
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  
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รูปท่ี 1 งานกําหนดและจดัทําหลักสูตร 
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รูปท่ี 2 การวิเคราะหความจาํเปน 
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รูปท่ี 3 การวิเคราะหภารกิจหนาท่ี 
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รูปท่ี 4 การนําสมรรถนะมาใชพัฒนา 
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รูปท่ี 5 วิธีการออกแบบหลักสูตร 
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รูปท่ี 6 กระบวนการพิจารณา 
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รูปท่ี 7 การวิพากษหลักสูตร 
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รูปท่ี 8 ผลการออกแบบหลักสูตร 
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รูปท่ี 9 การนําไปใช 
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รูปท่ี 10 การปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร 
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ENG 1: Requirement  Elicitation   

แผนการดําเนินงาน  (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับงานแผนงานฝกอบรม  

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต (Scoping) กรอบความตองการความรู    

กําหนดฐานความรู รายช่ือผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

4) จับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยต้ังวาระ  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู  ตามมาตรฐาน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพ่ือจับหลักการสําคัญ

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) จับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดปญหาวิกฤติหรืองานสําคัญ 

6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญงานแผนงานฝกอบรม 

7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามวิธีการ CommonKADS 

8) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากโครงสรางอํานาจหนาท่ีของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

และ อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ ตาม พรบ.องคกรอัยการและพนักงานอัยการ ระเบียบ

คณะกรรมการอัยการเร่ืองการแบงหนวยงานและการกําหนดอํานาจหนาท่ี 

 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (รอยตํารวจตรีพงษนิวัตน ยุทธภัณฑบริ

ภาร) เพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู โดยไดกําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) คือ งาน

แผนงานฝกอบรม     กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ คือ ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.1)  และ

สรุปคําสัมภาษณผูบริหาร (เอกสาร ENG 1.2) 

 การดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  และไมมีปญหาอุปสรรค

แตอยางใด   

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
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เอกสาร ENG 1.2 บทวิเคราะหคําสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 บทวิเคราะหคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Transcript)  

เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 
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ENG 2: System Requirement  
แผนการดาํเนนิงาน  (Plan) 

 นําขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหความตองการระบบท้ัง

ทางดาน Hardware และ Software และBusiness Specification นโยบายการจัดการความรู ความ

ตองการใชงานของผูใชแตละประเภท 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานแผนงานฝกอบรม สํานักงานอัยการสูงสุด 

โดยการสัมภาษณจากผูบริหาร (นายประสาน หัตถกรรม อัยการอาวุโส ) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม

2554 ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 2.1) ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภทไดดงันี้  

 ประเภทท่ี 1  ผูบริหาร  ไดแก  อธิบดีอัยการ, รองอธิบดีอัยการ, อัยการพิเศษฝายแผนงาน

ฝกอบรม 

 ประเภทท่ี 2  ผูเช่ียวชาญ  ไดแก นายประสาน หัตถกรรม 

 ประเภทท่ี 3  ผูใชงานท่ัวไป ไดแก  อัยการ นกัทรัพยากรบุคคล ขาราชการธุรการ             

ทุกสํานักงานอัยการ 

       จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว           

ผูศึกษาไดกําหนดระบบการจดัการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยดึประเภทผูใชงานหลักดงันี้ 

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

เอกสารวิชาการ 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ KMS จะตองมีประเดน็เรงดวน,              

เอกสารวิชาการ, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม (เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2554) 

การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงาน  เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  และไม

มีปญหาอุปสรรคแตอยางใด  โดยมีขอแนะนําวา หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูท่ี
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สรางข้ึนนี้แลว  ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง 

เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและดีข้ึนกวาเดิม 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1. วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 2. สรุปคําสัมภาษณผูบริหาร 
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ENG 3: Software Requirement Analysis 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

นําเอาผลการสัมภาษณผูบริหาร และ ผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหเพื่อออกแบบ software เพื่อวางระบบ

การจัดการความรูใหสามารถตอบสนองความตองการของ Cops 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 

ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ ENG2 มา

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

ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ไดจัดทํา Software 

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

Task อ่ืน ๆตอไป     

สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของงานแผนงานฝกอบรม เปนรูปแบบ single 

Function  มีผูใชงาน 3ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการใช

งานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน   การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน 

กฎหมาย ระเบียบ Case Study Knowledge Map  โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ งาน

แผนงานฝกอบรม งานวิกฤติ คือ การกําหนดและจัดทําหลักสูตร Domain ท่ีสําคัญ คือการออกแบบ

หลักสูตร หลักสูตรท่ีออกแบบเพื่อฝกอบรมพัฒนาขาราชการอัยการ การดําเนินการสําเร็จตามแผน. 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysis 

เอกสาร ENG3.3 Site Map 
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ENG 4: Software Design 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) ทําการศึกษา วเิคราะห  Content, Feature และ Function  ตาง ๆ ในระบบ KMS ท่ีทาง
ทีมงาน และอาจารยชวยกนัสรางข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สพอ. กําหนด และตอง
สอดคลองกับ REU2  

2) นํา Template ท่ีสรางจาก REU2 มาใช  พรอมจัดทํารายงานวามีการนาํมาใชในสวนใด 
(ตองไมสรางความสับสนใหผูใช) 

3)  หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน)  เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน 

เพื่อใหไดขอกาํหนดโครงสรางและสวนประกอบตางๆของ MS SharePoint 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 

ดําเนินการ นําผลการวิเคราะหความตองการของ Software (เอกสารใน ENG3)โดยนําขอมูลท่ีได

จาก ENG 1  ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft SharePoint 2010  วา 

Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด โดยไดจัดทําเปน โครงราง 

ระบบ KMS พรอมไดนํา Template ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด มาใช ( template cop 

(เอกสาร ENG4.1) และ template visio (เอกสาร ENG4.2) )  

 

มีผลการดําเนนิการ  หลังไดจากไดรูปแบบหนาตาระบบโดยนํา Template  ของระบบท่ีมีอยูมาใช

แลว ตามรายงานการสรางENG4  (เอกสาร ENG4.3)   แลว   ไดมีการจดัทํา รูปแบบหนาตา 

Function การใชงานท้ังหมด คูมือการใชงานระบบ KMS (เอกสาร ENG4.4)  
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พบปญหาและอุปสรรค ท่ีทําใหไมไดภายในระยะเวลาตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากภารกิจงานท่ีมีมาก

และจะตองเรงทําตัวเลม IS ประกอบกับการเขาไปทําในระบบ อินเตอรเน็ตท่ีทํางานชา และ Feature 

บางตัวยังไมอาจเปดใชงาน เชน Blog ,Wiki ,Calendar   

 

และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบ 

ระยะเวลาสําหรับENG4 ใหเหมาะสมกวานี้ และควรตรวจสอบความเร็วในการใชงานอินเตอรเน็ต 

กอนวางแผนดวยวา สามารถทํางานในระบบไดดี เหมาะสมหรือไม  

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG4.1 CoP Template 

เอกสาร ENG4.2 Visio Template 

เอกสาร ENG4.3  รายงานการสราง KMS 

เอกสาร ENG4.4 คูมือการใชงานระบบ KMS 
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MAN 1: Organization Alignment  

PLAN 

1. ทําการตรวจสอบวิสัยทัศน แนวนโยบาย ภาระ หนาท่ี หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงาน 

เพื่อใหสอดคลองกับ แผนกจิกรรมการจัดการความรู  

2. จัดทําแผนกจิกรรม การสรางความเขาใจ การประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางวิสัยทัศน ความ

เขาใจการจดัการความรู และพันธกิจดาน คน กระบวนการ และเทคโนโลยี    โดยแผนจะตองระบุ

ถึงการนําระบบ KMS มาใชเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของ

หนวยงาน  

3. นําเสนอรายงานการจัดกิจกรรมตอ Km Team ของสํานักงาน 

DO 

จัดทําโครงสรางใหม ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 1. อัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

