพอสรุปได 4 ดาน ดังน้ี 

                   1. ผูมีหนาที่กลั่นกรองการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขแบบประเมิน 

(สํานักงานคณะกรรมการอัยการ) 

                   พนักงานอัยการผูมีหนาที่กลั่นกรองการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขแบบ

ประเมินขาดความรูความเชี่ยวชาญในดานการประเมิน องคความรูที่ไดเกิดจากการลองผิดลองถูก 

การศึกษาจากตําราแบบครูพักลักจํา นอกจากนี้ยังเกิดปญหาการทํางานลาชาเนื่องจากตองตรวจ

เอกสารจํานวนมาก (พนักงานอัยการผูรับการประเมินมีจํานวนประมาณ 3,000 คน แบบประเมินชุด

หน่ึงมจํีานวน 14 หนา) กับตองใชเวลาในการทําหนังสือตอบโตกับผูประเมินเพื่อใหชี้แจงขอมูล สง

ขอมูลเพิ่มเติม แกไขคะแนนเพื่อใหถูกตองตามหลักเกณฑการประเมิน  นอกจากน้ียังไมมีการชี้แจง

ทําความเขาใจทั่วทั้งองคกรอยางเปนรูปธรรม 

                  2. วิธีการประเมิน 

                      2.1 สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดแบบประเมินโดยมีเกณฑประเมินผลงานในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งคุณลักษณะประจําตัวของผูประเมิน เงื่อนไขการประเมินในแบบ

ประเมินบางขอโนมเอียงไปทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยสมรรถนะ ( Competency 

Assessment) แตสํานักงานอัยการสูงสุดยังมิไดกําหนดสมรรถนะหลักขององคกร ( Organization 

Competency) และสมรรถนะระดับฝายงานตางๆ ( Functional Competency) ทําใหผูประเมินขาด

หลักเกณฑแนชัดในการประเมิน 

 2.2 การประเมินขาดความตอเนื่อง เพราะผูประเมินไมไดบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ของผูรับการประเมินไวเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน แตใชวิธีจําเหตุการณเดน ๆที่พบเห็นจากการ

สังเกตเปนขอมูล 

                  3. ผูประเมิน (อัยการจังหวัด อัยการพิเศษฝาย รองอธิบดีอัยการและอธิบดีอัยการ) 

                3.1 ประเมินโดยไมเขาใจวัตถุประสงคของการประเมิน มิไดคํานึงวา ถาประเมินไม

ตรงตามความเปนจริง จะไมสามารถนําผลประเมินไปใชประโยชนดานอ่ืนอีกหลายดาน 

                  3.2 ประเมินโดยใชความรูสึกแทนขอมูล เพราะไมไดมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ของผูรับการประเมิน เมื่อจะตองประเมินก็นึกถึงหนาผูรับการประเมิน รูสึกอยางไรก็บันทึกผลการ

ประเมินไปตามนั้น 

 3.3 ประเมินตัวคนมากกวาผลการปฏิบัติงาน เพราะขาดความรูความเขาใจ

แนวความคิดที่ถูกตองวา ตองประเมินการปฏิบัติงานเปนหลัก ไมนําเร่ืองความเปนคนนารักมา

ปะปนกับผลการปฏิบัติงาน 
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 3.4 ประเมินโดยมีอคติลําเอียง แมการลําเอียงจะเปนผลบวกตอผูรับการประเมินแต

จะเกิดผลเสียตอองคกร การประเมินโดยมีอคติเทากับผูประเมินขาดความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบของตน 

                  4. ผูรับการประเมิน (อัยการชั้น 2 – อัยการชั้น 6 และอัยการอาวุโส) 

                       4.1 ขาดความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพราะไดรับขอมูลการชี้แจงไมเพียงพอหรือไมสนใจคําชี้แจง จึงสรุปวาการประเมินหาความเปน

ธรรมไดยาก และเชื่อมั่นวาหากทําตนใหเปนที่พอใจของผูประเมินก็จะไดรับผลการประเมินดีเอง 

