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ภาคผนวก
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ENG1 Requirement Elicitation
แผนการดําเนินงาน (Plan)
Input: วิศวกรความรู แผนกําหนดการจับความรู
Process:
1. ศึกษาระเบียบ หนังสือเวียน สถิติคดีคางที่ผานมา สภาพปญหาจากปจจัยภายนอกและ
ภายในที่เปนสาเหตุใหเกิดคดีคาง รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดที่ 1.1 เรื่องการจัดการคดีคางตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2544
2.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการของคดีคางของศาลยุติธรรม,สํานักงานตํารวจแหงชาติ
3.ทํ า กํ า หนดการนั ด หมายและออกแบบบทสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห าร และผู เ ชี่ ย วชาญ
4.จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden

Agenda) เพื่อ

สัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) ถึง Critical Task ของงาน
จั ด การคดี คา งคดี อ าญา ขอบเขตของการจั ด การความรูข องหน ว ยงาน ผู เ ชี่ ย วชาญคื อ ใคร และ
ประเภทของผูใชงานระบบ (Knowledge User) วาเปนใครบาง (ตามเอกสาร ENG1.3 Agenda&
Hidden Agenda สัมภาษณผูบริหาร)
5 จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden

Agenda) เพื่อ

สัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) (ตามเอกสาร ENG1.4 Agenda& Hidden
Agenda สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ)
รายงานผลการดําเนินการ(DO)
1. ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือเวียน แผนการจัดการคดีคางตามตัวชี้วัด
ของสํานักงานอัยการสูงสุดในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการคดีคางในภาพรวม
2.กําหนดวันสัมภาษณ และขอนัดหมายผูบริหารเพื่อขอกําหนดวันนัดสัมภาษณผูบริหาร
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3.จัดทําวาระการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ ปรากฏตามวาระการสัมภาษณผูบริหาร
(เอกสาร ENG1.1) วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (เอกสาร ENG1.2)
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ไดรวมกับนายยุคล เหลาพูนสุขและนายชัยวัฒน ตันเปลง
สัมภาษณนายวิชช จีรแพทย อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการเพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู โดย
ไดกําหนดปญหาสําคัญ(Critical Task) ของการดําเนินคดีอาญา คือการจัดการคดีคางคดีอาญา
กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ คือ นายวิชิต แกนกําจร อธิบดีอัยการภาค 1 ซึ่งถือเปนตัวแทนของสํานักงาน
ในสวนตางจังหวัด เปนผูที่มีประสบการณและมีความสามารถในหัวขอที่ศึกษาโดยตรง และทานยัง
ไดเขียนเอกสาวิชาการเกี่วกับการจัดการคดีคางอีกดวย และยังกําหนดผูเชี่ยวชาญอีกสองคน คือ นาย
สุรจิต พัฒนสาร ผูเชี่ยวชาญจากสํานักงานพิเศษฝายทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
และนายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรมจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ โดยมีการบันทึกแถบเสียง
ไวเปนหลักฐานไฟลเสียงการสัมภาษณผูบริหาร
5. วันที่ 28 กรกฏาคม 2554 ไดสัมภาษณนายสุรจิต พัฒนสาร ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝาย ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เพื่อจับความรูจากประสบการณของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา โดยใชหลักการ Common KADS เพื่อให
ไดองคความรูสําคัญโดยมีการบันทึกแถบเสียงไวเปนหลักฐาน ไฟลเสียง
6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณนายวิชิต แกนกําจร อธิบดีอัยการ ภาค 1 เพื่อจับ
ความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดย ใชหลักการตาม Common KADS ในหัวขอดังกลาว
โดยมีการบันทึกแถบเสียงไวเปนหลักฐาน
7.วันที่ 29 กรกฏาคม 2554 ไดสัมภาษณนายโชคชัย ทิฐฐิกัจจธรรมอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพื่อจับความรูในประเด็นการตรวจสอบสํานวนคดีคาง โดย
ใชหลักการตาม Common KADS เพื่อจับหลักการสําคัญในหัวขอดังกลาวโดยไดบันทึกแถบเสียงไว
เปนหลักฐาน
8.หลังจากนั้น ไดนําบทสัมภาษณผูบริหารไปทําการถอดเทป (SCRIPT บทถอดเทปการ
สัมภาษณผูบริหาร เอกสาร ENG1.3) และไดนําบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไปถอดเทป (SCRIPT บท
ถอดเทปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เอกสาร ENG1.4, 1.5, 1.6)
9. ทําสรุปการดําเนินการวิเคราะห Transcript ทําใหไดผลจากการวิเคราะหดังนี้
• ปญหาวิกฤติ
• ขอบเขตการจัดการความรู ทีต่ อบสนองผูบริหาร และตอบสนองความตองการดาน
ความรู
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ทําสรุปความรู แลวนําไปทําแผนภาพความรู Knowledge Map ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
CommonKADS และเชื่อมโยงกับเอกสารความรูที่เกี่ยวของ
10. ตรวจสอบ องคความรูและความตองการโดยไปสอบทาน ความเขาใจ ความถูกตอง
(Validation) ครบถวนสมบรูณ (Completenessกับ (นายสุรพงษ วัฒนพานิช) รองอธิบดีอัยการ
สํานักงานวิชาการ นายสุรจิต พัฒนสาร ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย ทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ และนายโชคชัย ทิฐฐิกัจจธรรมอัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ แลว ใชโปรแกรม Microsoft Visio มาจัดทําเปนแผนที่ความรู
)Knowledge Map (เพื่อนําเขาระบบตอไป)
ปญหาอุปสรรค
1. ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญไมมีเวลาเนื่องจากมีภารกิจมาก ตองเลื่อนนัดหลายครั้ง
2. ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู ทําใหตองใช
คํ า ถามนํ า ในการสั ม ภาษณ และใช เ วลาเพิ่ ม ขึ้ น ในการสั ม ภาษณ ทั้ ง ผู บ ริ ห ารและผู เ ชี่ ย วชาญ
ขอเสนอแนะ
กอนการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญจะตองสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับวาระการสัมภาษณ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสั ม ภาษณ ประโยชน ที่ จ ะได รั บ จากการสั ม ภาษณ เ พื่ อ ให ผู บ ริ ห ารและ
ผูเชี่ยวชาญเห็นประโยชน และใหความรวมมือในการสัมภาษณมากขึ้น บางครั้ง อาจแจงคําถาม
ลวงหนา เพื่อมีเวลาเตรียมเรียบเรียงคําตอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารประกอบ
วาระการสัมภาษณผูบริหาร ENG 1.1
วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ENG 1.2
บทถอดเทปการสัมภาษณผูบริหาร ENG1.3
บทถอดเทปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ENG1.4,1.5,1.6
แบบจําลองความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา ENG1.7
สถิติคดีคางคดีอาญาที่เกิดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ENG 1.8
ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับสํานวนคาง ENG 1.9
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ENG 2 System Requirement Analysis (หาความตองการของธุรกิจและผูใชแตละประเภท
อยางไร)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1) สอบถามความตองการใชระบบงานจัดการคดีคางถึง และ Business Specification
User Specification โดยจัดทําแบบ Checklistไว แบงกลุมที่สอบถามดังนี้
- ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูปฏิบัติงาน ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
- ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
2) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1.เมื่อวันที่ 29

