ภาคผนวก
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Task 1 : การจับความรูจากผูเ ชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู
(Requirement Elicitation : ENG 1)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวทางปฏิบัติ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการความรูนั้น เชน โครงสรางเบื้องตน หรือ Ontology หรือ
Domain Concept หรือ ฐานความรูที่ชัดเจน
2. วางแผนสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานที่เกีย่ วของกับหัวขอองคความรู เพื่อทราบ ปญหา
วิกฤตที่สมควรแกไข ขอบเขตในการจัดการความรูของหนวยงาน Scoping) และบทบาทของ
ผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดผูเชีย่ วชาญ และกลุมผูใชงาน (USERS)
3. จัดเตรียมวาระ Agenda คําถามและกําหนดการสัมภาษณ
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. รวบรวมเอกสาร รวมพระราชบัญญัติตาง ๆ กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการ
สูงสุด อัยการนิเทศฉบับพิเศษซึ่งประกอบดวยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 และหนังสือเวียนและคําสั่งตาง ๆ คําวินิจฉัยชี้ขาดความเห็น
แยงของอัยการสูงสุด คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
ตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ และรวมรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ความรูนั้น จัดทําเปน Ontology หรือ Domain Concept หรือ ฐานความรูที่ชัดเจน

Explicit

Knowledge
2. มีวาระการสัมภาษณ ทําการสัมภาษณ บันทึกเสียงสัมภาษณ และบันทึกการถอดเทปคํา
สัมภาษณ
ผูบริหาร ดร.วิชช จิระแพทย อธิบดี สํานักงานวิชาการ (สัมภาษณ เมื่อวันที่ 11
กรกฏาคม 2554)
นายศิลปชัย คณาวุฒิ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาธนบุรี นายนิวาส
นิวาสวุฒกิ ิจ รองอธิบดี สํานักงานคดีศาลสูง (สัมภาษณเมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2554)
นายเอกนิตย นพรัตน และ นายจุมพฏ หิรัญศิริ (สัมภาษณเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
2554
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มีการวิเคราะห (Transcript) ของผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ นํามากําหนด
ผูเชี่ยวชาญ ทําการการวิเคราะห (Transcript) ความรูที่ไดจากผูเชี่ยวชาญนํามาจับความรูเพื่อใหได
หลักการที่สําคัญ
3. มีแผนภาพความรู Knowledge Map ที่สอดคลองกับมาตรฐาน Task, Inference, Domain
Concept โดยไดนํา Mind Map มาเปนเครื่องมือ ที่เขาใจงาย มีประโยชน นําไปปฏิบตั ิได
ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2
ผลการดําเนินการ
ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมภี ารกิจมาก และผูศึกษามีภารกิจอื่น
ปญหาและอุปสรรค
ที่ตองรับผิดชอบหลายเรื่อง การจัดทําแผนภาพความรูโดย
Visio คอนขางยุงยากมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ
- ควรมีการวางแผนการสัมภาษณเสียแตเนิ่น ๆ และบริหาร
ขอเสนอในการปรับปรุง
เวลาใหสอดคลองกับผูสัมภาษณ
- ทําความเขาใจในกระบวนงานใหผูถูกสัมภาษณใหชัดเจน
- ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
- นําแผนภาพความรูโดยใช Mind Map จะสามารถสาธิต
ระบบไดงายกวา
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุม
เอกสารประกอบ
เอกสาร ENG 1.1 รวมพระราชบัญญัติตาง ๆ
เอกสาร ENG 1.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด
เอกสาร ENG 1.3 อัยการนิเทศฉบับพิเศษ
เอกสาร ENG 1.4 คําวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด
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เอกสาร ENG 1.5 คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
เอกสาร ENG 1.6 ตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ
เอกสาร ENG 1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการเอกสาร
เอกสาร ENG 1.8 วาระการสัมภาษณและบันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ ดร.วิชช จิระแพทย
เอกสาร ENG 1.9 วาระการสัมภาษณและบันทึการสัมภาษณ นายศิลปชัย คณาวุฒิ
เอกสาร ENG 1.10 วาระการสัมภาษณและบันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ นายนิวาส นิวาสวุฒกิ ิจ
เอกสาร ENG 1.11 บันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ นายเอกนิตย นพรัตน
เอกสาร ENG 1.12 บันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ จุมพฏ หิรัญศิริ
เอกสาร ENG 1.13 แผนภาพความรู Knowledge Map โดยใช Mind Map เปนเครื่องมือ
Task 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis
: ENG 2)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. กําหนดวิธีการสอบถามความตองการของระบบการจัดการความรู
2. ระบบการจัดการความรูควรเปน To-Be System ความตองการในอนาคตเมื่อมีการใช
ระบบการจัดการความรู
3.กําหนดผูใชงาน อยางนอยตองแบงเปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision Maker,
การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) และแหลงเรียนรูของผูปฏิบัติ (Knowledge
User)
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบการจัดการความรูในเรื่องการตรวจสอบการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานอธิบดีอาญาธนบุรี สํานักงานคดีศาลสูงและโดยการสัมภาษณตามเอกสาร
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ENG1.8 ถึง ENG1.12 ไดสาธิตระบบการจัดการความรูโดยนําเสนอในการประชุม KM Team เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2554 ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังนี้
ประเภทที่ 1 ผูบริหาร