                       4.2 ผูรับการประเมินบางคนไมเชื่อวา วิธีการประเมินจะใชกับงานของตน เพราะงาน

ของตนมีลักษณะเฉพาะยากที่คนทั่วไปจะเขาใจ 

                       4.3 ผูรับการประเมินบางคนไมเขาใจเหตุผลและความจําเปนในการประเมิน สนใจ

เฉพาะการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหนงเทาน้ัน 

กลาวโดยสรุป ทั้งผูกลั่นกรองและเสนอปรับปรุงแกไขแบบการประเมิน ผูประเมินและ

ผูรับการประเมินยังขาดความรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ( Human Resource 

Management) 

ผลจากปญหาดังกลาวทําใหผูประเมินและผูรับการประเมินกรอกแบบใหคะแนนผิดพลาด 

สงแบบประเมินลาชา สํานักงานคณะกรรมการอัยการตองทํางานนอกเวลาทุกรอบการประเมินเพื่อ

กลั่นกรองตรวจสอบแกไข ติดตามทวงถามใหสงแบบประเมินภายในกําหนดกับตองใชเวลาในการ

ทําหนังสือตอบโต  กับผูประเมินเพื่อใหชี้แจงขอมูล สงขอมูลเพิ่มเติม แกไขคะแนนเพื่อใหถูกตอง

ตามหลักเกณฑการประเมินกวาจะสรุปผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานอัยการแตละรอบการประเมินตองใชเวลาไมนอยกวา 2 เดือน 

                  สําหรับปญหาดานคนกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลาการของสํานักงานคณะกรรมการ

อัยการมีความรูดานเทคโนโลยีอยางจํากัด ปจจุบันยังไมมีการจัดการดานระบบสารสนเทศ ขาด

ขอมูลและเอกสารดานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหพนักงานอัยการและเจาหนาที่ใช

สืบคนขอมูล ติดตอสื่อสาร ถามตอบปญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหเปนไปดวยความรวดเร็วถูกตองตรงตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของการประเมิน 

                   จากสภาพดังกลาวจึงมีความจําเปนตองแกปญหา ( Solution) ดวยการสรางระบบจัดการ

ความรู (Knowledge Management Systems) งานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ โดยในมุมมองทางดานการจัดการความรูน้ัน 

สามารถนํามุมมองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และดานการศึกษา  

(Education) มาชวยใหพนักงานอัยการและเจาหนาที่ธุรการสํานักงานคณะกรรมการอัยการผูใช
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ความรู มีขอมูลสารสนเทศเพียงพอในการกลั่นกรองการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข

แบบประเมินที่สอดคลองกับความเปนจริง ทําความเขาใจกับผูประเมินใหสอดคลองกับลักษณะงาน 

รวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางาน  โดยในระบบจะมีฐานขอมูลและองคความรู  ดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปน

แหลงแลกเปลี่ยนการเรียนรูชวยแกปญหาการขาดผูเชี่ยวชาญและมีการจัดการดานฐานขอมูล  

(Information) ประเภทกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน ตัวอยางและปญหารวมทั้งคําตอบ

เกี่ยวกับการประเมิน เพื่อความสะดวกในการคนควาสามารถใชในการแกไขปญหาไดโดยถูกตอง

และรวดเร็วและในมุมมองดานการบริหารระเบียนบุคคลากร (Record Management) จะมีระบบ

จัดเก็บรายชื่อผูมีความรูความสามารถ  (Know-Who-Know-What)และความรูประสบการณของ

บุคคลากรภายในสํานักงานคณะกรรมการอัยการและสํานักงานอ่ืนๆ เพื่อใหผูบริหารมอบหมายงาน

หรือเปนการสรางคลังสมอง (Brain Bank)  

               ผลที่ไดรับ ( Productivity) ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการจากการนําระบบจัดการ

ความรูมาใชแกปญหาการประเมิน จะทําใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีกระกระบวนการประเมินคา

ของพนักงานอัยการในดานปริมาณ คุณภาพงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงาน 

โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑการประเมินที่เปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติและเปนธรรมกับขาราชการอัยการทุกสํานักงานซึ่งมีลักษณะงานแตกตางกัน 