มิถุนายน 2554 ไดสอบถามความตองการระบบใหผูบริหาร

ผูเชี่ยวชาญพนักงานอัยการที่ปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความตองการของระบบการ
จัดการความรู (การจัดการคดีคางคดีอาญา) ตามแบบ Checklist
2. สรุปความตองการของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูปฏิบัติ ที่มีความตองการ
ระบบอยางไรบางตามแบบสอบถามที่ตอบกลับมา
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ความตองการระบบของ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูปฏิบัติงาน
ความ
ตองการ
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ผูเชี่ยวชาญ
1
ผูเชี่ยวชาญ
2
ผูเชี่ยวชาญ
3
ผูปฏิบัติงา
น1
ผูปฏิบัติงา
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ปญหาอุปสรรค
การดําเนินการสอบถามความตองการของงานการจัดการคดีคาง ซึ่งเปน Critical Task ที่
เกี่ยวของกับพนักงานอัยการทั้งผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ ผูปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก แตไมอาจ
สอบถามไดครบทุกกลุมเปาหมาย เนื่องจากอยูตางสํานักงานตางจังหวัด ทุกคนมีภาระงานมากและ
ยังไมเขาใจในระบบ KMS
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ขอเสนอแนะ
กอนการสอบถามความตองการควรมีการประชุมชี้แจงใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
จัดการความรู (KMS) เพื่อที่จะไดความตองการอยางครบถวน และหลังจากดําเนินการใชระบบแลว
ควรมีการประเมินการตอบสนองความตองการของระบบ แลวจึงนําขอมูลมาพัฒนาระบบจัดการ
ความรู (KMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
เอกสารประกอบ
เอกสาร ENG 2.1แบบสรุปความตองการระบบของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน
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ENG 3 Software Requirement Analysis:
แผนการดําเนินงาน (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 ที่แบงเปน Cross Function หรือ Single
Function
3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว
เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software
1,ENG