ไดแก อธิบดี รองอธิบดี สํานักงานวิชาการ อัยการพิเศษฝายใน

สํานักงานวิชาการ
ประเภทที่ 2 ผูเชี่ยวชาญ ไดแก อัยการพิเศษฝายประเมินผล พนักงานอัยการในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายประเมินผล
ประเภทที่ 3 พนั ก งานอั ย การในสํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ยประเมิ น ผล ผู ป ฏิ บั ติ
หรือผูใชงานทั่วไป ไดแก อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝายและพนักงานอัยการในสํานักงานที่มี
หนาที่ในการดําเนินคดีอาญา อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงาน
คดีศาลสูงภาคตาง ๆ และอัยการศาลสูง ในสํานักงานคดีศาลสูง ที่มีหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาใน
ชั้นศาลสูง
จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผู
ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้
ที่
1
2

ประเภทผูใชงาน
ผูบริหาร
ผูเชี่ยวชาญ

3

ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป

ความตองการของระบบงาน
ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน
ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,
เอกสารวิชาการ
ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,
เอกสารวิชาการ, ทําเนียบผูเชีย่ วชาญ
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ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
- พนักงานอัยการที่เกี่ยวของกับการทํางานขาดทักษะใน
ปญหาและอุปสรรค
การใชเทคโนโลยี การสื่อสารยั งมี ความเข าใจในระบบ
KMS ไมเพียงพอ
- ผู ศึ ก ษามี ภ ารกิ จ อื่ น ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบหลายเรื่ อ ง
มีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ
- สรางทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใช
ขอเสนอในการปรับปรุง
- สนับสนุนหรือสงเสริมการนําระบบ KMS เพื่อใหเปน
สวนหนึ่งของการทํางาน
- ควรมีการดําเนินการเสียแตเนิ่น ๆ
- การออกแบบระบบไมควรยุงยากซับซอน
- หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นนี้
แลว ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงาน
แตละประเภทอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบ
การจัดการความรูใหเหมาะสมและดีขึ้นกวาเดิม
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุม
เอกสารประกอบ
เอกสาร ENG 2.1 รายงานการะประชุม KM Team เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG3)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
Input: ENG1 & ENG2, มาตรฐานIEEE830
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1.กําหนด Function พื้นฐานและอื่นๆ ของระบบจัดการความรูใหสอดคลองกับความ
ตองการและทิศทางที่ไดจาก ENG 1,2
2. กําหนดการใชงาน Function ของ Cop ที่แบงเปน Cross Function หรือ Single
Function ตองมีวิธีการและหลักการในการกําหนด
3. กําหนดการวิเคราะหการใชองคความรูใ นการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาออกแบบ
ระบบการจัดการความรู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ
ENG2 มาวิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification ในแผน
ในคู มื อ แนวทางในการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพ วิ ช าการค น คว า อิ ส ระ วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะสื่ อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 ไดสาธิตระบบ Microsoft
SharePoint ให KM Team ที่ประชุมเห็นดวยกับระบบที่แสดง
2. ผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
สํานักงานวิชาการ เปนรูปแบบ single Function มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผู
ปฏิบัติ ซึ่งทั้งสามประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การ
ใชงาน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งแนวทางปฏิบัติ ตัวอยางผลการ
ดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ โครงสรางของ Cop ประกอบดวยภารกิจไดแก Taskการ
ตรวจสอบคดีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง/ไมริบของกลาง การตรวจสอบคดีที่มีคําสั่งไมอุทธรณ – ไม
ฎีกา งานวิกฤติ ไดแกการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน และตัวอยางเอกสารที่เกี่ยวของในการทํางาน
แสดงใหเห็นถึง input process output พรอมตัวอยางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
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ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวน
ปญหาและอุปสรรค
ใหญ ขาดความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การออกแบบ Software ควรมีลักษณะงายตอการเขาใจ
ขอเสนอในการปรับปรุง
และ การใชงาน
- ควรมี ก าราพั ฒ นาทั ก ษะแก พ นั ก งานอั ย การในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจากคุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน ไมมีรายละเอียด
ในการประชุม
เอกสารประกอบ
เอกสาร ENG3.1 Site Map
เอกสาร ENG 3.2 รายงานการะประชุม KM Team เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
Task 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint
ศึกษา วิเคราะห Content, Feature และ Function ตาง ๆ ตาม ใหสอดคลองกับ REU2
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
นําผลการวิเคราะหใน ENG 1 ENG2 และ ENG 3 จัดทําแผนภาพความรูในรูป Mind Map
และศึกษา Template ของ Microsoft SharePoint 2010 รูปแบบที่ สฝบร. กําหนดในระบบ KMSวา
Feature ใด ควรจะอยูใ นตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด
ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวน
ปญหาและอุปสรรค
ใหญ ขาดความรูในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนําเสนอแผนผังความรูโดย Visio ทําใหไมเห็นใน
ภาพรวมแตกตางจากการนํา Mind Map มาสาธิต หลังจาก
สาธิตไดนํามาจัดทําลงเปน Visio ในระบบอีกครั้ง
-การออกแบบ Software ควรมีลักษณะงายตอการเขาใจ
ขอเสนอในการปรับปรุง
และการใชงาน
-พั ฒ นาทั ก ษะแก พ นั ก งานอั ย การในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน
- ในการออกแบบแผนผังความรูควรออกแบบใหงายและ
เขาใจโดยใหเห็นภาพรวมของความคิดของผูเชี่ยวชาญใน
การแกปญหาแตละเรื่อง
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจากคุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน ไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุมแตไดมีการพิจารณากําหนดเกณฑ
มาตรฐานที่ชัดเจน
เอกสารประกอบ
เอกสาร ENG4.1 Mind Map
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เอกสาร ENG4.2 ภาพแสดง Template ของ Microsoft SharePoint 2010 รูปแบบที่ สฝบร.
กําหนดในระบบ KMS
Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment :
MAN1)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด
2. กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนดังกลาว
3. มีแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน
4. มีการประยุกตทฤษฎีการจัดการความรูมากําหนดเปนกิจกรรมการจัดการความรูใน
หนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. ผู ศึก ษาได ศึก ษาวิ สัย ทั ศนของสํานัก งานอัยการสูงสุ ดตามแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) แผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด
(พ.ศ.2552 – 2561) และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที 1 (พ.ศ.
2551-2556) แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) (พ.ศ.2555) ของคณะทํางานการ
จัดการความรู (KM Team) โดยกําหนดเปาหมายการจัดการความรู (Desired State)
“สํานักงานวิชาการสามารถจัดการความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลโดยมี
บุคคลากรที่มีความเปนเลิศระดับมืออาชีพในดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน
อัยการ”
แบงกระบวนงานการจัดการความรูเปน 2 กระบวนงาน
1.1.กระบวนการจัดการความรู (KM Process) โดยกําหนดกิจกรรมการจัดการ
ความรู สําหรับองคความรูหลัก การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การ
ประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู
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1.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
โดยกํ า หนดกิจ กรรม การเตรีย มการและปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรม การสื่ อ สาร กระบวนการและ
เครื่องมือ การเรียนรู การวัดผล การยกยองชมเชยและใหรางวัล
2. ผูศึกษาไดปรับเพิ่มกิจกรรมสําหรับการนําระบบ KMS ไปสอดแทรกในกิจกรรมของ
KM Team ประจําป 2555 เพื่อใหการนําระบบการจัดการความรูไปเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของ
KM Team เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานจริง เมื่อครบรอบปแตละปไดมีการกําหนดให KM
Team จัดทํา Socialization Externalization Combination และ Internalization ตามทฤษฎีการจัด
ความรู Knowledge Creation ของ Nonaka เปนวงรอบหมุนเวียนไป และปรับปรุงองคความรูใน
ระบบการจัดการความรูดังกลาว
ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
พนักงานอัยการยังเขาใจในการจัดทําแผนกิจกรรมไม
ปญหาและอุปสรรค
ตรงกัน
- ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด
ขอเสนอในการปรับปรุง
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
- ทําความเขาใจถึงกิจกรรมตาง ๆ ใหกับ KM Team
- กําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุม
เอกสารประกอบ
เอกสาร MAN1.1 แผนปฏิบัติการจัดการความรูฯ KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
ประจําป 2555
เอกสาร MAN1.2 ตารางกิจกรรมการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555 – 2557
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เอกสารMAN 1.3 รายงานการะประชุม KM Team เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management : MAN 2)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
ทําการวิเคราะหโครงสรางเดิมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ ในสวนที่เกีย่ วของกับการจัดการความรูตามประเด็นปญหาในหัวขอองคความรูที่กําหนด
ในสาระนิพนธ
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. รายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงสรางและมีขอเสนอแนะโครงสรางที่รองรับการ
จัดการความรู
2. มีรางคําสั่งการมอบหมายหนาที่ที่เกีย่ วของกับการจัดการความรู
การศึกษาโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล พบวา สํานักงานวิชาการได
มีคําสั่งที่ 7/2553 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู (KM Team) ซึ่งมี
หนาที่ ดําเนินการสราง รวบรวม เผยแพร และการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน กํากับดูแล
ติดตามรวมรวมเผยแพรและการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน ซึ่งประกอบดวยพนักงานอัยการผู
ตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัวการและขาราชการธุรการ สําหรับพนักงานอัยการพบวายัง
ขาดทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช แตในสวนของขาราชการธุรการและบุคคลากรใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี แตยังขาดความรู
ในการใชระบบ KMS จึงควรมีคําสั่งมอบหมายใหบุคคลากรธุรการที่มีความรูทําหนาที่เปน
Knowledge Engineer (KE) เพื่อดูแลระบบและควรจัดใหมีการฝกอบรมบุคคลดังกลาวใหมีทักษะ
ในการใชงานระบบเพื่อชวยเหลืองานของพนักงานอัยการได
เพื่อใหสอดคลองกับ แผนกิจกรรมการจัดการความรู ตาม MAN1 Organization Aligment ดังนั้น
โครงสรางใหม ควรประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
๑. รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล ทําหนาที่ KM (Knowledge Manager)
๒. อัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาที่ Project Manager
๓. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาที่ Expert
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๔. เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน Worker และกําหนดใหคนใด คน
หนึ่งทําหนาที่ KE (Knowledge Engineering) ตามที่ KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล เห็นชอบ
ขอเสนอแนะโครงสรางที่รองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว
๑.การมอบหมายงานระดับ KM (Knowledge Manager) ,Project Manager ควร
มอบหมายโดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย
๒.การมอบหมายเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกําหนดใหคนใด
คนหนึ่งทําหนา KE (Knowledge Engineering) จะตองผานความเห็นชอบของ KM Team
๓.บุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
KE (Knowledge Engineering) จะตองไดรับการฝกอบรมการใชระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง
๔.ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
-คําสั่งแตงตั้ง KM Team ในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ปญหาและอุปสรรค
ประเมิน ผลของสํ า นัก งานวิช าการ ยั ง ไม ต อบสนองต อ
ระบบจั ด การความรู (KMS) โดยเฉพาะการคั ด เลื อ ก
แตงตั้ง KE (Knowledge Engineering)
-พนักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวนใหญขาดความรู
ในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ปรับปรุงแกไขคําสั่งแตงตั้งโดยมอบหมายใหบุคคลากร
ขอเสนอในการปรับปรุง
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเขามามีสวนใน
ระบบ KMS
- จัดฝกอบรมพนักงานอัยการและ KE ใหมีความรูในการ
ใชระบบ KMS

