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ENG1 Requirement Elicitation  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan)  

Input: วิศวกรความรู แผนกาํหนดการจับความรู  

Process:  

 1.  ศึกษาระเบียบ หนังสือเวียน สถิติคดีคางท่ีผานมา สภาพปญหาจากปจจัยภายนอกและ

ภายในท่ีเปนสาเหตุใหเกิดคดีคาง รวมทั้งการจัดทําตัวช้ีวัดท่ี 1.1 เร่ืองการจัดการคดีคางตามคํา

รับรองปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2544 

 2.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการของคดีคางของศาลยุติธรรม,สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 3 .ทํากําหนดการนัดหมายและออกแบบบทสัมภาษณ ผูบ ริหาร  และผู เ ช่ียวชาญ                            

 4.จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพื่อ

สัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) ถึง Critical Task ของงาน

จัดการคดีคางคดีอาญา ขอบเขตของการจัดการความรูของหนวยงาน ผูเช่ียวชาญคือใคร และ

ประเภทของผูใชงานระบบ (Knowledge User) วาเปนใครบาง (ตามเอกสาร ENG1.3 Agenda& 

Hidden Agenda สัมภาษณผูบริหาร)                                               

5 จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพื่อ

สัมภาษณจับความรูจากผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) (ตามเอกสาร ENG1.4 Agenda& Hidden 

Agenda สัมภาษณผูเช่ียวชาญ) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

1. ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือเวียน แผนการจัดการคดีคางตามตัวช้ีวัด 
ของสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการคดีคางในภาพรวม  

2.กําหนดวันสัมภาษณ และขอนัดหมายผูบริหารเพื่อขอกําหนดวันนัดสัมภาษณผูบริหาร 
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3.จัดทําวาระการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ ปรากฏตามวาระการสัมภาษณผูบริหาร 
(เอกสาร ENG1.1) วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (เอกสาร ENG1.2) 

4. วันท่ี  11 กรกฎาคม 2554 ไดรวมกับนายยุคล เหลาพูนสุขและนายชัยวัฒน ตันเปลง 
สัมภาษณนายวิชช จีรแพทย อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการเพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู โดย
ไดกําหนดปญหาสําคัญ(Critical Task) ของการดําเนินคดีอาญา คือการจัดการคดีคางคดีอาญา  
กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ คือ นายวิชิต แกนกําจร อธิบดีอัยการภาค 1 ซ่ึงถือเปนตัวแทนของสํานักงาน
ในสวนตางจังหวัด เปนผูท่ีมีประสบการณและมีความสามารถในหัวขอท่ีศึกษาโดยตรง และทานยัง
ไดเขียนเอกสาวิชาการเกี่วกับการจัดการคดีคางอีกดวย และยังกําหนดผูเช่ียวชาญอีกสองคน คือ นาย
สุรจิต พัฒนสาร ผูเช่ียวชาญจากสํานักงานพิเศษฝายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
และนายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรมจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ โดยมีการบันทึกแถบเสียง
ไวเปนหลักฐานไฟลเสียงการสัมภาษณผูบริหาร      

5. วันท่ี 28 กรกฏาคม 2554 ไดสัมภาษณนายสุรจิต พัฒนสาร ผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝาย ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เพื่อจับความรูจากประสบการณของ
ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา โดยใชหลักการ Common KADS เพื่อให
ไดองคความรูสําคัญโดยมีการบันทึกแถบเสียงไวเปนหลักฐาน ไฟลเสียง       

6. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณนายวิชิต แกนกําจร อธิบดีอัยการ ภาค 1 เพ่ือจับ
ความรูจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ โดย ใชหลักการตาม Common KADS ในหัวขอดังกลาว
โดยมีการบันทึกแถบเสียงไวเปนหลักฐาน     

7.วันที่ 29 กรกฏาคม 2554 ไดสัมภาษณนายโชคชัย  ทิฐฐิกัจจธรรมอัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพ่ือจับความรูในประเด็นการตรวจสอบสํานวนคดีคาง โดย 
ใชหลักการตาม Common KADS เพื่อจับหลักการสําคัญในหัวขอดังกลาวโดยไดบันทึกแถบเสียงไว
เปนหลักฐาน      

 8.หลังจากนั้น ไดนําบทสัมภาษณผูบริหารไปทําการถอดเทป (SCRIPT บทถอดเทปการ
สัมภาษณผูบริหาร เอกสาร ENG1.3) และไดนําบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญไปถอดเทป (SCRIPT บท
ถอดเทปการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เอกสาร ENG1.4, 1.5, 1.6) 