2

โดยนําขอมูลที่ไดจาก ENG

และการใชองค ความรูในการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห เพื่อกําหนดการใชงาน

(Function)พื้นฐานตาม Feature ของMicrosoft SharePoint ที่ แบงออกเปน 3 สวน คือ
1.ส ว นแสดงแผนภาพความรู ต อ งสามารถแสดงแผนภาพความรู ใ นรู ป ของ
Microsoft Visio ได
2.สวนที่เปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน ตองตอบสนองความตองการใชงาน
ในดานธุรกิจ และดานการใชงานของผูใชงาน
3.สวนที่เปนฐานขอมูลความรู ตองตอบสนองความตองการใชงานในดานธุรกิจ
และดานการใชงานของผูใชงาน
2. สรุปผลการดําเนินการตาม ENG 3 ระบบ KMS ของสํานักงานวิชาการ เปนรูปแบบ
single Function มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติ ซึ่งทั้งสามประเภทมีสิทธิ
ในการใชงาน ดังนี้
ผูบริหาร

มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดทั้งระบบ
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ผูเชี่ยวชาญ

มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนที่ตนเอง

ไดรับแตงตั้งเปนผูเชี่ยวชาญเทานั้น
Knowledge Engineer

มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูลไดทั้ง

ระบบ
Knowledge Worker

มีสิทธิในการจัดการ เพิ่ม และอานขอมูลไดเฉพาะใน

COPs

ขอเสนอแนะ ผูใชระบบหลายคนตองการ SharePoint ที่มีสีสัน เพื่อดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะ
บุคลากรใน Generation y มี function ที่หลากหลาย
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
แผนการดําเนินงาน (Plan)
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint
Process:
1) ทําการศึกษา วิเคราะห Content Feature และ Function ตางๆ ในระบบ Kmsที่ทางทีมงาน
ชวยกันสรางขึ้น ตรวจสอบรูปแบบหนาจอที่ สฝบรกําหนด .เปนแบบมาตรฐาน
2) ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3
Output: Design ขอกําหนดโครงสรางและสวนประกอบตางๆของ MS SharePoint
Outcome: เวลาที่ใชในการออกแบบซอฟตแวร 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
การออกแบบหน า จอที่ ต อ งยึด กับ มาตรฐานที่ สฝบร. กํ า หนดบางครั้งมี ขอ จํา กัด ไม อ าจ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานได
ขอเสนอแนะ
ในการกําหนดมาตรฐานรูปแบบหนาจอของ สฝบร. ควรมีขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็น
ของบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดดวย
เอกสารประกอบ
-เอกสาร ENG4.1ตัวอยางTemplate
-เอกสาร ENG4.2ภาพหนาจอ
-เอกสาร ENG4.3 Software Design