66

ความครบถวนของหลักฐาน

หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจากคุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน

เอกสารประกอบ
เอกสาร MAN2.1 รายงานผลการวิเคราะหโครงสรางสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
สํานักงานวิชาการ
เอกสาร MAN2.2 รางคําสั่งมอบหมายงาน
Task 7 : การบริหารโครงการ (Project Management : MAN 3)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
ตองมี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรู
แผนการในการจัดการโครงการ เปนไปตาม Gantt Chart ดังตอไปนี้
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ตารางแผนกิจกรรมการสราง KMS งานตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ /กิจกรรม
/ขั้นตอน

ผูรับผิด
ชอบ

๑.๑. จัดทํา
โครงการ
๑.๒. ขออนุมตั ิ
เพื่อเนินงานตาม
โครงการ
๑.๓ . จัดทําระบบ
การจัดเก็บความรู
เพื่อสราง
ฐานขอมูล ตาม
กระบวนการใน
การกรอบ ISO
๑๒๒๐๗ ที่
กําหนดไว ไดแก
๑.๓.๑
กระบวนการดาน
การสรางระบบ
KMS
(ENG.๑,๒,๔
และ ๕)

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค กย
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ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ /กิจกรรม
/ขั้นตอน

ผูรับผิด
ชอบ

๑.๓.๒
กระบวนการดาน
การบริหาร
องคกร
(MAN.๑,๒ และ
๓)
๑.๓.๓
กระบวนการดาน
ทรัพยากรและ
โครงสราง
พื้นฐาน (RIN.๑
และ ๒)
๑.๓.๔
กระบวนการดาน
การใชซ้ํา (REU.๑,
๒ และ ๓)
๑.๔ . กําหนด KE
& Taxonomy
๑.๕ . KMS
Design

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค กย
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ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ /กิจกรรม
/ขั้นตอน

ผูรับผิด
ชอบ

๑.๖. Input Data
& Information
to KMS
๑.๗ Test & Run
๑.๘. ชี้แจง ผู
ปฏิบตั ิ /ผูบริหาร
ใหเขาใจถึง KM
Mission &
Benefit และการ
ทํา Change
Management
๑.๙. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม
ตามคาเปาหมาย
และ KPI ตาม
รายไตรมาส
๑.๑๐ สรุปปญหา
และอุปสรรค
เพื่อแกไขและ

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค กย
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ระยะเวลาดําเนินการ

กลยุทธ /กิจกรรม
/ขั้นตอน

ผูรับผิด

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค กย

ชอบ
ปรับปรุงรายไตร
มาส

๑.๑๑. ประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
เปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด และ
ทบทวน เพื่อ
ปรับปรุงใน
ปงบประมาณ
ตอไป

รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ทั้ง 15 Task คาดการวาจะดําเนินการให
แลวเสร็จโดยใชระยะเวลาดําเนินการตามแผนทั้งสิ้น 7 เดือน แตการเริ่มดําเนินการลาชาไป 3 เดือน
จึงไดเรงดําเนินการเพื่อใหทันตามแผน ทําใหการดําเนินการเสร็จลาชากวาแผนไป 1 เดือน โดยมี
รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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กิจกรรม

ระยะเวลาตาม
แผน

ระยะเวลาที่
ดําเนินการจริง

ปญหา อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

๑ . ๑ . จั ด ทํ า
- ขาดประสบการณในการจัดทํา - ควรศึ ก ษาใน
แผนการดําเนินการ
เรื่ อ งการจั ด ทํ า
แผน
- ใช เ วลาศึ ก ษารวบรวมองค
ค ว า ม รู ที่ ชั ด เ จ น ( Explicit - ใ น ก า ร
Knowledge) ซึ่ ง มี เ ป น จํ า นวน ดํ า เนิ น การครั้ ง
ตอไปจะมีความ
มาก
ชั ด เจนและต อ
- ใช ร ะยะเวลาในการจั ด ทํ า ยอดใหทันสมัย
ได
ระเบียบวาระการสัมภาษณ

โครงการ
๑.๒. ขออนุ มั ติ
เพื่อเนินงานตาม
โครงการ
๑ . ๓ . จั ด ทํ า
ระบบการจัดเก็บ
ความรูเพื่ อสร า ง
ฐานขอมูล ตาม
กระบวนการใน

- ผูศึกษาติดภารกิจหนาที่อื่น

การกรอบ ISO
๑ ๒ ๒ ๐ ๗ ที่
กําหนดไว ไดแก
๑.๓.๑
กระบวนการดาน
การสรางระบบ
KMS
(ENG.๑,๒,๔
และ ๕)
๑.๓.๒
กระบวนการดาน
การบริหาร