9. ทําสรุปการดําเนินการวิเคราะห Transcript ทําใหไดผลจากการวิเคราะหดังนี้  

• ปญหาวิกฤติ   

• ขอบเขตการจดัการความรู ท่ีตอบสนองผูบริหาร และตอบสนองความตองการดาน
ความรู   
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ทําสรุปความรู แลวนําไปทําแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
CommonKADS และเช่ือมโยงกับเอกสารความรูท่ีเกี่ยวของ 

10. ตรวจสอบ องคความรูและความตองการโดยไปสอบทาน ความเขาใจ ความถูกตอง               
(Validation   (ครบถวนสมบรูณ     ) Completeness   (กับ นายสุรพงษ วัฒนพานิช) รองอธิบดีอัยการ 
สํานักงานวิชาการ นายสุรจิต พัฒนสาร ผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ  และนายโชคชัย   ทิฐฐิกัจจธรรมอัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ แลว ใชโปรแกรม Microsoft Visio มาจัดทําเปนแผนท่ีความรู 
)Knowledge Map (เพื่อนําเขาระบบตอไป  )   

ปญหาอุปสรรค  

 1. ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญไมมีเวลาเนื่องจากมีภารกิจมาก ตองเล่ือนนัดหลายคร้ัง 

 2. ผูบริหารและผูเช่ียวชาญไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู ทําใหตองใช
คําถามนําในการสัมภาษณ และใชเวลาเพิ่มข้ึนในการสัมภาษณท้ังผูบริหารและผูเช่ียวชาญ 
ขอเสนอแนะ   

กอนการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญจะตองส่ือสารทําความเขาใจเกี่ยวกับวาระการสัมภาษณ 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการสัมภาษณเพื่อใหผูบริหารและ
ผูเช่ียวชาญเห็นประโยชน และใหความรวมมือในการสัมภาษณมากข้ึน  บางคร้ัง อาจแจงคําถาม
ลวงหนา เพื่อมีเวลาเตรียมเรียบเรียงคําตอบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เอกสารประกอบ 

วาระการสัมภาษณผูบริหาร ENG 1.1 

วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ENG 1.2 

บทถอดเทปการสัมภาษณผูบริหาร ENG1.3 

บทถอดเทปการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ENG1.4,1.5,1.6 

แบบจําลองความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา  ENG1.7 

สถิติคดีคางคดีอาญาท่ีเกิดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ENG 1.8 

ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวกับสํานวนคาง ENG 1.9 
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ENG 2 System Requirement Analysis (หาความตองการของธุรกิจและผูใชแตละประเภท

อยางไร) 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1) สอบถามความตองการใชระบบงานจัดการคดีคางถึง Business  Specification  และ  
User Specification โดยจัดทําแบบ Checklistไว แบงกลุมท่ีสอบถามดังนี้ 
- ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ ผูปฏิบัติงาน ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 
- ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาฯ 

2) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO)        

  1.เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 ไดสอบถามความตองการระบบใหผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับความตองการของระบบการ

จัดการความรู (การจัดการคดีคางคดีอาญา) ตามแบบ Checklist     

  2. สรุปความตองการของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ ผูปฏิบัติ ท่ีมีความตองการ

ระบบอยางไรบางตามแบบสอบถามท่ีตอบกลับมา 
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ความตองการระบบของ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูปฏบิัติงาน 

 
ความ
ตองการ 

Blogs Expert 

Sysm 

E-mail Wikis Intilli
gent 
agent 

Repositories Enterprise 

Search 

Annoucement Hot 

Issues 

ผูบริหาร 

(อธิบดี) 

         

ผูบริหาร 

(รอง
อธิบดี) 

         

ผูเชี่ยวชาญ 
1 

         

ผูเชี่ยวชาญ 
2 

         

ผูเชี่ยวชาญ 
3 

         

ผูปฏิบัติงา
น 1 

         

ผูปฏิบัติงา
น 2 

         

ผูปฏิบัติงา
น 3 

         

ผูปฏิบัติงา
น 4 

         

ผูปฏิบัติงา
น 5 

         

 
ปญหาอุปสรรค  

การดําเนินการสอบถามความตองการของงานการจัดการคดีคาง ซ่ึงเปน Critical Task ท่ี

เกี่ยวของกับพนักงานอัยการท้ังผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ ผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก แตไมอาจ

สอบถามไดครบทุกกลุมเปาหมาย เนื่องจากอยูตางสํานักงานตางจังหวัด ทุกคนมีภาระงานมากและ

ยังไมเขาใจในระบบ KMS  
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ขอเสนอแนะ 

กอนการสอบถามความตองการควรมีการประชุมช้ีแจงใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

จัดการความรู (KMS) เพื่อท่ีจะไดความตองการอยางครบถวน และหลังจากดําเนินการใชระบบแลว