 2. ผูเช่ียวชาญแผนงานฝกอบรม 

 3. นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ 1 คน 

 4. พนักงานอัยการที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในงานกําหนดและจัดทํา

หลักสูตร 

 5. ผูใช(User) ขาราชการฝายอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

 

ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว 

 1. การมอบหมายงานระดับ KE (Knowledge Engineer) และProject Manager ควร

มอบหมายโดยการระบุตําแหนง เพราะ ผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

 2. การมอบหมายพนักงานอัยการทําหนาท่ี Expert จะตองผานความเห็นของท่ีประชุม KM 

Team 

 3. พนักงานอัยการท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี KE (Knowledge Engineering จะตองมี

การอบรมอยางสมํ่าเสมอ) 

เอกสาร MAN1 ขอเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู พ.ศ.2555-2557 
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MAN 2: Organization Management  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1.วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

2.ออกแบบปรับปรุงโครงสรางสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมดานการจัดการ

ความรู เพื่อรองรับระบบจัดการความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตางๆใน

การแกปญหาและพัฒนาดาน คน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

3.กําหนดบทบาทหนาท่ีและความสัมพันธระหวาง  KM team, KE, Experts, Users ตาม

โครงสรางใหมใน การจัดการความรู โดยทําบันทึกเสนอผูบริหารลงนามในคําส่ังเพื่อลงนามใน

คําส่ัง 

4.หลังจากจบภารกิจ มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ผลวิเคราะหโครงสรางเดิม ของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมและเสนอแผนผังการ

ปรับโครงสรางสํานักงานเพือ่ใหการจดัการความรูมีผูรับผิดชอบและดําเนินการโดยตรงและถือเปน

ภารกิจงานประจํา ไมใชเปนภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน 

 

เอกสารประกอบ  เอกสาร MAN2.1 โครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
 เอกสาร MAN2.2 รางคําส่ังมอบหมายงานท่ีสอดคลองกับแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู 
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MAN 3: Project Management 

แผนการดําเนินงาน(Plan)  

จัดทําแผนการสรางระบบ KMS ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน  

1. มีแผนการดาํเนินการเพื่อสรางระบบ   กําหนดวาจะตองมีขอมูลอะไรบาง (ENG 3) ในระบบ

จัดการความรู   จะไดขอมูลจากท่ีไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & Explicit  จะตองหา

เพิ่มเติมจากท่ีไหน  และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเกบ็รวบรวมขอมูลตองมีคาใชจายดานใดบาง

(ประมาณการ)   จะตองมีกี่ Cop ( ของเดิม มี รวมถึงการสรางระบบ IT  และการนําขอมูลลงระบบ 

IT   โดยจัดทําแผนการทํางานในรูปแบบ Gantt Chart  โดยอาจแบงข้ันตอนการดําเนนิการออกเปน 

ดังนี้  

     1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  

     1.1.2) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

     1.1.3) สรางระบบ 

     1.1.4) นําขอมูลลงระบบ 

     1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ(ประเมินผล)  

กิจกรรม มิถุนายน 2554 กรกฏาคม 2554 สิงหาคม 2554  

1.ตรวจสอบ

และรวบรวม

องคความรู 

    

2.วิเคราะห 

สังเคราะหองค

ความรู 

    

3.ออกแบบและ

สรางระบบ 

    

4.นําขอมูลลง

ระบบ 
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5.ตรวจสอบ

และทดสอบ 

    

 

 

รายงานการดาํเนินการ (DO) 

ดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ตรวจสอบและรวบรวมองคความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

แผนงานฝกอบรมวามีภารกจิและอํานาจหนาท่ีอยางไรบาง  วิเคราะหและสังเคราหความรูท่ีเปนงาน

วิกฤติ  ออกแบบและสรงระบบการจัดการความรูเอใชในงานวางแผนการฝกอบรมขาราชการ

อัยการ แลวนําขอมูลลงระบบ KMS ท่ีสรางข้ึน และไดทําการทดสอบระบบแลววาใชไดดีในระดบั

เร่ิมตนพรอมขอเสนอแนะใหดําเนินการใหสังเคราะหความรูใหครบทุกภารกิจ 

เอกสารประกอบ  เอกสารMAN3-1 เอกสารชุดความรู K.67) 
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RIN 1: Human Resource Management  