31 มค.-22
ส.ค. 54

- เร ง รั ด จั ด ทํ า
4 ก.ค. ถึง 3 ก.ย. 54 - รอสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารและ ระเบี ย บวาระ
การสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
ใหเร็วขึ้น
- การจั บ ความรู แ ละการสร า ง
แผนภาพความคิ ด ต อ งใช เ วลา - วางแผนการ
ดํ า เนิ น การให
มาก
ชัดเจน
- การนําเสนอ KM Team เพื่อ - นัดผูสัมภาษณ
สาธิตระบบและสอบถามความ แตเนิ่น ๆ
ต อ งการ ต อ งรอกํ า หนดนั ด
ประชุม
- ศึ ก ษาและทํ า
- มี ค วามล า ช า เนื่ อ งจากความ ความเข า ใจกั บ
ล า ช า ของแต ล ะกิ จ กรรมใน ระบบ
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องคกร
(MAN.๑,๒ และ
๓)

โครงการ
- เ ป น ป จ จั ย
ภายนอก

๑.๓.๓
กระบวนการดาน
ทรัพยากรและ
โครงสราง
พื้นฐาน (RIN.๑
และ ๒)
๑.๓.๔
กระบวนการดาน
การใชซ้ํา
(REU.๑, ๒ และ
๓)
๑.๔ . กําหนด
KE &
Taxonomy
๑.๕ . KMS
Design
๑.๖. Input Data
& Information
to KMS
๑.๗ Test & Run

- เป น ผลลั พ ท
ข อ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ที่
ลาชา
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๑.๘. ชี้แจง ผู
ปฏิบตั ิ /ผูบริหาร
ใหเขาใจถึง KM
Mission &
Benefit และการ
ทํา Change
Management
๑.๙. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม
ตามคาเปาหมาย
และ KPI ตาม
รายไตรมาส
๑.๑๐ สรุปปญหา
แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค
เ พื่ อ แ ก ไ ข แ ล ะ
ปรับปรุงรายไตร
มาส
๑.๑๑. ประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
เปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด และ
ทบทวน เพื่อ
ปรับปรุงใน
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ปงบประมาณ
ตอไป

รายการ
ผลการดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอในการปรับปรุง
ความครบถวนของหลักฐาน

ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2
-เปนไปตามตารางรายงานผลการดําเนินการตามแผน
เปนไปตามตารางรายงานผลการดําเนินการตามแผน
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ
จากคุณลักษณะที่ไดระบุไว แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยู
ในกระบวนการประเมิน

เอกสารประกอบ Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN1)
แผนการดําเนินงาน (Plan):
1. รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
สํานักงานวิชาการ
2. ศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกีย่ วของกับระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ ใหเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการความรู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. กรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ ใน
ปจจุบันประกอบดวยขาราชการอัยการ 6 คน ขาราชการธุรการ 11 คนประกอบดวยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 3 คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน ลูกจางเหมาบริการจํานวน
7 คน เปนนิติกร 3 คน นอกนั้นเปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล
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2. ความตองการในการจัดการความรูตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan)
(พ.ศ.2555) ของคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) กรอบอัตรากําลังที่ใชในการดําเนินการ
ประกอบดวย ขาราชการอัยการและธุรการเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มีอยู ในสวนของการเพิ่ม
กิจกรรมในสวนการนําระบบการจัดการความรูมาใชซึ่งไดเสนอใหเพิ่มโครงสรางใหมประกอบดวย
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาที่
KM (Knowledge Manager) อัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาที่ Project Manager พนักงาน
อั ย ก า ร สํ า นั ก ง า น อั ย ก า ร พิ เ ศ ษ ฝ า ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล ทํ า ห น า ที่ Expert
และเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน Worker โดยกําหนดใหคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ KE
(Knowledge Engineering) ตามที่ KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเห็นชอบ
3. ระบบการจัดการความรู : ดานการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการเพื่อ ลด
ขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ องคความรูตามระบบการจัดการความรูนี้
เปนองคความรูที่ใชในการตรวจสอบการการตรวจสอบของหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดมาตรฐานใน 3
ดาน ไดแก มาตรฐานการรายงานตามแบบ มาตรฐานการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบ และ
มาตรฐานการดําเนินการกับกรณีที่มีขอบกพรอง ระบบจัดการความรูดังกลาวจึงเปนการจัดการ
ความรูที่ใชเฉพาะการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการในหนาที่ของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ สวนหัวหนาพนักงานอัยการ อธิบดีและอธิบดีอัยการภาค
หรือรองอธิบดีอัยการที่มีหนาที่ในการตรวจสอบเบื้องตนหรืออัยการศาลสูง อัยการพิเศษฝายคดีศาล
สูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง และสํานักงานคดีศาลสูงภาค และรองอธิบดีอัยการศาลสูงที่มี
หนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินคดีในชั้นศาลสูงเปนเพียงผูใช (User) เชนเดียวกับพนักงาน
อัยการที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงานอัยการสูงสุด จะเปนผูใชในสวนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการกับ
ขอบกพรองที่มีการตรวจพบและผลที่ไดรับจากการกระทําที่บกพรอง จึงเปนระบบการจัดการ
ความรูที่มีขนาดเล็กเพียงแตตองขอมูลที่ใหบริการตองมีความทันสมัยตลอดเวลา กรอบอัตรากําลังที่
จําตองเพิ่มขึ้นไดแก เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูที่ทําหนาที่ KE (Knowledge
Engineering) ซึ่งในเรื่องนี้นอกจากอาศัยบุคคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
สํานักงานวิชาการ ดังกลาวแลว ตองไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู ทั้งจากการพัฒนาบุคคลากรและสนับสนุนการดําเนินการของบุคคลากรดังกลาว ใน
รอบระยะ 3 ป กรอบอัตรากําลังเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูที่ทําหนาที่ KE
(Knowledge Engineering) ควรเพิ่มขึ้นปละ 3 คน ก็สามารถที่จะทําใหการ การจัดการความรู
ประสบความสําเร็จไปได
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ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
พนักงานอัยการยังเขาใจในการจัดทําแผนกิจกรรมไม
ปญหาและอุปสรรค
ตรงกัน
- ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด
ขอเสนอในการปรับปรุง
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
- ทําความเขาใจถึงกิจกรรมตาง ๆ ใหกับ KM Team
- กําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN1.1 โครงสรางกรอบอัตรากําลังในปจจุบันและโครงสรางกรอบอัตรากําลังที่เพิ่มขึ้นใน
แตละป ป 2555 - 2557
Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1.วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน ที่จําเปนใน
การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู
2. คนหาหลักสูตรการฝกอบรม ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู นํามาใชประกอบในการ
จัดทําแผนการฝกอบรมในปงบประมาณถัดไป
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
จากการวิเคราะหความรู ทักษะและทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน ใน
การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู พบวาแตละคนยังไมมีความรูในเรื่องการจัดการความรู
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และความรูในระบบการจัดการความรู หลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดการความรูเปนเรื่องการจัดทําคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สวนหลักสูตรเรื่องการจัดการความรูจะมีสอดแทรกอยูในหลักสูตรที่ให
ความรูสําหรับผูบริหาร ซึ่งเปนหลักสูตรในเรื่องการเรียนรูเรื่องการจัดการความรู ยังไมมีหลักสูตร
เกี่ยวกับการจัดการความรูโดยตรง จึงควรกําหนดหลักสูตรสําหรับ KM (Knowledge Manager)
ไดแก รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
หลักสูตรสําหรับ Project Manager อัยการพิเศษฝายประเมินผล หลักสูตรสําหรับ Expert พนักงาน
อัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล หลักสูตร