ควรมีการประเมินการตอบสนองความตองการของระบบ แลวจึงนําขอมูลมาพัฒนาระบบจัดการ

ความรู (KMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

เอกสารประกอบ  

เอกสาร ENG 2.1แบบสรุปความตองการระบบของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงาน 
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ENG 3 Software Requirement Analysis:   
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 และ ENG2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู สอดคลอง
ตาม  

ENG1 และ ENG2 เปนไปตามมาตรฐาน Common KADS (Cop, Task. Inference, Domain 
Concept, Knowledge Base) 

2) วิเคราะหการใชงาน Function ดังกลาว ของ COP ท่ีแบงเปน Cross Function หรือ Single 
Function 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน  เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว 
เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1. ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 

1,ENG 2 และการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห เพื่อกําหนดการใชงาน

(Function)พื้นฐานตาม  Feature ของMicrosoft SharePoint ท่ี แบงออกเปน 3 สวน คือ  

 1.สวนแสดงแผนภาพความรู ตองสามารถแสดงแผนภาพความรูในรูปของ 

Microsoft Visio ได 

 2.สวนท่ีเปนเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน ตองตอบสนองความตองการใชงาน

ในดานธุรกิจ และดานการใชงานของผูใชงาน 

 3.สวนท่ีเปนฐานขอมูลความรู  ตองตอบสนองความตองการใชงานในดานธุรกิจ 

และดานการใชงานของผูใชงาน  

2. สรุปผลการดําเนินการตาม ENG 3 ระบบ KMS ของสํานักงานวิชาการ เปนรูปแบบ 

single Function  มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิ

ในการใชงาน ดังนี้ 

ผูบริหาร  มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดท้ังระบบ   
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ผูเช่ียวชาญ มีสิทธิในการจดัการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนท่ีตนเอง

ไดรับแตงต้ังเปนผูเช่ียวชาญเทานั้น    

Knowledge Engineer มีสิทธิในการจดัการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูลไดท้ัง

ระบบ       

Knowledge Worker มีสิทธิในการจดัการ เพิ่ม และอานขอมูลไดเฉพาะใน 

COPs 

 

ขอเสนอแนะ ผูใชระบบหลายคนตองการ SharePoint ท่ีมีสีสัน เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะ

บุคลากรใน Generation y  มี function ท่ีหลากหลาย 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสาร ENG3.2 Site Map 

เอกสาร ENG3.3 การใชสิทธิใน KMS                         

เอกสาร ENG3.4 การแสดง Function ตางๆ บนระบบ KMS 
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ENG4 Software Design 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint 

Process: 

1) ทําการศึกษา วเิคราะห Content Feature และ Function ตางๆ ในระบบ Kmsท่ีทางทีมงาน 
ชวยกันสรางข้ึน ตรวจสอบรูปแบบหนาจอที่ สฝบร  .กําหนด เปนแบบมาตรฐาน  

2) ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  
 

Output: Design ขอกําหนดโครงสรางและสวนประกอบตางๆของ MS SharePoint 

Outcome: เวลาท่ีใชในการออกแบบซอฟตแวร ตอเวลาตามแผน 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 นําผลการวิเคราะหความตองการของ Software ENG 1 ENG2 ENG3 มาวิเคราะหโดยใช 

software Microsoft SharePoint 2010 วา Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตา

ระบบเปนแบบใด โดยไดจัดทําเปน โครงราง ระบบ KMS  

ปญหาและอุปสรรค 

การออกแบบหนาจอท่ีตองยึดกับมาตรฐานท่ี สฝบร. กําหนดบางคร้ังมีขอจํากัดไมอาจ

ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานได 

ขอเสนอแนะ  

ในการกําหนดมาตรฐานรูปแบบหนาจอของ สฝบร. ควรมีข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็น

ของบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดดวย 

เอกสารประกอบ 

-เอกสาร ENG4.1ตัวอยางTemplate 

-เอกสาร ENG4.2ภาพหนาจอ 

-เอกสาร ENG4.3 Software Design 
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MAN1:  Oganization Alignment 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1)ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุดอํานาจหนาท่ีหรือพันธกิจของสํานักงานวิชาการ(สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ) แลว

กําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญา 

2) สรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรูเพื่อกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการ

ความรูโดยเปนแผน 3 ป 

3) ดําเนินกิจกรรมสาธิตประโยชนของแผนกิจกรรมการจัดการความรู และระบบ KMSท่ี

สรางข้ึน ใหกับ KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญดู 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1.ศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” 

2.ศึกษาวิสัยทัศนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561“
สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge 
Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได” 

3.ศึกษาบทบาทหนาท่ีของสํานักงานตางๆที่มีภารกิจในการดําเนินคดีอาญา และ
ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 