 Plan กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ       การบริหาร
จัดการความรู ผลการวิเคราะหหนวยงานทางดานการจัดการความรู (KM Team) ขอเสนอแนะ
จํานวนบุคลากร และวิธีการใหไดมาของอัตรากําลัง 

 Do        กําหนดใหมีการบริหารอัตรากําลังดานการจัดการความรู โดยเสนอใหมี เนื่องจาก 
Task Knowledge .ในK67 ใชเพาะการทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม ซ่ึงมี
บุคลากรท้ังสํานักงานเพียง 11 คน ปญหาในเร่ืองการบริหารอัตรากําลังจึงไมมี คงมีเพียงการส่ือสาร
ทําความเขาใจกับบุคลากรใหมีความรูและเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรูและใหมี
ความสามารถในใชKMS ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จึงเสนอใหมีการจัดทํา
โครงการ “จัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม” กําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญ เชน 

  1. KE ทําหนาท่ีเปนคนทํากิจกรรมการจับความรู   
  2. Project  Manager เพื่อบริหารโครงการ 

เอกสารประกอบ  RIN1-1 
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RIN 2: Human Resource Development 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

PLAN การวิเคราะห สมรรถนะในแตละตําแหนงและหนาท่ี ในการบริหารจัดการ KM Team  
 ในงานแผนงานฝกบรมเพื่อใหมีความรูความสามารในการใช  KMS ใหเกิด
ประโยชนตามวัตถุประสงค 
 โดยกําหนดใหหวัขอวิชาการฝกอบรมตรงตามความตองการของผูใชงานในแตละประเภท 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพ่ือฝกอบรม ตามเอกสาร หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการ

ความรู งานแผนงานฝกอบรม (RIN2.1) เสนอใหสํานกังานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมใน

จัดทํา โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูเกีย่วกับงานแผนงานฝกอบรม เพื่อใหมีความรู 

และทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการจดัการความรูโดยเฉพาะในป

แรกท่ีเร่ิมใชแผนกิจกรรมการจัดการความรูในงานวางแผนการฝกอบรม   

 หลักสูตรท่ีกําหนดขึ้นนี้เพื่อใหบุคลากรงานแผนงานฝกอบรมมีความรูและความเขาใจ 

เกี่ยวกับ 

 1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการกําหนดและจดัทําหลักสูตร (Domain Knowledge) 

 2. เทคนิคและวิธีการออกแบบหลักสูตร (Technology Knowledge) 

 3. การใชระบบการจัดการความรูเพื่อชวยในการกําหนดและจัดทําหลักสูตร  

 4. การฝกอบรม วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) 

 5. การฝกอบรมการใชระบบ KMS  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม  
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RIN 3: Knowledge Management 
PLAN 

1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูลตางๆท่ี
ใชในการออกแบบ  ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชัก
ความรู Task  Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, 
RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปน
หมวดหมู วา เปนเอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง   จะได
ใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการทํางานได     และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และ
ประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บ   จัดทําระบบ My Site  และนําขอมูลท้ังหมดเก็บลง My 
Site ใน Microsoft SharePoint และบันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD  เพื่อ
เปนขอมูล Back Up ไวอีกชั้นหนึ่ง  

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม  )กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน   (เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน  
             รายงานผลการดาํเนินการ(DO)                                                           

ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิมในระบบ KMS  และแหลงขอมูล

ตางๆที่ใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ได

รวบรวมขอมูลท่ีใชในการจัดทําระบบทั้งหมด และจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชเก็บเอกสาร

ท้ังโครงการเรียบรอยแลว โดยไดมีการBackup ขอมูลไว ผลการดําเนินการไดตามแผนที่

วางไว และไดขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารท้ังโครงการ รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ  

หมายเหตุ  ในการ Up ขอมูลข้ึนระบบ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีจัดเก็บโดยตองจัดเก็บใน QA 