Worker และ

KE (Knowledge

Engineering) ซึ่งอาจรวมอยูในโครงการเดียวกันแตแบงกลุมตามภารกิจในระบบการจัดการความรู
ที่ไดรับมอบหมาย สําหรับแผนการฝกอบรมในปงบประมาณ 2555 ไดกําหนดอยูในแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู (KM Action Plan) ป 2555 ของคณะทํางานจัดการความรู (KM Team) จึงควร
กําหนดแผนการฝกอบรมใหกับ KM Team ในปงบประมาณ 2555

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
ผูศึกษาขาดความรูในเรื่องการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม
ปญหาและอุปสรรค
- การฝกอบรมควรจะเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่
ขอเสนอในการปรับปรุง
ในการฝกอบรม
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการสัมมนาและการฝกอบรม “การจัดการความรูจากแนวคิดสูการปฏิบัติ”
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Task 10 : การจัดการความรู (Knowledge Management : RIN 3)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. ทบทวนเอกสารเกาที่เกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูซึ่งเคยดําเนินการ
มาแลว (ถามี) เชน เอกสารของ KM Team ที่มีอยูแลว เปนตน
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบการจัดการ
ความรูตามเคาโครง IS แลว อัพโหลด เขาระบบ KMS ที่ สฝบร. ไดจัดทําขึ้น เปนไปตามที่
มหาวิทยาลัย กําหนด (15 Tasks)
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดจัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบจัดการ
ความรู สําหรับหัวขอความรูที่กําหนด ตามลิ้นชักความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2,
ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทํา
การแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วา เปนเอกสารประเภทใด ทั้งนี้ เพื่อที่ผูที่จะเขามาทํา KM
ตอในภายหลัง จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ
และประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บในระบบ KMS ของโครงการ เปนไปตามที่กําหนดในแตละ
Task ตามที่กําหนดใน Quality Guideline ไวใน QA แลว
ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
ยังขาดความเขาใจในการสื่อสารในการจัดเก็บขอมูล
ปญหาและอุปสรรค
สื่อสารใหชัดเจน
ขอเสนอในการปรับปรุง
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN3.1 เอกสารใน Task QA1
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Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเพื่อ เชน อุปกรณ อินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปน
ตนและ สํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดสํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเพื่อรองรับการจัดการความรูพบวา สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ มีเครื่อง PC จํานวน 13 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร
พกพา จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพจํานวน 7 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอรจํานวน 1 เครื่อง
เครื่อง PC จํานวน 1 เครื่องและเครื่องพิมพดีด จํานวน 1 เครื่อง มีอายุการใชงานนานถึง 10 ป และมี
เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง มีอายุการใชงานนานถึง 6 ป โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ และ
CPU มีความแตกตางกันหลายรุน ไมสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได เพื่อใหโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู
รองรับการจัดการความรู ควรตองปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานใหมีความทันสมัยสามารถรองรับ
การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ ในการจัดซื้อโครงสรางพื้นฐานดังกลาว ควรทําในระดับสํานักงาน
อัยการสูงสุด มีการ จัดทําเปนแผนในการจัดซื้อทั้งระบบ เพื่อใหมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานที่
เพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใชงาน (ENG3,4) โดยกําหนดเปนกลยุทธโครงสรางของ
ระบบการจัดการความรู( KMS Infrastructure) โครงสรางสําคัญ ไดแก
- KMS Portal Link to KM Center
-KMS Standard การกําหนดมาตรฐาน ของระบบการจัดการความรูโดยประยุกตใช
หลักการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 12207 และ ISO 15504
- KMS R&D เปนการพัฒนารูปแบบโครงสรางของระบบการบริหารจัดการ KMS Server
ซึ่งเปน “Data Warehouse”
-KMS Infrastructure ของระบบบริหารการจัดการความรู (KMS Management Application)
รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ งบประมาณ ของ KM Center
เปนตน
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จัดทําทะเบียนครุภัณฑเพื่อควบคุมอายุการใชเงินและควรปรับเปลี่ยนในทุก 3 ป
ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
ระบบการจัดซือ้ จัดจางไมสอดคลองกับความตองการทั้ง
ปญหาและอุปสรรค
ระบบและในการจัดซื้อควรมีแผนการจัดซื้อใหสอดรับการ
แผนแมบทการจัดการความรู
มีแผนในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ
ขอเสนอในการปรับปรุง
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
ความครบถวนของหลักฐาน
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN4.1 รายละเอียดอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
สํานักงานวิชาการ
Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน
2. สํารวจความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตอง
สอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 โดยใชทรัพยสินที่มีอยูหรือที่จะมีในอนาคตใหคุมคาที่สุด
(รวมทั้งการบํารุงรักษา การเปลี่ยน)
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดสํารวจครุภัณฑที่มีอยูเพื่อทราบสภาพการใชงานพบวามีความเหมาะสมกับการ
ใชงานในปจจุบัน ไมสามารถที่จะตอบสนองตอการนําระบบ KMS มาใช เนื่องจากครุภัณฑ
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โดยเฉพาะ Computer และระบบปฏิบัติการสวนใหญมีสภาพเกาและลาสมัยไมสามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการ KMS ไดอยางเพียงพอ หากจะใหสามารถนําระบบการจัดการความรูมาใชจะตอง
ทําการสํารวจเพื่อตรวจสอบวาเครื่องใดสามารถรองรับระบบการจัดการความรูไดเพียงใดและเสนอ
เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบไดแก สฝบร.ในการจัดหา Computer ที่จะสามารถรองรับระบบการ
จัดการความรูทั้งระบบโดยระบุชนิดขนาดและระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับระบบการจัดการ
ความรูได ดังนั้น ตองจัดทําแผนการจัดการทรัพยสินเฉพาะ Computer ที่จะใชในการจัดการความรู
ใหสามารถทราบรายละเอียดชนิดของอุปกรณ จํานวน อายุการใชงาน โดยกําหนดภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรที่เหมาะสม มีเหตุผล และคุมคามาก
ที่สุด