4.จากการสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ) ผูบริหารไดให
นโยบายเก่ียวกับการจัดการคดีคางพอสรุปไดวา การดําเนินคดีท่ีลาชาถือเปนการกระทําโดยไม
สุจริต และ การดําเนินคดีตองกระทําอยางมีมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงไดนํากรอบความคิดและนโยบาย
มากําหนดวิสัยทัศน การจัดการความรูของหนวยงาน ดังนี้ 

“บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม มีมาตรฐาน ดวยระบบการจัดการ
ความรู”  

5. เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงกําหนดแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ปใน
การส่ือสารสรางความเขาใจใหตรงกัน (เอกสารแผนกิจกรรม MAN 1) 
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6.สาธิตระบบระบบ KMS แผนกิจกรรมตอผูบริหารและผูเช่ียวชาญ   
  7.รายงานผลการจัดกิจกรรมในการส่ือสารและสาธิตระบบและแผนกิจกรรม 
(เอกสารวิเคราะหการสาธิตระบบ MAN 1.2) 

 
ปญหาอุปสรรค 
ไมมีโอกาสไดส่ือสารแผนกิจกรรมกับ KM Team เนื่องจากวันวางไมตรงกัน บาง

ทานตองไปวาความท่ีศาล แตไดสาธิตระบบกับผูเช่ียวชาญและผูบริหารระดับรองอธิบดี 
ขอเสนอแนะ 
จะตองมีการส่ือสารหรือทําความเขาใจกับผูบริหารและผูเช่ียวชาญใหเขาใจระบบ

การจัดการความรูกอน การสาธิตระบบตองมีเคร่ืองมืออุปกรณพรอมเพื่อเพ่ิมความสนใจมากข้ึน 
เอกสารประกอบ 
 เอกสาร MAN 1.1 Organization Alignment                         
 เอกสาร MAN 1.2 แผนกิจกรรม KM                       
 เอกสาร MAN 1.3 ผลวิเคราะหการสาธิตระบบ และแผน MAN 1.3 
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MAN 2 Organization Management การบริหารองคกร 
 
แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1. วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ รวมท้ังสํานักงาน
อ่ืนท่ีมีภารกิจในการดําเนินคดีอาญา 

2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพื่อดําเนิน
กิจกรรมดานการจัดการความรูและรองรับระบบจัดการความรู (KMS) เพื่อจัดการคดีคางคดีอาญา 

3. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  
เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1. ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 
โครงสรางการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และโครงสรางการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ซ่ึงมีการแตงต้ัง KM Team อยูแลวเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551-2556 และแผนแมบทการ
จัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 (ปรากฏตามคําส่ังแตงต้ัง KM Team เอกสาร 
MAN 1) ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินกิจการการจัดการความรูไปบางแลว แตยังไมมีการแบงหนาท่ีโดย
ชัดเจนตามโครงสรางใหม 

2. ผูศึกษาจึงไดรางคําส่ังแตงต้ังผูปฏิบัติเพิ่มเติมข้ึนมาใหมเพื่อปรับโครงสรางเดิมให
สามารถรองรับการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสราง
ข้ึนนี้ได โดยแบงผูรับผิดชอบ ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

1. Knowledge Manager เปนผูบริหารการจัดการความรูของ Cop 
2. Knowledge Engineering ทําหนาท่ีดูแลความถูกตองและเหมาะสมของเน้ือหาตางๆ ท่ีถูก

นําเขาสูระบบ KMS 
3. IT Admin เปนผูดูแลความเรียบรอยใน Cop  
4. Knowledge Provider/Expert ทําหนาท่ีนําความรูตาง ๆ มาลงบน Cop 
5. Knowledge Worker เปนผูเขาอานความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูในระบบ KMS  
(ตามเอกสาร MAN 2.2 รางคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู) 
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ปญหาอุปสรรค โครงสรางแบบ single function ตามท่ีไดออกแบบและนําเสนออาจจะไม
เพียงพอตอการทํางานในอนาคต ท่ีอาจตองประสานงานกับหนวยงานอื่น เชน กรมคดีพิเศษ กรม
ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงจะตองทํางานรวมมือกัน  

ขอเสนอแนะ โครงสรางควรเอ้ือใหกับหนวยงานอ่ืนดวย ซ่ึงตอไปในอนาคตจะตองมีการ
ทํางานประสานรวมกนั 

 
เอกสารประกอบ 
-เอกสาร MAN 2.1คําส่ังต้ัง KM Team 
-เอกสาร MAN 2.2 รางคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู 
- เอกสาร MAN 2.3 การบริหารองคกร 
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MAN 3 Project Management การบริหารโครงการ 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
 1.วางแผนในการดําเนนิงานตามโครงการจัดการความรูงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญา 
ปรากฏตามตารางแผนฯ ดังนี้ 
 
ตารางแผนกิจกรรมการสราง KMS งานดานการจัดการคดีอาญาคดีคาง 

 