89

MAN1: Oganization Alignment
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1)ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ
สูงสุดอํานาจหนาที่หรือพันธกิจของสํานักงานวิชาการ(สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ) แลว
กําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญา
2) สรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรูเพื่อกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการ
ความรูโดยเปนแผน 3 ป
3) ดําเนินกิจกรรมสาธิตประโยชนของแผนกิจกรรมการจัดการความรู และระบบ KMSที่
สรางขึ้น ใหกับ KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญดู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1.ศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน”
2.ศึ ก ษาวิ สัย ทั ศน ก ารจั ด การความรู สํ า นัก งานอั ย การสู งสุ ด พ.ศ.2552-2561“
สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge
Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได”
3.ศึกษาบทบาทหนาที่ของสํานักงานตางๆที่มีภารกิจในการดําเนินคดีอาญา และ
ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
4.จากการสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ) ผูบริหารไดให
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการคดีคางพอสรุปไดวา การดําเนินคดีที่ลาชาถือเปนการกระทําโดยไม
สุจริต และ การดําเนินคดีตองกระทําอยางมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไดนํากรอบความคิดและนโยบาย
มากําหนดวิสัยทัศน การจัดการความรูของหนวยงาน ดังนี้
“บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม มีมาตรฐาน ดวยระบบการจัดการ
ความรู”
5. เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงกําหนดแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ปใน
การสื่อสารสรางความเขาใจใหตรงกัน (เอกสารแผนกิจกรรม MAN 1)
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6.สาธิตระบบระบบ KMS แผนกิจกรรมตอผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ
7.รายงานผลการจั ด กิจกรรมในการสื่อ สารและสาธิต ระบบและแผนกิ จ กรรม
(เอกสารวิเคราะหการสาธิตระบบ MAN 1.2)
ปญหาอุปสรรค
ไมมีโอกาสไดสื่อสารแผนกิจกรรมกับ KM Team เนื่องจากวันวางไมตรงกัน บาง
ทานตองไปวาความที่ศาล แตไดสาธิตระบบกับผูเชี่ยวชาญและผูบริหารระดับรองอธิบดี
ขอเสนอแนะ
จะตองมีการสื่อสารหรือทําความเขาใจกับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใหเขาใจระบบ
การจัดการความรูกอน การสาธิตระบบตองมีเครื่องมืออุปกรณพรอมเพื่อเพิ่มความสนใจมากขึ้น
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 รวมทั้งสํานักงาน
อื่นที่มีภารกิจในการดําเนินคดีอาญา
2. ออกแบบปรั บ ปรุ ง โครงสร า งของสํ า นัก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ยสารสนเทศ เพื่ อ ดํ า เนิ น
กิจกรรมดานการจัดการความรูและรองรับระบบจัดการความรู (KMS) เพื่อจัดการคดีคางคดีอาญา
3. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไวสําเร็จหรือไม พร อมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใ ด
เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1. ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
โครงสรางการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และโครงสรางการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ซึ่งมีการแตงตั้ง KM Team อยูแลวเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551-2556 และแผนแมบทการ
จัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 (ปรากฏตามคําสั่งแตงตั้ง KM Team เอกสาร
MAN 1) ทั้งนี้ ไดมีการดําเนินกิจการการจัดการความรูไปบางแลว แตยังไมมีการแบงหนาที่โดย
ชัดเจนตามโครงสรางใหม
2. ผู ศึ ก ษาจึ ง ได รางคํ าสั่ง แต งตั้งผูปฏิบัติ เ พิ่มเติมขึ้น มาใหมเ พื่อปรับโครงสร า งเดิ มให
สามารถรองรับการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สราง
ขึ้นนี้ได โดยแบงผูรับผิดชอบ ออกเปน 5 กลุม ดังนี้
1. Knowledge Manager เปนผูบริหารการจัดการความรูของ Cop
2. Knowledge Engineering ทําหนาที่ดูแลความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาตางๆ ที่ถูก
นําเขาสูระบบ KMS
3. IT Admin เปนผูดูแลความเรียบรอยใน Cop
4. Knowledge Provider/Expert ทําหนาที่นําความรูตาง ๆ มาลงบน Cop
5. Knowledge Worker เปนผูเขาอานความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบ KMS
(ตามเอกสาร MAN 2.2 รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรู)
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ปญหาอุปสรรค โครงสรางแบบ single function ตามที่ไดออกแบบและนําเสนออาจจะไม
เพียงพอตอการทํางานในอนาคต ที่อาจตองประสานงานกับหนวยงานอื่น เชน กรมคดีพิเศษ กรม
ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะตองทํางานรวมมือกัน
ขอเสนอแนะ โครงสรางควรเอื้อใหกับหนวยงานอื่นดวย ซึ่งตอไปในอนาคตจะตองมีการ
ทํางานประสานรวมกัน
เอกสารประกอบ
-เอกสาร MAN 2.1คําสั่งตั้ง KM Team
-เอกสาร MAN 2.2 รางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรู
- เอกสาร MAN 2.3 การบริหารองคกร
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MAN 3 Project Management การบริหารโครงการ
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1.วางแผนในการดําเนินงานตามโครงการจัดการความรูงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญา
ปรากฏตามตารางแผนฯ ดังนี้
ตารางแผนกิจกรรมการสราง KMS งานดานการจัดการคดีอาญาคดีคาง
ระยะเวลา
การดําเนินงาน
1.การสรางระบบ KMS (Engineering)
ENG 1 : การเก็บความตองการ
ENG 2 : การวิเคราะหความตองการของ
ระบบ
ENG 3 : การวิเคราะหความตองการของ
ซอฟตแวร
ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร
2.การบริหารจัดการองคกร (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 : การจัดโครงสรางพื้นฐาน

พ.ศ. 2554
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

หมายเหตุ
ส.ค.