ของแตละคน แทน My Site ท่ีไดกําหนดไวในแผนเดิม  

เอกสารประกอบ  

เอกสาร RIN3.1 เอกสารเดิมของระบบ KMS 

เอกสาร RIN3.2 ขอมูลท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด 

เอกสาร RIN3.3 รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ 
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RIN 4: Infrastructure  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan)  

นําขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานในการดําเนินโครงการ จัดการ
ความรู เกี่ยวกับ Hardware , Software  และระบบ Network    จากบัญชีครุภัณฑเพื่อนํามาวิเคราะห
ในการสรางและใชงานระบบ KMS วาจะตองมี Hardware , Software  และระบบ Network  
อะไรบาง ท่ีมีอยูแลวใชไดหรือไม และตองมีอะไร 
รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
            ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร (เอกสาร RIN4.1) และขอมูล
ระบบ คอมพิวเตอร (เอกสาร RIN4.2) ไดรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบ
ท้ังหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสราง
พื้นฐานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชในระบบ KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองท่ีใชบริหาร แผนการ
จัดซ้ือในสวนเคร่ืองท่ีใหบริการ (Server)  ตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการ
ไดดําเนินการสําเร็จตามแผนตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน  
เอกสารประกอบ  
เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากร 
เอกสาร RIN4.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
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REU 1: Asset Management  

วัตถุประสงค : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซ้ือ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติอุปกรณ ICT  

PLAN  สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงาน 

DO  จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงาน 

    

ชนิดของอุปกรณ จํานวน อายุการใช
งาน 

ลักษณะการใชงาน ผูใชงาน 

คอมพิวเตอร 4 ชุด 2  ป ใชพิมพงานและ
สืบคนขอมูล 

อัยการ, ธุรการ 

อินเทอรเน็ต LAN 4 จุด, Wi-Fi 3 ป ใชสืบคนขอมูล อัยการ, ธุรการ 
เคร่ืองPrinter 2 ชุด 3ป Print เอกสารตางๆ ธุรการ 
 

ทําบัญชีอุปกรณท่ีตองขอจัดสรร  

พบวามีอุปกรณเพยีงพอตอการใชงานระบบ KMS เพียงแตขาดการเรียนรูวิธีการใชงานใหมี

ความคุนเคยจนเกิดเปน autonomous ขอการทํางาน 

เอกสารประกอบ REU-1   บัญชีครุภัณฑท่ีมีอยู 
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REU 2: Reuse Program Management 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) ตรวจสอบสํารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถนํามาใชได จากระบบ KMS ท่ีมีอยูใน 
KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ อส.  ตองมีการ
ทํารายงานการเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม ตองมี Template ของ COP, task, 
inference, domain, knowledge base ในระบบ KMS  

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีที่รวมกับ
ผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ทําการศึกษารวบรวม ตวัแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับการสราง

ระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู องคความรูท่ี 67 งาน

แผนงานฝกอบรม ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังนี้ 

1.ตนแบบCopของเดิม (เอกสาร REU2.1) 

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

3.ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 

4ตนแบบในสวนคํานยิาม (เอกสาร REU2.4) 

5.Template cop ระบบการจดัการความรู ปจจุบันท่ีใชอยู (เอกสาร REU2.5) 

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

 

ในการดําเนินการ ไดนํา Template  CoP (เอกสาร REU2.5 ) และ Template ในสวน Knowledge 

Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 )มาใชเปนตวัแบบ ในสวนการสราง CoP งานแผนงานฝกอบรมมี 

Function การใชงาน เชน   การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือ Knowledge Map  

(ข้ันตอนการกาํหนดและจัดทําหลักสูตร)  โครงสรางของ CoP ประกอบดวย Task คือ งานแผนงาน

ฝกอบรมงานวกิฤติ คือ งานกาํหนดและจัดทําหลักสูตร Inference  ท่ีสําคัญ เชนการวิเคราะหความ