                                              ระยะเวลา 

           การดําเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหต ุ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การสรางระบบ KMS (Engineering)       

ENG 1 : การเก็บความตองการ       

ENG 2 : การวเิคราะหความตองการของ

ระบบ 

      

ENG 3 : การวเิคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร 

      

ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร       

2.การบริหารจดัการองคกร (Management)       

MAN 1 : การจัดแนวทางองคกร       

MAN 2 : การบริหารองคกร       

MAN 3 : การบริหารโครงการ       

3.ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน 

(Resource & Infrastructure) 

      

RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย       

RIN 2 : การฝกอบรม       

RIN 3 : การบริหารจัดการความรู       

RIN 4 : การจดัโครงสรางพื้นฐาน       
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4.การใชซํ้า (Resuse)       

REU 1 : การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร       

REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใช

ซํ้า) 

      

REU 3 : ความรูเฉพาะงาน       

5.จัดทําและนาํเสนอผลงานการคนควา

อิสระ 

     งบประมาณ   

10,000 บาท 

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)       

 2.ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน บุคลากร คือผูศึกษาเอง เคร่ืองมือท่ีสําคัญประกอบดวย 
คอมพิวเตอร ปร้ืนเตอร สแกนเนอร เคร่ืองอัดเสียง และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ  
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
 ไดดําเนินการตารางการดําเนินการท่ีกําหนด แตมีปญหาอุปสรรคที่ลาชาไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการจริง 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.กระบวนการสราง 
KMS (ENG1-ENG4) 

 
1-30 
มิถุนายน 
2554 

 
1-31 กรกฏาคม 
2554 

1.ผูบริหารและ
ผูเช่ียวชาญมี
ภารกิจมาก ตอง
เล่ือนนัดหลาย
คร้ัง 
2.ผูศึกษามีงาน
ประจําและงาน
ประชุม จึงตอง
หาเวลานดัหมาย
ใหตรงกนั 
 
 

สรางทัศนคติ 
และส่ือสารเก่ียว
การจัดการความรู
แกบุคคลากรให
มากข้ึน  ให
ตระหนกัถึงความ
สําคัยและ
ประโยชนของ 
KMS 
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3.ผูใหสัมภาษณ
สวนมากไมเขาใจ 
KMS และไมให
ความสําคัญของ
ระบบ 

2.การบริหารจดัการ
องคกร (MAN1-
MAN3) 

 
1-31
กรกฏาคม 
2554 

 เหมือนขอ 1 ตอง
ใชเวลานดัหมาย
ในการส่ือสาร
แผนกิจกรรม  

 

3.ทรัพยากรและ
โครงสรางพื้นฐาน 
(RIN1-RIN4) 

 
1 มิถุนายน -
15 สิงหาคม 
2554 

 
3-15 สิงหาคม 
2554 

 การฝกอบรม
บุคลากรดานการ
จัดการความรู 
ควรใหสถาบัน
พัฒนาขาราชการ
ฯเปน 
ผูดําเนินการ 

4.การใชซํ้า (REU 1 –
REU3) 

 
1 มิถุนายน -
31สิงหาคม 
2554 

 
15-31 สิงหาคม 
2554 

  

 
 
เอกสารประกอบ 

  เอกสาร MAN3.1 Ganttchart 
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RIN1 Human Resource Management  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 
แผนการดําเนินงาน(Plan) 

1) รวบรวมกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอัตรากําลังในการพัฒนาการจัดการความรู 
2) ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการจัดการความรู

ใหเพียงพอ และสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการความรูขององคกร 
3) ทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการพัฒนาการ

จัดการความรู 
4) กําหนดแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อพัฒนาการจัดการความรูตอเนื่องและประสบความสําเร็จ 

Output: Competency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติท่ีไดรับ

การคัดเลือก 

O u t c o m e :  ร อยละของจํ านวนบุคลากรสรรหาได  เ ที ยบกับจํ านวน ท่ีความต องการ 

 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
 1. ผูศึกษาไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
อัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุด แลวมีระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบรรจุ แตงต้ัง 
สรรหา ขาราชการอัยการและธุรการ คือ พ.ร.บ.องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 , 
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติ
และเง่ือนไขการขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ.2554 (ตามเอกสารRIN1.1พ.ร.บ.องคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553, RIN1.2 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553, RIN1.3 
ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติและเง่ือนไขการขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ.
2554) 
 2. ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศให
เพียงพอตอการพัฒนาการจัดการความรู    

 
ปญหาและอุปสรรค กรอบอัตรากําลังไมไดกําหนดแนนอน เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  
รวมท้ังบุคลากรโยกยายกันบอยคร้ัง  

 
ขอเสนอแนะ  ใหปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานขามหนวยงาน 
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เอกสารประกอบ 
-เอกสารRIN1.1 rพ.ร.บ.องคกรอัยการ พ.ศ. 2553  