ก.ย.
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4.การใชซ้ํา (Resuse)
REU 1 : การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร
REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใช
ซ้ํา)
REU 3 : ความรูเฉพาะงาน
5.จัดทําและนําเสนอผลงานการคนควา

งบประมาณ

อิสระ

10,000 บาท

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)
2.ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน บุคลากร คือผูศึกษาเอง เครื่องมือที่สําคัญประกอบดวย
คอมพิวเตอร ปรื้นเตอร สแกนเนอร เครื่องอัดเสียง และวัสดุอุปกรณอื่นๆ
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
ไดดําเนินการตารางการดําเนินการที่กําหนด แตมีปญหาอุปสรรคที่ลาชาไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา ดังนี้
กิจกรรม
1.กระบวนการสราง
KMS (ENG1-ENG4)

ระยะเวลา
ตามแผน
1-30
มิถุนายน
2554

ระยะเวลาที่
ดําเนินการจริง

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1.ผูบริหารและ สรางทัศนคติ
และสื่อสารเกี่ยว
1-31 กรกฏาคม ผูเชี่ยวชาญมี
2554
ภารกิจมาก ตอง การจัดการความรู
แกบุคคลากรให
เลื่อนนัดหลาย
มากขึ้น ให
ครั้ง
2.ผูศึกษามีงาน ตระหนักถึงความ
ประจําและงาน สําคัยและ
ประชุม จึงตอง ประโยชนของ
หาเวลานัดหมาย KMS
ใหตรงกัน
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2.การบริหารจัดการ
องคกร (MAN1MAN3)
3.ทรัพยากรและ
โครงสรางพื้นฐาน
(RIN1-RIN4)

4.การใชซ้ํา (REU 1 –
REU3)

1-31
กรกฏาคม
2554
1 มิถุนายน - 3-15 สิงหาคม
15 สิงหาคม 2554
2554

1 มิถุนายน - 15-31 สิงหาคม
31สิงหาคม 2554
2554

เอกสารประกอบ
เอกสาร MAN3.1 Ganttchart

3.ผูใหสัมภาษณ
สวนมากไมเขาใจ
KMS และไมให
ความสําคัญของ
ระบบ
เหมือนขอ 1 ตอง
ใชเวลานัดหมาย
ในการสื่อสาร
แผนกิจกรรม
การฝกอบรม
บุคลากรดานการ
จัดการความรู
ควรใหสถาบัน
พัฒนาขาราชการ
ฯเปน
ผูดําเนินการ
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RIN1 Human Resource Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower)
แผนการดําเนินงาน(Plan)
1) รวบรวมกฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังในการพัฒนาการจัดการความรู
2) ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการจัดการความรู
ใหเพียงพอ และสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการความรูขององคกร
3) ทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการพัฒนาการ
จัดการความรู
4) กําหนดแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อพัฒนาการจัดการความรูตอเนื่องและประสบความสําเร็จ
Output: Competency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติที่ไดรับ
การคัดเลือก
Outcome: ร อ ยละของจํ า นวนบุ ค ลากรสรรหาได เที ย บกั บ จํ า นวนที่ ค วามต อ งการ
รายงานผลการดําเนินการ(DO)
1. ผู ศึก ษาไดทํ าการศึกษารวบรวมข อมูลเกี่ยวกั บกฎหมาย และระเบี ย บที่เ กี่ ยวของกับ
อัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุด แลวมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรรจุ แตงตั้ง
สรรหา ขาราชการอัยการและธุรการ คือ พ.ร.บ.องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 ,
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 และระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติ
และเงื่อนไขการขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ.2554 (ตามเอกสารRIN1.1พ.ร.บ.องคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553, RIN1.2 พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553, RIN1.3
ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ.
2554)
2. ศึ ก ษาและวิเ คราะห ก รอบอั ต รากํ าลัง ของสํานั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ยสารสนเทศให
เพียงพอตอการพัฒนาการจัดการความรู
ปญหาและอุปสรรค
กรอบอัตรากําลังไมไดกําหนดแนนอน เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
รวมทั้งบุคลากรโยกยายกันบอยครั้ง
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 ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยคุณสมบัติและเงื่อนไขการขอดํารงตําแหนง
อัยการอาวุโส พ.ศ. 2554
-เอกสารRIN1.4 กรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
เอกสารRIN1.5 โครงสรางตําแหนงงานและอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
เอกสารRIN1.6 แผนอัตรากําลังบุคลากรการจัดการความรู 3 ป
เอกสารRIN1.7 รางคําสั่งแตตั้งคณะทํางานการจัดการความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา
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RIN2 Training
การฝกอบรม(Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis ->training needs)
แนวทาง
Input:
RIN1
แผนการดําเนินงาน(Plan)
1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบจัดการความรู โดยพิจารณาจากความตองความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร
ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติ ใหสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต
2) จัดทําแผนการฝกอบรมที่เหมาะสม ในการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสอดคลอง
กับแผนกําลังคน และสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงาน(DO)
1.ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม เชน
 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารดานการจัดการความรู
 โครงการเพิ่ ม สมรรถนะบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของศู น ย เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
 หลักสูตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 25
ทุน
2.นําขอมูลที่ไดมา มาทําการวิเคราะหแผนการฝกอบรม
3.ออกแบบแผนการฝกอบรม และออกแบบวิธีการประเมินบุคลากร
4.ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรค บุคลากร ขาดการจูงใจในการฝกอบรม และการกําหนดหลักสูตรขึ้นอยูกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณที่มีอยอยางจํากัด
ขอเสนอแนะ