รายกา
ร
ผลการ
ดําเนิน
การ
ปญหา
และ
อุปสร
รค
ขอเส
นอใน
การ
ปรับป
รุง
ความ
ครบถ
วน
ของ

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2

ขาดขอมูลในภาพรวมของครุภัณฑทจี่ ะนํามาใชในระบบการจัดการความรูของสํานักงาน
อัยการสูงสุดทั้งระบบ เพื่อทีจ่ ะทราบถึงจํานวนครุภัณฑที่เหมาะสมและขาดแผนการ
จัดการทรัพยสินใหสอดรับการแผนแมบทการจัดการความรู
สฝบร.ควรจะเปนหนวยงานเจาภาพในการรวบรวมขอมูล จัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยสิน การทําคําของบประมาณ และการกําหนดแผนการปรับปรุงใหทันสมัยตออายุ
การใชงานอยางเปนระบบ

หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมีนยั สําคัญจาก คุณลักษณะที่ไดระบุ
ไว แตยังมีจดุ ออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
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หลักฐ
าน
เอกสารประกอบ
เอกสาร REU1.1 แบบสํารวจครุภัณฑระบบการจัดการความรูที่มีอยู
เอกสาร REU1.2 แบบบัญชีรายการครุภัณฑที่จําเปนตองใชในระบบการจัดการความรูและ
ระยะเวลาหาซือ้ ทดแทน
Task 13: การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management: REU2)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1.สํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู และสามารถ
นํามาใชได และเลือกใชและออกแบบเพิ่มเติม Template จากระบบการจัดการความรูที่มีอยูแลว
ตาม ENG 4
2. รวบรวมและคัดเลือกจัดทําและใชเปน Template มาตรฐานของระบบการจัดการความรู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดสํารวจตัวแบบ (Template) ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ
สูงสุดที่มีอยู และไดนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรูในดานการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานเพื่อลดขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญา ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน

ตัว

แบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS, ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ปจจุบัน) และ ตัวแบบ Knowledge Map (Visio)

รายการ
ผลการดําเนินการ

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
2
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ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) คอนขางจะสื่อสารเขาใจ

ปญหาและอุปสรรค

ยาก
ควรนํา Template แบบอื่นมาใช เชน Mind Map ซึ่งอาจมี
ปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ แตเปนขอยกเวนเนือ่ งจากได
นํามาใชในการศึกษาโดยมิไดเพื่อหากําไร
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน

ขอเสนอในการปรับปรุง

ความครบถวนของหลักฐาน

เอกสารประกอบ -

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1. วิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อพิจารณาวาสามารถนําสิ่งใดไปใชซ้ําในอนาคตได
บาง ตองสามารถใชซ้ําไดมากที่สุดเทาที่เปนไปได ตามความเหมาะสม
2. กําหนดแนวทาง การจัดการ หลักการ และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ที่อาจทํามาใช
ซ้ําหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ผูศึกษาไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG1 – 4 และ MAN1 และไดวิเคราะห
สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ

Domain

ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือพัฒนาตอยอดในการ

ดําเนินงานโครงการจัดการความรูอื่น พบวาความรูที่เปน Domain ไดแกความรูเกี่ยวกับการใช
กฎหมายตาง ๆ ระเบียบ คําสั่งแนวทางปฏิบัติของสํานักงานอัยการสูงสุด คําชี้ขาดความเห็นแยง
คําตอบขอหารือ ซึ่งสามารถใชซ้ําไดกับองคความรูอื่นที่เกีย่ วกับการดําเนินคดีอาญาได

รายการ
ผลการดําเนินการ

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
2
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ปญหาและอุปสรรค

ในการจัดการความรู ผูศึกษาศึกษาแตเฉพาะองคความรูท ี่
ตนรับผิดชอบ ไมทราบวาองคความรูในระบบของตนจะ
สามารถใชซ้ํากับองคความรูอ ื่นไดเพียงใด

ขอเสนอในการปรับปรุง

ความครบถวนของหลักฐาน

สฝบร.ซึ่งเปนหนวยงานที่รบั ผิดชอบในระบบการจัดการ
ความรูในภาพรวมจะทราบวา เรื่องใดจะสามารถนําไปใช
ซ้ําไดมากที่สดุ
หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะทีไ่ ดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน

เอกสารประกอบ QA Quality Assurance การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) QA.2
แผนการดําเนินงาน (Plan)
ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15
Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 71 งาน
ประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ โดยนําเครื่องมื อการบริหารคุณภาพ
(Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่ QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan &
DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการ
พัฒนา ดังตอไปนี้
Level
ตัวบงชี้
Task
รายการ
0 1 2 3 4
Task 1

การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของ



L-
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Task 2

ระบบการจัดการความรู (Requirement Elicitation:

Largely

ENG 1)

Achieved

การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู
(System Requirement



LLargely

Analysis : ENG 2)

Achieved
Task 3

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software



LLargely

Requirement Analysis : ENG3)

Achieved
Task 4

การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)



LLargely
Achieved

Task 5

การสื่ อ สารและความสอดคล อ งของระบบการจั ด การ



LLargely

ความรู (Organizational Alignment : MAN1)

Achieved
Task 6

การบริหารองคกร (Organization Management :



LLargely

MAN 2)

Achieved
Task 7

การบริหารโครงการ (Project Management : MAN 3)



LLargely
Achieved

Task 8

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource
Management : RIN1)



LLargely
Achieved
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Task 9



การฝกอบรม (Training : RIN 2)

LLargely
Achieved

Task 10

การจัดการความรู (Knowledge Management : RIN 3)



LLargely
Achieved

Task 11



โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)

LLargely
Achieved

Task 12

การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1)



LLargely
Achieved

Task 13

การใช ซ้ําโปรแกรมขอมูลตา งๆ (Reuse

Program



LLargely

Management : REU2)

Achieved
Task 14

: Domain Engineering : REU 3)



LLargely
Achieved

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
N - Not Achieved

หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง
ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการประเมิน
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P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไว
แตมีมุมมองบางประการที่ไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได
(ประสบความสําเร็จบางสวน)
L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ จากคุ ณ ลั ก ษณะที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว แต ยั ง มี จุ ด อ อ น
บางประการที่ พ บอยู ใ นกระบวนการประเมิ น (ประสบ
ความสําเร็จมาก)
F - Fully Achieved

หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ แสดง
ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุก ๆ ดาน ไมพบวามี
จุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มที่)

ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ
ผลการดําเนินการ
2
เป น กระบวนงานใหม ขาดความเข า ใจและสั บ สนใน
ปญหาและอุปสรรค
กระบวนงานดานตาง ๆ ผูเชี่ยวชาญที่นัดสัมภาษณมีภารกิจ
อื่น ผูศึกษามีภารกิจอื่นที่ตองรับผิดชอบหลายเรื่อง
- สราง แมแบบ ที่เปนแนวทาง หลักการและตัวอยางที่ดี
ขอเสนอในการปรับปรุง
เพื่อเปนแหลงศึกษา
- สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุง
กระบวนการในการถ า ยทอดและสื่ อ สารให เ กิ ด ความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไว
ความครบถวนของหลักฐาน
แตมีมุมมองบางประการที่ไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จ
ได (ประสบความสําเร็จบางสวน)
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ลงชื่อ
..............................................
(นายชัยวัฒน ตันติ์เปลง )
ผูประเมิน
วันที่ .... เดือน.......................ป
เอกสารประกอบ
เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (สําหรับหลักฐานเอกสารตาง ๆ ไดใสไวใน
ระบบแลว)
เอกสาร QA.2 เกณฑการประเมินตนเอง

ประวัติผูเขียน
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ป เกิด
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

นายชัยวัฒน ตันติ์เปลง
18 มกราคม 2496
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดเทพศิรินทร
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา 2518
สําเร็จการศึกษาชั้นเนติบณ
ั ฑิต สมัยที่ 30 สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ปการศึกษา 2540
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมาย
มหาชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2546
อั ย การผู ช ว ยและอั ย การจั ง หวั ด ผู ช ว ย สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด
หนองคาย ลําปาง
รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง สํานักงานอัยการ
จังหวัดแพร
อั ย การจั ง หวั ด สํ า นั ก งานคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช สํานักงานคดีศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานอัยการจังหวัดยะลา สํานักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
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อัยการผูเชี่ยวชาญและอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีพิเศษ 3 สํานักงานคดีพิเศษ
ปจจุบันดํารงตําแหนง อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล สํานักงานวิชาการ