จําเปนในการฝกอบรม,การวิเคราะหภารกจิหนาท่ี การพจิารณาสมรรถนะอัยการตามตําแหนงหนาท่ี  
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Knowledge Base ท่ีสําคัญ เชน กฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีของอัยการ การเขาสูตําหนงตางๆ 

ขอมูลบุคลากร และไดจดัทํารายงานการใช Template (เอกสาร REU2.7) 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU2.1 ตวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS  

เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฏหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท การพฒันาบุคลากร 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ สัญญลักษณ CommonKADS 

เอกสาร REU2.7 รายงานการใช Template  
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REU 3: Domain Engineering  

วัตถุประสงค : การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใชซํ้า หรือเปนตนแบบเพ่ือ

การพัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model) 

 

PLAN  รวบรวมความรูหลักท่ีสามารถนําไปพัฒนาระบบการจัดการความรูในงาน
แผนงานฝกอบรมไดอีกโดยใชกระบวนการในการระบุความรูสําคัญ (Identifying domain) 
การรวบรวมองคความรู ( bounding ) ซ่ึงนําไปสูการพบสามัญลักษณะ(Commonalities) 
Domain Engineering ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายขององคกร (การทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวของ คําจํากัดความ ทฤษฏีพื้นฐาน เทคนิคสําคัญตางๆ ( CommonKADS/ 
Knowledge Model ) 
  

  DO ไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีเปนวนนณกรรมท่ีเกี่ยวของการการฝกอบรม  ท่ี

สามารถนําไปใชซํ้าในการจดัเก็บความตองการเพ่ือนําไปใชในงานวกิฤติอ่ืนในงาน

แผนงานฝกอบรมหรือในสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ผลการดาํเนินการไดตาม

แผนท่ีวางไว รายละเอียด REU3 (เอกสาร REU3.1) ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ

เก็บ Domain ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอ่ืนได   

 

เอกสารประกอบ   เอกสาร REU3.1 Domain งานแผนงานฝกอบรม 

 

QA Quality Assurance 

• แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

         1. 1. จดัทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจดัการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑ

การประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องค

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group  : ENG1-ENG 4  / 

Management Group  MAN1-MAN3 /Resource & nfrastructure Group RIN1-
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RIN4 และReuse Group REU 1-REU 4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด ตอง

ปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด  

      1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

        การดําเนนิการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 67 งาน
แผนงานฝกอบรม โดยนําเครื่องมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level 
ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจร
การสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพฒันา ดังตอไปนี้  

 

Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของ

ระบบการจัดการความรู   (Requirement Elicitation: 

ENG 1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู 

(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 
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Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการ

ความรู (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    การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management : RIN1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 9  การฝกอบรม (Training : RIN 2)      L - 

Largely 

Achieved 

Task 10  การจัดการความรู  (Knowledge Management  : RIN 3)      L - 

Largely 

Achieved 

Task 11  โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure : RIN4)       L - 

Largely 

Achieved 

Task 12  การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1)      L - 

Largely 



115 
 

Achieved 

Task 13  การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program 

Management : REU2) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)      L - 

Largely 

Achieved 

              ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน        
N - Not Achieved         หมายความวา   ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 

P - Partially Achieved   หมายความวา   มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการ       ท่ีไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จ

ได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved   หมายความวา    มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจาก     คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจดุออน

บางประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน   (ประสบ

ความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved        หมายความวา   มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ แสดง

ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ ดาน ไมพบวามี

จุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มท่ี)     

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกจิ



116 
 

อ่ืนท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอปฏิทินการ
ดําเนินการ 
 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางท่ีดี  
เพื่อเปนแหลงศึกษา   สรางความเขาใจในกระบวนงานให
ชัดเจน และปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและ
ส่ือสารใหเกิดความชัดเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน เอกสารละเอียด 
ครบถวน 
 

 
ลงช่ือ 
.............................................. 

               (   นางนงนภัส ศิริโชติ  ) 
                            ผูประเมิน 
                      วันที่ 22 กันยายน 2554  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 

เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง 

เอกสาร QA.3 คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
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