ประชุมกําหนดหลักสูตรการจัดการความรูรวมกันระหวางหนวยงาน

เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN 2.1 แผนการฝกอบรมบุคลากรดานการจัดการความรู
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RIN3 Knowledge Management
การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal)
แผนการดําเนินงาน(Plan
(1ทบทวนเอกสารเกาที่เกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูที่เคยทํามาแลว
2รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบจัดการความรูใน
หัวขอองคความรูนี้ อัพโหลดเขาระบบ KMS ที่ สฝบร 15 จัดทําขึ้นทั้ง.Tasks ตามที่วิทยาลัยฯ
กําหนด
รายงานผลการดําเนินการ(DO)
1) ผูศึกษาพบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ไดเก็บรวบรวมระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสํานวนคาง แตสวนมากกระจัดกระจายอยูในรูปแบบขอหนังสือเวียน ซึ่งบางฉบับมีอายุเกิน
50 ปแลว แตยังมีสภาพบังคับอยู แตบางฉบับยกเลิกไปแลว อยางไรก็ตาม ฉบับที่มีสภาพใชบังคับ
อยู ไดเก็บรวบรวมไวในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเอกสารที่ไดจากการจัดทําตัวชี้วัดที่
1.1 การจัดการคดีคาง เชน แผนหรือมาตรดําเนินการแกไขสํานวนคาง (ตามเอกสาร RIN 3.1)
2) ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบ
จัดการความรูในหัวขอองคความรูนี้ อัพโหลดเขาระบบ KMS ที่ สฝบร.จัดทําขึ้นทั้ง 15 Tasks ตามที่
วิทยาลัยฯ กําหนด แลว
ปญหาและอุปสรรค ลักษณะเอกสารยังกระจัดกระจาย อยูกับผูปฏิบัติงานเพียงบางคนยังไม
มีการรวบรวมเอกสารที่ใชรวมกันเปนหมวดหมู และเก็บไวในที่เดียวกัน
ขอเสนอแนะ ควรมีการกําหนดทีมงานโดยเฉพาะ รับผิดชอบอกสารที่ใชรวมกัน มีการ
ตรวจสอบขอมูลกอและมีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย กอนนําไปลง
ระบบ
เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN3.1 ระเบียบหนังสือเวียนทีเ่ กี่ยวของกับงานการจัดการสํานวนคดีคาง
เอกสาร RIN3.2 เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการคดีคางตามตัวชี้วัดที่ 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)
สํารวจอุปกรณปจจุบันที่มีอยูตามสํานักงานที่เกี่ยวของ
1) สํารวจเทคโนโลยี ที่สามารถรองรับการจัดการความรู
2) สํารวจความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานกับการใชงานจริง
3) วิเคราะหความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานวาเพียงพอตอการจัดการความรู
หรือไม (ใหสอดคลองกับ ENG 2)
4) วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน ความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) และ
หาขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ที่สามารถรองรับกิจกรรมการจัดการ
ความรูทั้งหมด โดยทําแผนในการจัดซื้อ จัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติมเพียงพอในการนํา
ระบบจัดการความรูไปใชงาน
รายงานผลการดําเนินการ(DO)
(1 ผูศึกษาสํารวจพบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศมีอุปกรณ Hardware และ
Internet เพียงพอ เนื่องจากเปนสํานักงานที่ภารกิจเกี่ยวกับการประเมินขอมูลตางๆทั่วประเทศ
สามารถรองรับในการดําเนินโครงการ จัดการความรูปรากฏวา บุคลากรมีทั้งสิ้น 23 คน มีเครื่อง
คอมพิวเตอร 24 เครื่อง มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต 20 จุด
(2ผูศึกษาไดวิเคราะหแลววา ขณะนี้สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีโครงสราง
พื้นฐานเพียงพอที่จะการดําเนินการจัดการความรู ยังไมตองจัดหาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณเพิ่มเติม
ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ไมมี