-เอกสาร RIN1.2 พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 
-เอกสาร RIN1.3 ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติและเง่ือนไขการขอดํารงตําแหนง

อัยการอาวุโส พ.ศ. 2554 
-เอกสารRIN1.4 กรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพเิศษฝายสารสนเทศ                                
เอกสารRIN1.5 โครงสรางตําแหนงงานและอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 
เอกสารRIN1.6 แผนอัตรากําลังบุคลากรการจัดการความรู 3 ป 
เอกสารRIN1.7 รางคําส่ังแตตั้งคณะทํางานการจัดการความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา 
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RIN2 Training  

 การฝกอบรม(Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis ->training needs) 
แนวทาง 

Input:  

RIN1  

แผนการดําเนินงาน(Plan) 

1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
ระบบจัดการความรู โดยพิจารณาจากความตองความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติ ใหสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต 

2) จัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสม ในการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสอดคลอง
กับแผนกําลังคน และสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน 
 

รายงานผลการดําเนินงาน(DO) 
1.ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม เชน 

 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจัดการความรู  

 โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 หลักสูตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25 

ทุน 

 2.นําขอมูลท่ีไดมา มาทําการวิเคราะหแผนการฝกอบรม  

 3.ออกแบบแผนการฝกอบรม และออกแบบวิธีการประเมินบุคลากร 

 4.ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

ปญหาและอุปสรรค บุคลากร ขาดการจูงใจในการฝกอบรม และการกําหนดหลักสูตรข้ึนอยูกับ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบและงบประมาณท่ีมีอยอยางจํากัด 

ขอเสนอแนะ  ประชุมกําหนดหลักสูตรการจัดการความรูรวมกันระหวางหนวยงาน 

เอกสารประกอบ   

เอกสาร RIN 2.1 แผนการฝกอบรมบุคลากรดานการจัดการความรู 



99 
 

RIN3 Knowledge Management  

การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 
แผนการดําเนินงาน(Plan 

1 ( ทบทวนเอกสารเกาท่ีเกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูท่ีเคยทํามาแลว 

2  รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบจัดการความรูใน
หัวขอองคความรูนี้ อัพโหลดเขาระบบ KMS ท่ี สฝบร .จัดทําข้ึนท้ัง 15 Tasks ตามท่ีวิทยาลัยฯ 
กําหนด 

 
รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

 1) ผูศึกษาพบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ไดเก็บรวบรวมระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสํานวนคาง แตสวนมากกระจัดกระจายอยูในรูปแบบขอหนังสือเวียน ซ่ึงบางฉบับมีอายุเกิน 
50 ปแลว แตยังมีสภาพบังคับอยู แตบางฉบับยกเลิกไปแลว อยางไรก็ตาม ฉบับท่ีมีสภาพใชบังคับ
อยู ไดเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังเอกสารท่ีไดจากการจัดทําตัวช้ีวัดท่ี 
1.1 การจัดการคดีคาง เชน แผนหรือมาตรดําเนินการแกไขสํานวนคาง (ตามเอกสาร RIN 3.1)  

 2) ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบ

จัดการความรูในหัวขอองคความรูนี้ อัพโหลดเขาระบบ KMS ท่ี สฝบร.จัดทําข้ึนท้ัง 15 Tasks ตามท่ี

วิทยาลัยฯ กําหนด แลว 

ปญหาและอุปสรรค ลักษณะเอกสารยังกระจัดกระจาย อยูกับผูปฏิบัติงานเพียงบางคนยังไม
มีการรวบรวมเอกสารท่ีใชรวมกันเปนหมวดหมู และเก็บไวในท่ีเดียวกัน  

ขอเสนอแนะ ควรมีการกําหนดทีมงานโดยเฉพาะ รับผิดชอบอกสารท่ีใชรวมกัน มีการ
ตรวจสอบขอมูลกอและมีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย กอนนําไปลง
ระบบ         
 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN3.1 ระเบียบหนงัสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับงานการจัดการสํานวนคดีคาง 
เอกสาร RIN3.2 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดการคดีคางตามตัวช้ีวัดท่ี 1.1 
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RIN4 Infrastructure  

- โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost of Development, 
Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

 

แผนการดําเนินงาน(Plan) 

สํารวจอุปกรณปจจุบันที่มีอยูตามสํานักงานท่ีเกี่ยวของ 

1) สํารวจเทคโนโลยี ท่ีสามารถรองรับการจัดการความรู 
2) สํารวจความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานกับการใชงานจริง 
3) วิเคราะหความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานวาเพียงพอตอการจัดการความรู

หรือไม (ใหสอดคลองกับ ENG 2) 
4) วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน ความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) และ

หาขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการจัดการ
ความรูท้ังหมด  โดยทําแผนในการจัดซ้ือ จัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติมเพียงพอในการนํา
ระบบจัดการความรูไปใชงาน 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

    1  ( ผูศึกษาสํารวจพบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศมีอุปกรณ Hardware และ
Internet เพียงพอ เนื่องจากเปนสํานักงานท่ีภารกิจเกี่ยวกับการประเมินขอมูลตางๆทั่วประเทศ 
สามารถรองรับในการดําเนินโครงการ จัดการความรูปรากฏวา บุคลากรมีท้ังส้ิน 23 คน มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร 24 เคร่ือง มีการเช่ือมตออินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต 20 จุด  

2  ( ผูศึกษาไดวิเคราะหแลววา ขณะนี้สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีโครงสราง
พื้นฐานเพียงพอท่ีจะการดําเนินการจัดการความรู  ยังไมตองจัดหาจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณเพิ่มเติม 

 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  

ขอเสนอแนะ  ไมมี 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN4.1 ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
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REU1 Asset Management  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan)   
1) สํารวจครุภณัฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันตามสํานักงานท่ีเกี่ยวของ 
2) วิเคราะหความตองการการใชงานครุภณัฑท่ีระบบการจัดการความรู จะใช ตองสอดคลอง
กับ ENG2, MAN1, RIN1 

3) รายงานการวิเคราะหการใชประโยชนของปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต 
4) เสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว ของใหมซ้ือเพิ่ม และ งบประมาณรองรับในการ
บํารุงรักษา 
5) จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน หรือแผนบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ ท่ีจะ
ใชในการจัดการความรู รวมถึงงบประมาณท่ีเปนไปไดและมีอยู 
6)ออกแบบฐานขอมูลทะเบียนและประวัตกิารใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 

 

รายยงานผลการดําเนินการ (DO) 

1) ผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม
การจัดการความรูในปจจุบันแลววิเคราะหความคุมคาในการใชงานวาสมควรเปล่ียนใหมหรือ
บํารุงรักษาตอไป (ตามเอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชใน
การจัดการความรูและแผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป) 

 2) ผูศึกษาไดออกแบบการสํารวจขอมูลครุภัณฑ พรอมบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือ

ทดแทนครุภัณฑใหสามารถสนับสนุนการจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 ใน

อนาคต (ตามเอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือทดแทน  

 

ปญหาอุปสรรค  
หนวยงานไมไดมีการจัดทําบัญชีครุภัณฑไวอยางเปนปจจุบัน จึงยากท่ีจะดําเนินการสํารวจ

ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินงานมีนอยและผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีตองสํารวจมีภาระงานท่ี
ยุงมากทําใหการไปสํารวจครุภัณฑมีความยากลําบากอยางมาก 
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ขอเสนอแนะ 
หนวยงานควรมีการออกแบบทะเบียนครุภณัฑทุกชนิดใหอยูในท่ีเดยีวกัน พรอมท้ังกาํหนด

บุคคลท่ีมีหนาท่ีสํารวจและกรอกขอมูลไวใหชัดเจน 
 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU1.1เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร และเคร่ืองมือคอมพิวเตอร 

เอกสาร REU1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑ  
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REU2 Reuse Program Management 

 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization) 
แผนการดําเนินงาน(Plan) 

1) สํารวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสามารถนํามาใชได 
2) เลือกใชและออกแบบเพ่ิมเติม Template ตาม ENG 4 ตามมาตรฐานท่ี ระบบจัดการความรู

ของสํานักงานอัยการสูงสุดมีอยู 
3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการใชซํ้า และวิเคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 

เอกสารกํากับงาน ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1, REU2) 
Workspace Templates  
Knowledge Map Templates 
การใช Web Parts หรือ URL ช้ีไปยัง Internet หรือ Intranet 
การใชURL ช้ีไป Knowledge Pack (Shared Inference ใชล้ินชักความรูรวมกัน)  
ฐานขอมูลกฏหมาย ระเบียบ คูมือ ผูเช่ียวชาญ ฐานความรูกลาง 

4) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้าใหเหมาะสมกับการใชงานของหัวขอความรู 
Output: Templates และเกณฑมาตรฐานในการลดการทาํซํ้า หรือ พยายามใชซํ้า 

Outcome: รอยละของ Workspace ท่ีใช Template มาตรฐาน 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1) ทําการศึกษารวบรวม ตวัแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับ

การสรางระบบจัดการความรู เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจดัการความรู

ดานการจดัการคดีคาง การบูรณาการฐานขอมูล ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน 

ดังนี ้

-ตนแบบ Cop ของเดิม (เอกสาร REU2.1) 

-ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 

-ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 

-ตนแบบในสวนคํานยิามกฎหมาย(เอกสาร REU2.4) 

-Template CoP ระบบการจดัการความรู ปจจุบันท่ีใชอยู (เอกสาร REU2.5) 

-Template ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6) 

2) รวบรวมขอมูลรายงานการสราง Template (เอกสาร REU2.7 ) 
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3) นํารายงานการสรางENG4 (เอกสาร REU2.8) มาพิจารณาประกอบในการเลือกใชและ

ออกแบบ Template ในการดําเนินการไดนํา Template cop (เอกสาร REU2.5 )และ

Template ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 )มาใชเปนตัวแบบ 

พรอม ได Template องคความรูท่ี 80 การบูรณาการฐานขอมูล (เอกสาร REU2.9)ซ่ึง

การดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  

ขอเสนอแนะ  ไมมี 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS 

เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฏหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฏหมาย 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด

(ปจจุบัน) 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ Knowledge Map 

เอกสาร REU2.7 รายงานสรางTemplate  
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REU3 Domain Engineering 

 ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1) วิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซํ้าไดบาง สามารถใชซํ้า
ไดมากท่ีสุด 

2) วิเคราะหหารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตตอได โดยจะตองมีประโยชน
และลดงานในการทําการจัดการความรูในเร่ืองคลายกัน 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

 1) ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนนิงานใน ENG1 – 4 และ MAN1 (เอกสารและผลการ

ดําเนินงานปรากฏอยูใน RIN 3)  

 2) ผูศึกษาไดวเิคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ท่ีสําคัญเพื่อนําไปใชซํ้าหรือ

พัฒนาตอยอดในการดําเนินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน (ตามเอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผล

การวิเคราะหรายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได)  

 

ปญหาอุปสรรค  
การจัดเก็บเอกสารในการดําเนินงานไมไดมีการจัดเก็บไวเปนหมวดหมู มีการดําเนินการโดย

ไมไดคํานึงถึงการจัดเก็บเอกสาร ทําใหเอกสารกระจัดกระจายยากแกการรวบรวมสรุปผลใน

ภายหลัง 

ขอเสนอแนะ  

ควรมีทีมงานและแผนหลักเกณฑในการเก็บเอกสาร ใหเปนหมวดหมูและรวบรวมไวใหอยู

ในท่ีเดียวกันเพื่อสะดวกแกการคนหา และปองกันเอกสารสูญหาย 

 

เอกสารประกอบ 

-เอกสาร REU 1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได 
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QA Quality Assurance 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

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

ตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงาน

อัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group  :ENG1-ENG 4 / Management Group MAN1-

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

ความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมดตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด 

2) ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุดองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 72 งานดานการ
จัดการคดีคางคดีอาญา โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 
Level ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมี
วงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
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Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงช้ี 

0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพื่อหาความ

ตองการของระบบการจัดการความรู 

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการ

จัดการความรู (System Requirement 

Analysis : ENG 2) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

(Software Requirement Analysis: 

ENG3) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 4 

 

การออกแบบซอฟตแวร (Software 

Design: ENG 4)   

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของ

ระบบการจัดการความรู (Organizational 

Alignment: MAN1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 6 การบริหารองคกร (Organization 

Management : MAN 2) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 7 การบริหารโครงการ (Project 

Management: MAN 3) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 8  การบริหารทรัพยากรมนษุย (Human 

Resource Management: RIN1) 

     L - 

Largely 

Achieved 



108 
 

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 

 
ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมิน        

N - Not  Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะ

แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ

ประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ี

ไดระบุไวแตมีมุมมองบางประการ ท่ีไมสามารถทํานายถึง

ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     
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L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง

ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมี

จุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน (ประสบ

ความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปน

ระบบ แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุกๆ ดาน 

ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยาง

เต็มท่ี)     

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QAในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 
 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมากและผูศึกษามภีารกิจ
อ่ืนท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ืองมีผลกระทบตอปฏิทินการ
ดําเนินการ 
 

ขอเสนอในการปรับปรุง สรางความเขาใจในแตละกระบวนงานใหชัดเจน และ
ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานละเอียดของเอกสารแตละ
ประเภทใหชัดเจนครบถวน 

ลงช่ือ ............................................. 
                       (นางจารุณี โงววฒันา) 
                  ผูประเมิน 
             วันท่ี ..............................................
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เอกสารประกอบ 

เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 

เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง 

เอกสาร QA.3คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหมภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ - สกุล   นางจารุณี  โงววัฒนา 

วัน เดือน ปเกิด   28 กันยายน 2496 

ประวัติการศึกษา   สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี

    ระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

       เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  

    ระดับปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต      

    สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร   

    Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

    การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา 

ประวัติการทํางาน  อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 

อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

  