กอใหเกิดความนาเชื่อถือแกพนักงานอัยการผูรับการประเมิน ทั้งน้ี การจัดการความรูจะชวยตอยอด

ทักษะในการแกปญหาของสํานักงานคณะกรรมการอัยการโดยระบบการจัดการความรู จะมีการ

รวบรวมประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานการกลั่นกรองการประเมินและเสนอแนวทางปรับปรุง

แกไขแบบประเมิน ( Repository) แหลงความรู  (Portal) ที่ตองใชอางอิงในการทํางานทั้งที่มีอยูบน

อินทราเน็ตภายในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด หรือบนอินเตอรเน็ต

ภายนอกสํานักงานอัยการสูงสุด  รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญ  (Contacts) รวมทั้ง

สารสนเทศที่ใชในการทํางานที่มีประโยชนในการเรียนรู ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ การจัดการ

ความรูจะชวยลดเวลาในการทํางาน ชวยแกไขปญหา หรือตัดสินใจโดยเปนแหลงรวบรวมความรู

ทั้งความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอด

ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห 

เปนตนและความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดย

ผานวิธีการตางๆ เชน คูมือตางๆ เปนตน ผูปฏิบัติงานจะใชเวลาและทรัพยากรลดลง มีประสบการณ

ทราบวาจําเปนตองใชสารสนเทศประกอบการทํางานใหเกิดประสิทธิผล เปนการพัฒนาตอยอด
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เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจากประสบการณเดิม และไมตองคิดวิธีใหมในการทํางานทุกคร้ัง 

ซึ่งปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดยใชเปนเคร่ืองมือเพื่อ

นํามาใชแกปญหาใหกับองคกร ที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู หาก

สํานักงานคณะกรรมการอัยการนําระบบการจัดการความรูดานการประเมินผลมาใช จะทําใหการ

ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการและเจาหนาที่ธุรการมีประสิทธิภาพในกลั่นกรองการประเมินและ

สามารถนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขแบบประเมินที่สอดคลองกับความเปนจริง ทําความเขาใจ

กับผูประเมินใหสอดคลองกับลักษณะงาน การสะสมตัวอยางที่หลากหลายรวมทั้งการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน กอใหเกิดความนาเชื่อถือและเปนที่เชื่อมั่นของพนักงานอัยการสํานักงาน

อัยการสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา   

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

อัยการโดยนําระบบการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา  

2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานอัยการ 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา  

1. มีระบบการจัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

อัยการในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ และมีแหลงเรียนรู 

2. มีระบบสารสนเทศ ขอมูล หรือมาตรฐานในการทํางานดานงานกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ โดย

ใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู 

 

1.4 แผนการดําเนินงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา  

1.4.1 แผนการดาํเนินงาน 

1. ศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1 Requirement Elicitation) 

วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2 System Requirement Analysis) วิเคราะหความตองการ

ซอรฟแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) ออกแบบซอรฟแวร  (ENG 4 Software 

Design) 
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2. การสื่อสารในองคกร (MAN 1 Organization Alignment) การจัดการองคกร 

(MAN 2 Organization Management) การจัดการโครงการ (MAN 3 Project Management) 

3. การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management)  

การฝกอบรม (RIN 2 Training) การจัดการความรู (RIN 3 Knowledge Management) โครงสราง

พืน้ฐาน (RIN 4 Infrastructure) 

4. การจัดการทรัพยสิน(REU 1 Asset Management) การใชซ้ําโปรแกรมตางๆ (REU 

2 Reuse Program Management) ความรูเฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering) 

 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา  

                ศึกษาปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการของพนักงานอัยการและ

เจาหนาธุรการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ เฉพาะประเด็นปญหาการขาด

ผูเชี่ยวชาญในการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาไมมีการชี้แจงแบบและเกณฑการ

ประเมินอยางเปนรูปธรรมทั่วทั้งองคกร และปญหาการขาดความรูดานงานกลั่นกรองการประเมิน 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย รวมทั้งขาดเอกสารขอมูลที่จําเปนเพื่อใชประกอบในการ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ซึ่งจะไดนําระบบการจัดการความรูมา

ใชในการแกปญหาดังกลาว โดยไดแบงขอบเขตของการคนควาอิสระเปนขอบเขตของระบบการ

จัดการความรูและขอบเขตระยะเวลาการคนควาอิสระ ดังนี้ 

1) ขอบเขตของระบบ KMS 

1.1 ระบบ  KMS สามารถจัดเก็บองคความรูทางดานงานกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการทั้งความรูที่เดนชัด  (Explicit Knowledge) ที่เปน

ความรูท่ีอยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบการประเมิน ตําราคูมือตาง ๆ 

หรือสิ่งอ่ืน ๆที่สามารถศึกษาและจับตองได และความรูซอนเรน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่

อยูในตัวผูปฏิบัติงานที่ไดจากประสบการณในการทํางานมาเปนเวลานาน 

1.2 ระบบ  KMS สามารถสนับสนุนการทํางานตามขั้นตอนการกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ   

1.3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการดูแลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับ

การจัดการความรูดานการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ 

2) ขอบเขตระยะเวลา  

ต้ังแตเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 
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1.4.3 วิธีการศึกษา  

ระเบียบวิธีวิจัยเปนการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดยปรับลด

กระบวนการเหลอื 15 กจิกรรม  (Task) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) และมกีารวัดและ

ประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline ที่ 

ตกลงกัน 

กิจกรรมท่ี 1 – 4 เปนกระบวนการสรางระบบ KMS กิจกรรมที่ 1 เปนการศึกษาและ

เก็บความตองการระบบ KMS (ENG1 Requirement Elicitation) กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหความ

ตองการระบบงาน (ENG 2 System Requirement Analysis) เปนการเปลี่ยนความตองการของผูมี

สวนเกี่ยวของใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ กิจกรรมที่ 3 วิเคราะหความตองการ

ซอรฟแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของสวนประกอบตาง ๆที่อยูภายในระบบ และกิจกรรมที่ 4 ออกแบบซอรฟแวร  (ENG 4 

Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

กิจกรรมท่ี 5 -14 จะเปนกิจกรรมที่นําระบบ KMS ที่สรางขึ้นแลวไปใชในสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการโดยแบงออกเปน 3 กระบวนการ ดังน้ี 

1.  กระบวนการดานกาบริหารองคกร  ไดแก กิจกรรที่ 5 การสื่อสารในองคกร  

(MAN 1 Organization Alignment) เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS 

กิจกรรมที่ 6 การจัดการองคกร  (MAN 2 Organization Management) เปนการปรับโครงสราง

องคกรเพื่อรองรับระบบ KMS กิจกรรมที่  7 การจัดการโครงการ  (MAN 3 Project Management) 

เปนการบริหารจัดการโครงการ 

2.  กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก กิจกรรมที่  8 การ

บริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management) เปนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS กิจกรรมที่ 9 การฝกอบรม (RIN 2 Training) เปนการฝกอบรม

บุคคลากรเพื่อรองรับ  และพัฒนาระบบ KMS กิจกรรมที่  10 การจัดการความรู  (RIN 3 Knowledge 

Management) เปนการจัดเก็บ 

เอกสารและแหลงขอมูลตางๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบการจัดการความรู  กจิกรรมที่  11 

โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4 Infrastructure) เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและพัฒนา

ระบบ KMS 

3. กระบวนการดานการใชซ้ํา  ไดแก กิจกรรมที่ 12 การจัดการทรัพยสิน  (REU 1 

Asset Management) เพื่อรองรับและของพัฒนาระบบ KMS กิจกรรมที่ 13 การใชซ้ําโปรแกรมตางๆ 
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(REU 2 Reuse Program Management) เปนการกําหนดรูปแบบตางๆของโปรแกรม KMS ที่ใช

รวมกัน กิจกรรมที่ 14 ความรูเฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering) เปนการเก็บความรูหัว

ขอความรูเพื่อไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป 

กิจรรมท่ี 15 จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ ( QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 

(Maturity Model) 