ไมมี

เอกสารประกอบ
เอกสาร RIN4.1 ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร
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REU1 Asset Management
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1) สํารวจครุภณ
ั ฑที่มีอยูแ ละสภาพการใชงานปจจุบันตามสํานักงานที่เกี่ยวของ
2) วิเคราะหความตองการการใชงานครุภณ
ั ฑที่ระบบการจัดการความรู จะใช ตองสอดคลอง
กับ ENG2, MAN1, RIN1
3) รายงานการวิเคราะหการใชประโยชนของปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต
4) เสนอแนะแนวทางในการใชของที่มีอยูแลว ของใหมซื้อเพิ่ม และ งบประมาณรองรับในการ
บํารุงรักษา
5) จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน หรือแผนบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ที่จะ
ใชในการจัดการความรู รวมถึงงบประมาณที่เปนไปไดและมีอยู
6)ออกแบบฐานขอมูลทะเบียนและประวัตกิ ารใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน
รายยงานผลการดําเนินการ (DO)
1) ผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การจัดการความรูในปจจุบันแลววิเคราะหความคุมคาในการใชงานวาสมควรเปลี่ยนใหมหรือ
บํารุงรักษาตอไป (ตามเอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชใน
การจัดการความรูและแผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป)
2) ผูศึกษาไดออกแบบการสํารวจขอมูลครุภัณฑ พรอมบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือ
ทดแทนครุภัณฑใหสามารถสนับสนุนการจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 ใน
อนาคต (ตามเอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือทดแทน
ปญหาอุปสรรค
หนวยงานไมไดมีการจัดทําบัญชีครุภัณฑไวอยางเปนปจจุบัน จึงยากที่จะดําเนินการสํารวจ
ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินงานมีนอยและผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตองสํารวจมีภาระงานที่
ยุงมากทําใหการไปสํารวจครุภัณฑมีความยากลําบากอยางมาก
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ขอเสนอแนะ
หนวยงานควรมีการออกแบบทะเบียนครุภณ
ั ฑทุกชนิดใหอยูในที่เดียวกัน พรอมทั้งกําหนด
บุคคลที่มีหนาที่สํารวจและกรอกขอมูลไวใหชัดเจน
เอกสารประกอบ
เอกสาร REU1.1เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร และเครื่องมือคอมพิวเตอร
เอกสาร REU1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑ
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REU2 Reuse Program Management
การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization)
แผนการดําเนินงาน(Plan)
1) สํารวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชได
2) เลือกใชและออกแบบเพิ่มเติม Template ตาม ENG 4 ตามมาตรฐานที่ ระบบจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุดมีอยู
3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการใชซ้ํา และวิเคราะหหาโอกาสในการใชซ้ํา
เอกสารกํากับงาน ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1, REU2)
Workspace Templates
Knowledge Map Templates
การใช Web Parts หรือ URL ชี้ไปยัง Internet หรือ Intranet
การใชURL ชี้ไป Knowledge Pack (Shared Inference ใชลิ้นชักความรูรวมกัน)
ฐานขอมูลกฏหมาย ระเบียบ คูมือ ผูเชี่ยวชาญ ฐานความรูกลาง
4) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซ้ําใหเหมาะสมกับการใชงานของหัวขอความรู
Output: Templates และเกณฑมาตรฐานในการลดการทําซ้ํา หรือ พยายามใชซ้ํา
Outcome: รอยละของ Workspace ที่ใช Template มาตรฐาน
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1) ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับ
การสรางระบบจัดการความรู เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู
ดานการจัดการคดีคาง การบูรณาการฐานขอมูล ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน
ดังนี้
-ตนแบบ Cop ของเดิม (เอกสาร REU2.1)
-ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2)
-ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3)
-ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย(เอกสาร REU2.4)
-Template CoP ระบบการจัดการความรู ปจจุบันที่ใชอยู (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 องคความรูที่ 80 การบูรณาการฐานขอมูล (เอกสาร REU2.9)ซึ่ง
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 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซ้ําไดบาง สามารถใชซ้ํา
ไดมากที่สุด
2) วิเคราะหหารายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตตอได โดยจะตองมีประโยชน
และลดงานในการทําการจัดการความรูในเรื่องคลายกัน
รายงานผลการดําเนินการ(DO)
1) ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG1 – 4 และ MAN1 (เอกสารและผลการ
ดําเนินงานปรากฏอยูใน RIN 3)
2) ผูศึกษาไดวเิ คราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือ
พัฒนาตอยอดในการดําเนินงานโครงการจัดการความรูอนื่ (ตามเอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผล
การวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได)
ปญหาอุปสรรค
การจัดเก็บเอกสารในการดําเนินงานไมไดมีการจัดเก็บไวเปนหมวดหมู มีการดําเนินการโดย
ไมไ ด คํานึงถึ งการจั ด เก็ บเอกสาร ทํ า ให เ อกสารกระจัดกระจายยากแกการรวบรวมสรุปผลใน
ภายหลัง
ขอเสนอแนะ
ควรมีทีมงานและแผนหลักเกณฑในการเก็บเอกสาร ใหเปนหมวดหมูและรวบรวมไวใหอยู
ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกแกการคนหา และปองกันเอกสารสูญหาย
เอกสารประกอบ
-เอกสาร REU 1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได
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QA Quality Assurance
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1) จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมิน
ตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงาน
อัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group :ENG1-ENG 4 / Management Group MAN1MAN3 /Resource &nfrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU 4ตองทํา
ความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมดตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด
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 โดยนําเครื่องมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5
Level ตามขอตกลงที่ QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมี
วงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้
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Level
Task

รายการ

Task 1

การจับความรูจ ากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความ

Task 2

Task 3

Task 4

0

1

2


3

4

ตัวบงชี้
L-

ตองการของระบบการจัดการความรู

Largely

(Requirement Elicitation: ENG 1)

Achieved

การวิเคราะหความตองการของระบบการ



L-

จัดการความรู (System Requirement

Largely

Analysis : ENG 2)

Achieved

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร



L-

(Software Requirement Analysis:

Largely

ENG3)

Achieved

การออกแบบซอฟตแวร (Software



Design: ENG 4)

LLargely
Achieved

Task 5

Task 6

การสื่อสารและความสอดคลองของ



L-

ระบบการจัดการความรู (Organizational

Largely

Alignment: MAN1)

Achieved

การบริหารองคกร (Organization



Management : MAN 2)

LLargely
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

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



Management : RIN 3)

LLargely
Achieved

Task 11

โครงสรางพื้ นฐาน (Infrastructure

:



RIN4)

LLargely
Achieved

Task 12

การจัดการทรัพยสิน (Asset Management



: REU 1)

LLargely
Achieved

Task 13

การใช ซ้ําโปรแกรมขอมูลต างๆ (Reuse



Program Management : REU2)

LLargely
Achieved

Task 14

: Domain Engineering : REU 3)



LLargely
Achieved

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
N - Not Achieved

หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะ
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน

P - Partially Achieved

หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่
ไดระบุไวแตมมี ุมมองบางประการ ที่ไมสามารถทํานายถึง
ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)
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L - Largely Achieved

หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไว แตยังมี
จุดออนบางประการที่พบอยูใ นกระบวนการประเมิน (ประสบ
ความสําเร็จมาก)

F - Fully Achieved

หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปน
ระบบ แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุกๆ ดาน
ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยาง
เต็มที่)

รายการ
ผลการดําเนินการ

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QAในระดับคะแนนประเมินเทากับ
2

ปญหาและอุปสรรค

ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมภี ารกิจมากและผูศึกษามีภารกิจ
อื่นที่ตองรับผิดชอบหลายเรือ่ งมีผลกระทบตอปฏิทินการ
ดําเนินการ

ขอเสนอในการปรับปรุง

สรางความเขาใจในแตละกระบวนงานใหชัดเจน และ
ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น
มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานละเอียดของเอกสารแตละ
ประเภทใหชัดเจนครบถวน
ลงชื่อ .............................................
(นางจารุณี โงววัฒนา)
ผูประเมิน
วันที่ ..............................................

ความครบถวนของหลักฐาน
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เอกสารประกอบ
เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู
เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง
เอกสาร QA.3คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระวิทยาลัยศิลปะ สื่อ
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหมภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ - สกุล

นางจารุณี โงววัฒนา

วัน เดือน ปเกิด

28 กันยายน 2496

ประวัติการศึกษา

สําเร็จการศึกษามัธยมตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนศึกษานารี
ระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ระดับปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา

ประวัติการทํางาน

อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ

