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ENG1 Requirement Elicitation  
การเก็บความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 

Validation Meetings) 

แนวทาง 
Input: วิศวกรความรู แผนศึกษาโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายยอาญา การกําหนดการจับความรู งบประมาณ 

Process: 
1) ศึกษาพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ และ องคกรอัยการ พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงวา

ดวยการแบงสวนสํานักงานอัยการสูงสุด วัตถุประสงคการจัดต้ังสถาบันกฎหมายอาญา โครงสราง 
รูปแบบ บทบาท อํานาจหนาท่ี และโครงสรางการบริหารงาน และผลงานของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา และ ระเบียบเกี่ยววกับการจัดทําวิจัยของสํานักงานอัยการสูงสุด 

2) ศึกษาหนวยงานท่ีมีลักษณะท่ีใกลเคียงกันเชนสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักกิจการ
ยุติธรรม และสํานักงานอัยการประเทศสิงคโปร 

3) วางแผนงานจัดการความรูของสํานักงานอัยการฝายสถาบันกฎหมายอาญา แผน
งบประมาณ ขออนุมัติบุคลากรทางดานการจัดการความรู 

4) ติดตอพูดคุยกับผูเช่ียวชาญ และ คณะกรรมการสถาบันกฎหมายอาญา ท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเปนผูมีความรูประสบการณจริงในงานสถาบันกฎหมายอาญาของ สํานักงานอัยการสูงสุด 
ชวยวาระการประชุมกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping) วาจะประชุมกับหนวยงานไหนและ
ใคร 

5) ประชุมกําหนดขอบเขตกับคณะกรรมการสถาบันกฎหมายอาญา โดยทําความเขาใจ
การศึกษาอิสระท่ีจะดําเนินการ เกี่ยวกับ กรอบความตองการดานความรูและปญหาการจัดการ
ความรูของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนด งานวิกฤติ อยางนอย 1 งาน และงานประกอบตางๆ 
เพื่อนํารอง ระบุฐานความรู รายช่ือผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน 
ทํากําหนดการการสัมภาษณ (ในคร้ังตอไป การจับความรู กรณีศึกษา และ การสอบทานความ
ครบถวนของความรูประสบการณ) 

6) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตาม
มาตรฐาน CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการ
สําคัญไดแกวิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 
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7) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตาง ๆ ในงานสถาบัน
กฎหมายอาญา ท่ีกําหนด ทบทวนกรณีสําคัญเหลานั้น 

8) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน 
ความเขาใจความถูกตอง สมบรูณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญดานสถาบันกฎหมายอาญา 

9) นํา Transcript มาสรางแบบจําลอง ความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 
10) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
(2 มิถุนายน 2554) ไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง คูมือการจัดการ

ความรู และเว็บไซตของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสถาบันกฎหมายอาญา ตาม ขอมูล กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง คูมือการจัดการความรู และ 
เวบไซด (เอกสาร ENG1.1)   

(7 มิถุนายน  2554) ไดทําการออกแบบ  แบบสอบถามความตองการใชงานตาม
แบบสอบถามความตองการใชงาน (เอกสาร ENG1.2) ของผูใชงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา เพื่อจะไดนําไปใหอธิบดีอัยการ สํานักวิชาการ และ อัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญาพิจารณา และไดทําการจัดทําวาระการสัมภาษณอธิบดี และ อัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา  วาระการสัมภาษณอธิบดีอัยการสสํานักวิชาการ และ อัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา (เอกสาร ENG1.3) และแนวคําถามผูบริหาร (เอกสาร ENG1.4) พรอมกับไดทําการ
นัดหมายอธิบดีอัยการสํานักวิชาการ และอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อทําการ
สัมภาษณแลว โดยไดนัดสัมภาษณอธิบดี ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ สํานักงาน
อธิบดีอัยการฝายวิชาการ และอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อทําการสัมภาษณแลว โดย
ไดนัดสัมภาษณอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา   

(14 มิถุนายน 2554) ไดจัดทําวาระการสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ (วาระการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.5) และรางคําถามท่ีจะทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (แนวคําถาม
ผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.6) ซ่ึงจะไดทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ตามท่ีไดนัดหมายไวในวันท่ี 
16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ตอไป โดยมี
การบันทึกแถบเสียงไวเปนหลักฐาน (ไฟลเสียงสัมภาษณผูบริหาร) (เอกสาร ENG1.7)   
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(16 มิถุนายน 2554) ไดทําการสัมภาษณทานกนกศักดิ์  พวงลาภ อัยการประจําสํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการ
สูงสุด ในฐานะผูเช่ียวชาญ (ไฟลเสียงสัมภาษณทานกนกศักดิ์1 (เอกสาร ENG1.8), ไฟลเสียง
สัมภาษณทานกนกศักดิ์2) (เอกสาร ENG1.9)   

(22 มิถุนายน 2554 )ไดนําบทสัมภาษณผูบริหารไปทําการถอดเทป แลวโดยไดถอดแลว 
ทําการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนบทวิเคราะห Transcript เรียบรอยแลว (Script ถอดเทป
สัมภาษณผูบริหาร) (เอกสาร ENG1.10) และไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร (บทวิเคราะห 
Transcript (สัมภาษณผูบริหาร ทานวิชช  จีระแพทย) (เอกสาร ENG1.11)   

(28 มิถุนายน 2554) ไดนําบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญไปทําการถอดเทป (Script ถอดเทป
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.12) แลวโดยไดถอดแลว ทําการวิเคราะห สังเคราะห และ
จัดทําเปนบทวิเคราะห Transcript พรอมราง Knowledge Map เรียบรอย และไดนําไปสอบทานกับ
ผูเช่ียวชาญ (วาระสอบทานผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.13) โดยนํา Script ท่ีถอดเทป และท่ีได
วิเคราะห สังเคราะหแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบดู (ไมมีการสัมภาษณ) เรียบรอยแลว ซ่ึง
ผูเช่ียวชาญไมมีขอคิดเห็นใดเพิ่มเติม (บทวิเคราะห Transcript (สัมภาษณผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร 
ENG1.14) และไดจัดทําราง Knowledge Map (รางKnowledge Map) (เอกสาร ENG1.15) และได
จัดทําเปน Visio พรอม Knowledge Base (Visio) (เอกสาร ENG1.16) ผลการดําเนินการ ได บท
วิเคราะห Transcript สัมภาษณผูบริหาร บทวิเคราะห Transcript สัมภาษณผูเช่ียวชาญ และราง 
Knowledge Map การดําเนินการไดดําเนินการตามแผนแลว ได บทวิเคราะห Transcript สัมภาษณ
ผูบริหาร บทวิเคราะห Transcript สัมภาษณผูเช่ียวชาญ และราง Knowledge Map ซ่ึงเลยระยะเวลา
ไปบางเล็กนอย เนื่องจากภารกิจงานประจํามีจํานวนมาก  จะตองมีการประมาณการเร่ืองระยะเวลา
ดําเนินการใหมากข้ีนกวาเดิม 

พบปญหาอุปสรรค  
ลวงเลยระยะเวลา เนื่องจากอธิบดีมีราชการไปตางประเทศฯ อัยการพิเศษมีขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารเปนจํานวนมาก ผูเช่ียวชาญติดภารกิจในการจัดทําคําของบประมาณ 

ขอเสนอแนะ  
ควรกําหนดระบบคอมพิวเตอรในการจัดการความรูมากข้ึน 
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เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG1.1 กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง คูมือการจัดการความรู และ เวบไซดของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
เอกสาร ENG1.2 แบบสอบถามความตองการใชงาน 
เอกสาร ENG1.3 วาระการสัมภาษณอธิบดี สํานักงานวิชาการ และอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย

อาญา 
เอกสาร ENG1.4 แนวคําถามผูบริหาร 
เอกสาร ENG1.5 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG1.6 แนวคําถามผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG1.7 ไฟลเสียงสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร ENG1.8 ไฟลเสียงสัมภาษณทานกนกศักดิ์1 
เอกสาร ENG1.9 ไฟลเสียงสัมภาษณทานกนกศักดิ์2 
เอกสาร ENG1.10 Script ถอดเทปสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร ENG1.11 บทวิเคราะห Transcript (สัมภาษณผูบริหาร ทานวิชช จีระแพทย) 
เอกสาร ENG1.12 Script ถอดเทปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
เอกสาร ENG1.13 วาระสอบทานผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG1.14 บทวิเคราะห Transcript (สัมภาษณผูเช่ียวชาญ) 
เอกสาร ENG1.15 ราง Knowledge Map 
เอกสาร ENG1.16 Knowledge Base (Visio) 
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ENG 2  System Requirement Analysis 
การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 

Specification) 

แนวทาง 
Input: Knowledge Engineer, ENG1 

Process: 
1) เสนอขอกําหนดความตองการขององคกรไดแก ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับตาง ๆ 

ของหนวยงานที่ เกี่ยวของงานสถาบันกฎหมายอาญาไดแก สํานักงานคดีอาญา สํานักงาน
ตางประเทศ 

2) เสนอขอกําหนดประเภทผูใชงาน ระบบขอมูลกฎหมายอาญา ตามโปรแกรม
SharePoint ไดแก Knowledge Worker (Add กับ Edit ได), Contributor, Designer, Content 
Manager, Full Control  โปรแกรมเอ็กเซล 

3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
(7 มิถุนายน 2554) ไดทําการออกแบบ แบบสอบถามความตองการใชงานของผูใชงานใน

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนความตองการใชงานใน
อนาคต เนื่องจากปจจุบันงานสถาบันกฎหมายอาญายังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนและใชงาน เพื่อจะไดนําไปใหอธิบดีพิจารณา และเม่ืออธิบดีพิจารณาแลวจะไดให
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาพิจารณาตอไป ตาม แบบสอบถาม
ความตองการใชงาน (เอกสาร ENG2.1)   

(14 มิถุนายน 2554 )ไดสอบถามความตองการผูใชงานไปทําการใหผูใชงาน (พนักงาน
อัยการ และเจาหนาท่ีของสถาบันกฎหมายอาญา) เรียบรอยแลวตามแบบสอบถามความตองการใช
งานท่ีกรอกขอมูลแลว (เอกสาร ENG2.2) 

(22 มิถุนายน 2554) ไดทําการวิเคราะหความตองการของระบบงาน โดยนําขอมูลท่ีได
จาก ENG 1 มาวิเคราะห และไดจัดทํารายงานวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG2) เพื่อใชใน
การดําเนินการตอไป ผลการดําเนินการ  การดําเนินงานได ดังนี้ 1.รายงานการดําเนินการ
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เปรียบเทียบกับแผน 2.ขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูท่ีตองการ 3.ขอ
กําหนดการใชงานระบบจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท รายละเอียดตาม รายงานวิเคราะห
ความตองการของระบบ (ENG2) (เอกสาร ENG2.3) กรอบระยะเวลาการดําเนินการตองทําใหเสร็จ
ภายในระยะเวลาเดือน มิถุนายน 2554 ซ่ึงการดําเนินการไดสําเร็จภายในระยะเวลาตามแผน.  

ปญหาอุปสรรค   
ในการออกแบบสอบถามความตองการใชงานไมมีขอมูลเบ้ืองตนเพียงพอท่ีจะออกแบบ 

ขอเสนอแนะ 
ควรจะหาโอกาสสอบถาม หรือพูดคุยกับผูใชงานเพ่ือเก็บขอมูลในเบ้ืองตนกอนออก

แบบสอบถาม 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG2.1 แบบสอบถามความตองการใชงาน 
เอกสาร ENG2.2 แบบสอบถามความตองการใชงานท่ีกรอกขอมูลแลว 
เอกสาร ENG2.3 รายงานวเิคราะหความตองการของระบบ (ENG2)  
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ENG3 Software Requirement Analysis 
การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 

Specification) 

แนวทาง 
Input: ENG1 & ENG2, มาตรฐานIEEE830 

Process: 
ตัวอยาง K85 สถาบันกฎหมายอาญา 
1) ออกแบบและเสนอ ขอกําหนดความตองการ ดาน Hardware, Software และ CoP

ตางๆ ในระบบขอมูลกฎหมายอาญา การจัดทําการวิจัยกฎหมายอาญา 
2) วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการความรูสําหรับ ท่ัวไป (General) 

และแตละ CoP ท่ีเกี่ยวของกับงานระบบขอมูลกฎหมายอาญา การจัดทําการจิจัยกฎหมายอาญา 
3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
(24 มิถุนายน 2554) ไดทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีได

จาก ENG 1 และ ENG2 มาวิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement 
Specification (เอกสาร ENG3.1) ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการ
คนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2553 ไดจัดทํา Software Requirement Analysis (เอกสาร ENG3.2) และ SITE MAP 
(เอกสาร ENG3.3) เพื่อดําเนินการใน Task อ่ืน ๆ ตอไป สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ 
KMS ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เปนรูปแบบ single Function  มีผูใชงาน 
3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลัก คือ 
อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ 
คําส่ัง คูมือการจัดการความรู และ เวบไซดของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ 
สถาบันกฎหมายอาญา งานวิกฤติ คือ การทําการวิจัย Inference  ท่ีสําคัญ เชน การทําที โอ อาร แบบ
การทําที โอ อาร Domain ท่ีสําคัญ เชน หนวยงานทางการวิจัย Knowledge Base ท่ีสําคัญ เชน 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง คูมือการจัดการความรู และ เวบไซดของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา การดําเนินการสําเร็จตามแผน 

ปญหาอุปสรรค  
การกําหนดสิทธิการใชงาน ในบาง Function ควรกําหนดสิทธิแบบไมจํากัด เชน ใน

สวนขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณะ แตในระบบยังไมมีการกําหนดเชนนั้น  

ขอเสนอแนะ 
ในการจดัทําคร้ังตอไปควรจะนําสิทธิแบบ anonymous มาใชงานในบาง Function   

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 
เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysis 
เอกสาร ENG3.3 Site Map  
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ENG4 Software Design (อาจารยอรรณพ) 
การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

แนวทาง 
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ  MS SharePoint 

Process: 
1) กําหนดวิธีลงรหัส (Code) และช่ือมาตรฐาน (Naming Convention) ของ

องคประกอบตาง ๆ ใน MS SharePoint เชน CoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Base 
2) ออกแบบโครงสราง (Program Structure หรือ Architecture) ของ MS SharePoint 

ตามลําดับ CoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Baseให มีการเขาถึงหนาจอท่ีจะใชงาน 
ใหเร็วท่ีสุดสะดวกท่ีสุด (One Click Society) 

3) ออกแบบรูปลักษณมาตรฐานของสวนประกอบตางๆ ไดแก Site, Workspace หรือ 
List ตาง ๆ 

Output: Design ขอกําหนดโครงสรางและสวนประกอบตาง ๆ ของ MS SharePoint 

Outcome: เวลาท่ีใชในการออกแบบซอฟตแวรตอเวลาตามแผน 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
(15 สิงหาคม 2554) ไดนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software (เอกสารใน 

ENG3) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1  ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช Software Microsoft 
SharePoint 2010 วา Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด โดย
ไดจัดทําเปน โครงราง ระบบ KMS พรอมไดนํา Template ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายอัยการสูงสุด มาใช (Template Cop (เอกสาร ENG4.1) และ Template Visio (เอกสาร ENG4.2)) 
ผลการดําเนินการ หลังไดจากไดรูปแบบหนาตาระบบโดยนํา Template ของระบบท่ีมีอยูมาใช ตาม
รายงานการสรางENG4 (เอกสาร ENG4.3) แลว ไดมีการจัดทํา รูปแบบหนาตา Function การใชงาน
ท้ังหมด คูมือการใชงานระบบ KMS (เอกสาร ENG4.4) 

พบปญหาและอุปสรรค  
ท่ีทําใหไมไดภายในระยะเวลาตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากภารกิจงานท่ีมีมากและจะตอง

เรงทําตัวเลม IS ประกอบกับการเขาไปทําในระบบ อินเตอรเน็ตท่ีทํางานชา และ Feature บางตัวยัง
ไมอาจเปดใชงาน เชน Blog, Wiki, Calendar 
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ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ  
ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบ ระยะเวลาสําหรับENG4 ให

เหมาะสมกวานี้ และควรตรวจสอบความเร็วในการใชงานอินเตอรเน็ต กอนวางแผนดวยวา สามารถ
ทํางานในระบบไดดี เหมาะสมหรือไม 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG4.1 CoP Template 
เอกสาร ENG4.2 Visio Template 
เอกสาร ENG4.3 รายงานการสราง KMS 
เอกสาร ENG4.4 คูมือการใชงานระบบ KMS 
เอกสาร ENG4.4 SharePoint Based User Requirement Specification 
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MAN1 Organizational Alignment 
การส่ือสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/ Process/ 

Technology Missions) 

แนวทาง 
Input: องคกรท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู และ กลยุทธองคกร 
Process: 

ตัวอยาง K85 สถาบันกฎหมายอาญา 
1) รวบรวมวิสัยทัศนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานระบบขอมูลกฎหมายอาญา 

การจัดทําการวิจัยกฎหมายอาญา 
2) จัดสัมมนาเพ่ือสรางวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจดาน คน กระบวนการ 

และเทคโนโลยี 
3) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
(18 กรกฎาคม 2554) ไดทําการศึกษาวิเคราะหการส่ือสารและความสอดคลองของระบบ

การจัดการความรู โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1,ENG 2 และ ENG3 มาวิเคราะห เพื่อศึกษาถึง
วิสัยทัศนขององคกร ดานการจัดการความรู และศึกษาวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุวิสัยทัศนโดยใช
กิจกรรม KM ภายใตกรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ซ่ึงจะไดจัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะห 
MAN 1 ตัวอยาง เอกสารการประชาสัมพันธระบบ KMS เพื่อใชเสนอตอ KM Team ตอไป พรอม
กับไดออกแบบวาระการสัมภาษณทดสอบระบบ (เอกสาร MAN1.1) 

(18 สิงหาคม 2554) ไดทดสอบระบบ KMS พรอมนําเสนอแผนกิจกรรม KM ภายใต
กรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ตอนายกนกศักดิ์  พรรณราย KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา โดยไดมีการบันทึกเสียงการสาธิตระบบ (ไฟลเสียงทดสอบระบบ) (เอกสาร 
MAN1.2) และไดถอดเทปเก็บไวเปนหลักฐานแลว (ไฟลถอดเทปการทดสอบระบบ) (เอกสาร 
MAN1.3) ผลการดําเนินการไดไฟลถอดเทปการทดสอบระบบ รายงานกิจกรรม MAN1 (เอกสาร 
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MAN1.4) แผน 3 ป ในปแรกสรางองคความรูท้ังหมด ปท่ี 2 และ 3 สรางผูเช่ียวชาญ ตัวอยาง
แนวทางการประชาสัมพันธระบบ (เอกสาร MAN1.5) 

พบปญหาและอุปสรรค  
ลวงเลยกําหนดระยะเวลา เนื่องจากภารกิจงานประจํามีจํานวนมากและตองเรงทําตัวเลม IS  

ขอเสนอแนะ  
ในการดําเนินโครงการ  ตองประมาณการในเร่ืองระยะเวลาใหมากกวากําหนดเดิม 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN1.1 วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ 
เอกสาร MAN1.2 ไฟลเสียงทดสอบระบบ 
เอกสาร MAN1.3 ไฟลถอดเทปการทดสอบระบบ 
เอกสาร MAN1.4 รายงานกิจกรรม MAN1 
เอกสาร MAN1.5 ตัวอยางแนวทางการประชาสัมพันธระบบ 
เอกสาร MAN1.6 แบบบันทึกขอมูลประกอบการทําคําใหการ 
เอกสาร MAN1.7 แบบทบทวนการทํางาน 
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MAN2 Organization Management 
การจัดการองคกร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP = 

KM, KE, Experts, Users)) 

แนวทาง 
Input: ขอมูลหนวยงานท่ีเกีย่วของ โครงสรางและภาระหนาท่ี 
Process: 

วิเคราะหโครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับระบบขอมูลกฎหมายอาญา การจัดทํา
การจิจัยกฎหมายอาญา 

1) ออกแบบ กําหนด หนวยงานเพ่ิมเติม หรือ ปรับปรุงบทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อ
ดําเนินพันธกิจการจัดการความรูสถาบันกฎหมายอาญาดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

2) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ กับงานสถาบันกฎหมายอาญา 

3) ขออนุมัติโครงสรางใหม เพ่ือสนับสนุนการนําระบบ KMS เขาใชงานดานสถาบัน
กฎหมายอาญา 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)  
(4 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา (เอกสาร MAN2.1) และโครงสรางของKM ของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายอัยการสูงสุด (เอกสาร MAN2.2) และโครงสราง KM ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา (เอกสาร MAN2.3) โดยไดโครงสรางระบบ KM Team ของท้ังสอง
หนวยงาน ซ่ึงจะไดนําโครงสราง KM Team ท้ังสองมาทําการวิเคราะห กับโครงการ KM ในระบบ
ใหมตอไป 

(20 กรกฎาคม 2554) ไดนําขอมูลไดมา มาทําการวิเคราะหระบบ และโครงสราง KMS 
ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการไดรายงาน
วิเคราะหโครงสรางระบบ (เอกสาร MAN2.4) และไดจัดทํารางคําส่ังแตงต้ัง KM Team (เอกสาร 
MAN2.5) การดําเนินการไดรายงานวิเคราะหโครงสรางหนวยงานและระบบ KM กลาวโดยสรุป 
เปนหนวยงานรูปคณะทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา มี 3 คณะ 1.ดาน
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กฎหมายและระเบียบ 2.ดานคูมือ 3. ดานองคความรูสนับสนุน รายละเอียดตามรายงานวิเคราะห
โครงสรางระบบ และไดจัดทํารางคําส่ังแตงต้ัง KM TEAMดําเนินการตามแผนเรียบรอย.  

ปญหาอุปสรรค  
โครงสรางแบบ Single Function ตามท่ีไดออกแบบและนําเสนออาจจะไมเพียงพอตอ

การทํางานในอนาคต ท่ีอาจตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืน เชน สํานักงานคดีอาญา สํานักงาน
ตางประเทศ ขอเสนอแนะ ในการจัดโครงสรางในอนาคตจะตองพิจารณาถึงขอจํากัดของ Single 
Function ดวย และสมควรท่ีจะนํา Cross Function มาใชหรือไม ประกอบดวย 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN2.1 โครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
เอกสาร MAN2.2 โครงสรางของKM ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด 
เอกสาร MAN2.3 โครงสราง KM ของสํานักงานอัยการพเิศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
เอกสาร MAN2.4 รายงานวเิคราะหโครงสรางระบบ 
เอกสาร MAN2.5 รางคําส่ังแตงต้ัง KM TEAM 
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MAN3 Project Management 
การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 

Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan)(กิจกรรมท่ัวไป 1) ตรวจสอบความรู 2) กรอบ
แนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS เขาใชงานสราง
กิจกรรม 6) ประเมินผล) 

แนวทาง 
Input: คณะทํางานโครงการ (Project Team) จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ, เปาหมายการบรรลุ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 
Process: 

จัดประชุมผูบริหารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมกําหนดเปาหมายรวมในการจัด
ความรูรวมกัน ในหัวขอความรูท่ีกําหนด 

1) คณะทํางาน วางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานท่ี งบประมาณ เพื่อ
บรรลุเปาหมาย ในกิจกรรมดังนี ้

- ตรวจสอบความรู  
- กรอบแนวคิดทางธุรกิจ  
- จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู - 
- สรางระบบ IT-Based KMS 
- นํา KMS เขาใชงานโดยสรางกิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลง 
- ประเมินผล 

2) คณะกรรมการยกรางโครงการ  
3) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
4) จัดประชุมผูบริหารของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อรับรองแผนงาน 
5) ขออนุมัติดําเนนิโครงการ และทรัพยากรท่ีตองการตามแผนงาน 
6) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 
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รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
(4 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร 

MAN3.1) ในการดําเนินสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อจัดลงระบบ 
(5 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ตัวอยางผลงานการวิจัยของสถาบัน

กฎหมายอาญา แบบการจัดทําการวิจัยของสถาบันกฎหมายอาญา (เอกสาร MAN3.9) เพื่อจัดลง
ระบบ 

(20 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ ตํารา บทความ (เอกสาร 
MAN3.10) ในการดําเนินสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อจัดลงระบบ 

(22 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนอ่ืน ๆ เชน URL เว็บไซตท่ี
เกี่ยวของกับระบบ รายช่ือผูเช่ียวชาญ คูมือ และเอกสารที่จําเปนตาง ๆ เพื่อจัดลงระบบ 

(25 กรกฎาคม 2554) ไดนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 
และไดนํารูปแบบหนาตาระบบท่ีไดจาก ENG 4 มาศึกษา เพื่อจัดเตรียมขอมูลลงระบบ 

(4 สิงหาคม 2554) ไดเร่ิมตนทําการนําขอมูลลงระบบ ซ่ึงจะไดนําลงตอเนื่องกันไป
จนกวาระบบจะสมบูรณ 

(18 สิงหาคม 2554) ไดทําการทดสอบความพรอมของระบบ และไดทําการทดสอบ
ระบบกับผูเช่ียวชาญ นายกนกศักดิ์  พวงลาภ ซ่ึงเปน KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา ผลการดําเนินการไดจัดทําแผนการสรางระบบ (เอกสาร MAN3.11) และ 
Gantt chart และข้ันตอนการทํางาน (เอกสาร MAN3.12) พรอมคูมือการใชงานระบบ (เอกสาร 
MAN3.13) ไดจัดทําแผนการสรางระบบ และ Gantt chart และข้ันตอนการทํางาน งบประมาณ
คาใชจาย พรอมคูมือการใชงานระบบ ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการตามแผนเรียบรอย.  

ปญหาอุปสรรค  
การรวบรวมขอมูลท่ีเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ไมมีซอฟตแวรในการจัดการเนื่องจาก

โปรแกรมเอ็กเซลสามารถรองรับระบบขอมูลจํานวนจํากัดและผูบริหารไมเห็นดวยกับซอฟตแวรนี้
เนื่องจากมีความไมทันสมัย 

ขอเสนอแนะ       
ประสานงานใหเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยี สํานักงานอัยการสูงสุดจัดทําโปรแกรมเฉพาะ

และกําหนดผูใชใหชัดเจน  
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เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN3.1 กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง คูมือการจัดการความรู และ เว็บไซดของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
เอกสาร MAN3.2 คูมือ 
เอกสาร MAN3.3 หนังสือ ตํารา บทความ 
เอกสาร MAN3.4 แผนการสรางระบบ 
เอกสาร MAN3.5 GANTTCHARTและข้ันตอนการทํางาน 
เอกสาร MAN3.5 คูมือการใชงานระบบ 
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RIN1 Human Resource Management  
การบริหารทรัพยากรมนษุย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 

แนวทาง 
Input: MAN2 โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจัดการความรู, ENG2 ผูใชงานระบบ 
Process: 

คณะทํางานวิเคราะหความสามารถ Competency ของ KM TEAM ดานระบบขอมมูล
กฎหมายอาญา การจัดทําการวิจัยกฎหมายอาญา 

1) จัดทําคุณสมบัติตามตําแหนงงานไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ 
ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนงงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการ
ความรู ในหนวยงานตาง ๆท่ีเกี่ยวของ 

2) การสรรหาบุคลากรจากภายใน (เพิ่มความรับผิดชอบดาน KM หรือ KM Team จาก
สํานักงานซ่ึงทุกสํานักงานตองต้ัง มีการประเมินใหคะแนนผลการปฏิบัติงานของ KM Team โดยมี
อธิบดีฯเปนประธาน) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ และตั้งอัตราเพ่ิมตามความจําเปน ตามคุณสมบัติ 
ความรู ทักษะ และทัศนคติ ตรงตามความตองการของตําแหนงงาน และตามจํานวนซ่ึงข้ึนกับ
ปริมาณงาน 

3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)   
(1 สิงหาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร

RIN1.1) เกี่ยวกับกรอบการจัดอัตรากําลัง  
(3 สิงหาคม 2554) ไดขอขอมูลจํานวนอัตราบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญา (เอกสารRIN1.2) จากฝายกิจการท่ัวไป สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา   

(5 สิงหาคม 2554) ไดนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลัง
บุคลากรใน KM Team โดยเปรียบเทียบกับโครงสราง KM Team ใหม (เอกสารRIN1.3) แลวได
จัดทําเปนรายงานวิเคราะห RIN1 อัตรากําลัง (เอกสารRIN1.4) สรุปผลการดําเนินการตาม RIN1 
โดย อัตรากําลัง KM Team โครงสรางใหม ท้ังหมดประมาณ 25 ตําแหนง  1.Knowledge Manager 
จํานวน 1 ตําแหนง  2.Project Manager จํานวน 3 ตําแหนง  3.ผูเช่ียวชาญ จํานวน 4 – 5 ตําแหนง ตอ
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คณะ รวม 3 คณะไมเกิน 15 ตําแหนง  4.Knowledge Engineer จํานวน 1 ตําแหนง  5.KMS Support 
จํานวน 2 – 3 ตําแหนง มีการวิเคราะหอัตรากําลัง และแผนอัตรากําลังบุคลากร ไวในรายงาน
วิเคราะห RIN1 อัตรากําลังผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 

ปญหาอุปสรรค  
การกําหนดโครงสราง KM TEAM ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานวิจัยมีจํานวนนอย ทําใหการวิเคราะหขอมูลในทางทฤษฎีทําไดคอนขาง
ยาก 

ขอเสนอแนะ 
ในการจัดโครงสรางและบุคลากรใน KM TEAM อาจจะตองมีการปรับปรุงเพิ่มบุคลากร

ท่ีมีความรูดานการวิจัย 

เอกสารประกอบ 
เอกสารRIN1.1 กฎหมายและระเบียบเกีย่วกับอัตรากําลัง 
เอกสารRIN1.2 อัตราบุคลากรของสํานักงานอัยการพเิศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
เอกสารRIN1.3 โครงสราง KM TEAM ใหม 
เอกสารRIN1.4 รายงานวเิคราะหRIN1อัตรากําลัง 
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RIN2 Training  
การฝกอบรม (Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis ->training 

needs) 

แนวทาง 
Input: RIN1  
Process: 

1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆท่ี
เกี่ยวของกับ ระบบจัดการความรู สถาบันกฎหมายอาญาโดยพิจารณา ความตองการความรู ทักษะ 
และ ทัศนคติ ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจัดทําระบบจัดการความรู  

2) จัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสม ท้ังวิทยากร หลักสูตร เอกสารประการฝกอบรม 
สถานท่ีการฝกอบรม ตารางการฝกอบรม งบประมาณ สําหรับบุคคลากรที่เกี่ยวของ กับสถาบัน
กฎหมายอาญาในการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสามารถติดต้ังใชงาน ระบบจัดการ
ความรู 

3) จัดฝกอบรมและประเมินผล ความรู ทักษะ และทัศนคติ กอนและหลังการฝกอบรม 
ใหแกบุคลากรในงานสถาบันกฎหมายอาญา 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ (DO)  
(5 สิงหาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม (เอกสาร 

RIN2.1) เชน 
- หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจัดการความรู (เอกสาร RIN2.2) 
- โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (เอกสาร RIN2.3) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสาร RIN2.4)  
(15 สิงหาคม 2554) ไดนําขอมูลท่ีไดมา มาทําการวิเคราะหแผนการฝกอบรม เรียบรอย

แลว ผลการดําเนินการ ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม RIN2 ไดแผนการฝกอบรมท่ี
จําเปนตองมี คือ 1.โครงการ “เพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจัดการความรู” สํานักงานอัยการ
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พิเศษฝายอัยการสูงสุด 2.โครงการบริหารจัดการความรู (การจัดการความรู สวนกลาง,การจัดการ
ความรู ตางจังหวัด) 3.โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง
สํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 4.หลักสูตร การดําเนินสถาบัน
กฎหมายอาญาของพนักงานอัยการ 5.หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดจัดทําแผนการฝกอบรม ในรายงานวิเคราะหแผน
ฝกอบรม ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการตามแผนเรียบรอยตาม รายงาน วิเคราะหแผนการฝกอบรม 
(เอกสาร RIN2.5) 

ปญหาอุปสรรค  
การจัดหลักสูตรการฝกอบรมตองใชงบประมาณมาก 

ขอเสนอแนะ     
เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณอาจใหผูท่ีเขารับการฝกอบรมตองทํารายงาน เนื้อหา 

สาระ ขอสําคัญ ของหลักสูตรดังกลาว เปนเอกสารแลวแจกจายใหกับคนอ่ืนๆ ศึกษาตอไป โดยอาจ
จัดเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการฝกอบรมความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาโดยใชระบบการตอบคําถามและมีระบบการใหคําอธิบายวา
ส่ิงท่ีทําถูกหรือผิดอยางไรเชนเดียวกับโปรมแกรมเกมสเศรษฐี 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรม 
เอกสาร RIN2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู 
เอกสาร RIN2.3 โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เอกสาร RIN2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เอกสาร RIN2.5 วิเคราะหแผนการฝกอบรม 
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RIN3 Knowledge Management  
การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

แนวทาง 
Input: ขอมูลเอกสาร (Repository) แหลงขอมูล (Portal) และบุคลากรในโครงการผูออกแบบและ
ติดต้ังระบบ จัดการความรู หัวขอท่ีกําหนด  
Process: 

สมาชิกของ คณะงานโครงการ จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการ
ออกแบบติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู Task 
Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, 
RIN4, REU1, REU2, REU3  

1) จัดทํารายช่ือสมาชิกของคณะทํางานโครงการ (Project Team) พรอมสถานท่ีติดตอ 
(Contact) 

2) จัดต้ังและใชงาน KMS ในการบริหารจัดการโครงการ 
3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ (DO)  
(29 สิงหาคม 2554) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิมในระบบ 

KMS (เอกสาร RIN3.1) และแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู 
สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด  

(18 กันยายน 2554) ไดรวบรวมขอมูลท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด (เอกสาร RIN3.2) 
และจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารทั้งโครงการเรียบรอยแลว โดยไดมีการ Backup ขอมูลไว
เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว และไดขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารทั้งโครงการ 
รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ (เอกสาร RIN3.3) 

หมายเหตุ ในการ Up ขอมูลข้ึนระบบ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีจัดเก็บโดยตองจัดเก็บใน 
QA ของแตละคน แทน MySite ท่ีไดกําหนดไวในแผนเดิม 
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พบปญหาและอุปสรรค   
ลวงเลยกําหนดระยะเวลา และงานประจํามีปริมาณมากและตองเรงทําตัวเลม IS ประกอบ

กับระบบ server มีปญหาทําใหขอมูลเกาท่ีเคย up ข้ึนไปสูญหายหมด  

ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินโครงการ จะตองมีการวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาในงานนี้ใหมาก

กวาเดิม และควรตรวจสอบระบบกอนลงมือทําดวยวา มีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อ
ปองกันขอมูลสูญหาย 

เอกสารประกอบ  
เอกสาร RIN3.1 เอกสารเดิมของระบบ KMS 
เอกสาร RIN3.2 ขอมูลที่ใชในการจัดทําระบบท้ังหมด 
เอกสาร RIN3.3 รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ 
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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) 

แนวทาง 
Input: ENG3 
Process: 

1) จัดทําคุณสมบัติ (Specification) แผนในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสราง
พื้นฐานในการดําเนินโครงการ จัดการความรูสถาบันกฎหมายอาญา 

- Hardware 
- Software 
- KMS มีล้ินชักความรู ISO12207 สําหรับ คณะทํางานโครงการ (Project Team) 

งานสถาบันกฎหมายอาญา 
- สถานท่ีทํางานของ คณะทํางานโครงการ งานสถาบันกฎหมายอาญา 

2) จัดทําแผนงบประมาณ ท้ังงบประมาณลงทุนและงบดําเนินการ การจัดการความรู
งานสถาบันกฎหมายอาญา 

3) วิเคราะหความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) ของโครงสรางพื้นฐานงาน
สถาบันกฎหมายอาญา 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
(2 สิงหาคม 2554) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

(เอกสาร RIN4.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสาร RIN4.2)  
(17 สิงหาคม 2554) ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด 

ทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานท่ีมี
อยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชในระบบ KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองท่ีใชบริหาร แผนการจัดซ้ือในสวน
เคร่ืองท่ีใหบริการ (Server) ตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการ
สําเร็จตามแผนตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน (เอกสาร RIN4.3) 
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ปญหาอุปสรรค   
ไมมีการจัดทําขอมูลระบบคอมพิวเตอรในสวนท่ีเปนรายละเอียดของสเปกเคร่ืองท่ีเปน

เอกสารท่ีสามารถตรวจสอบไดแบบท่ีเดียวจบ ในการจัดหาขอมูลตองใชวิธีไปสอบถามผูใชงานแต
ละเคร่ือง 

ขอเสนอแนะ  
ควรมีการจัดเก็บขอมูลระบบคอมพิวเตอรในสวนสเปกเคร่ืองท้ังระบบแบบเอกสารหรือ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส 

เอกสารประกอบ  
เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากร 
เอกสาร RIN4.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
เอกสาร RIN4.3 รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน 
เอกสารRIN4.4 Gentle-Soft-Requirement-Specification 
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REU1 Asset Management  
การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, Registration, 

Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, keep, upgrade, replace, 

dispose) 

แนวทาง 
Input: RIN4 
Process: 

1) นโยบาย ยุทธศาสตร กฏเกณฑ ในการจดัการทรัพยสิน คือ 
- ใชทรัพยสินเดมิใหมากท่ีสุด ซ้ือเพ่ิมเทาท่ีจาํเปน 
- ใชซอฟตแวรถูกตองตามกฎหมาย 
- มีแผนซ้ือหรือเชาทดแทน 
- การทําสัญญาซอมบํารุง 
- มีการตรวจสภาพ ซอมและซ้ือทดแทน 
- การใชฐานขอมูลในการใชงานเพื่อจําหนายซาก 

2) แบงประเภททรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน แผนการซ้ือ
ทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) 

- Server อายุ 3 ป 
- System Software Server อายุ 3 ป 
- Network อายุ 3 ป 
- KMS Software อายุ 3 ป 
- Client อายุ 3 ป 
- Client Software อายุ 3 ป 
- Mobile Device อายุ 3 ป 

3) จัดทํามาตรฐานการตรวจรับ การตรวจสอบทรัพยสินประจําป (เง่ือนไขการตัดสินใจ 
ความเสี่ยงตาง ๆ เชนเสียบอย ไมมีผูขายหรือบริการหลังการขาย เทคโนโลยีลาสมัย คาใชจายสูง
เกินไป) การจําหนายซากและทดแทน 

4) จัดทํามาตรฐานการเบิกจาย รับผิดชอบครุภัณฑ 
5) จัดทําฐานขอมูลทะเบียนและประวัติการใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 
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6) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ
ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
(2 สิงหาคม 2554) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

(เอกสารREU1.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสารREU1.2) อัตราคาจางในการออกแบบ
และเขียนโปรแกรม (เอกสารREU1.3) 

(17 สิงหาคม 2554) ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด 
การวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภัณฑ เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการได
ตามแผนท่ีวางไว ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม REU1 ตามรายงานการจัดการทรัพยสิน 
ซ่ึงมีการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานในอนาคตจะมีการใชงานในระบบ 
KMS ซ่ึงจะมีรูปแบบการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการใชงานเพียงแคการพิมพขอมูล มีขอเสนอแนะ
การใชงานเครื่องมือ เคร่ืองใชท่ีมีอยูซ่ึงมีเพียงพอท่ีจะตองเปล่ียน (คอมพิวเตอร) ท่ีลาสมัย ใน
บางสวนจํานวนนอย และการจัดซ้ือของใหม ในสวนเคร่ือง (Server) มีแผนในการบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอรในอัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปนรายป ตามรายงานการจัดการทรัพยสิน REU1 
(เอกสารREU1.4) ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

ปญหาอุปสรรค  
ระบบอินเตอรเน็ตชามากและมีการใชงานหลายจุด ไมมีระบบ wireless ไมมีระบบการ

จัดการในภาวะวิกฤติ เนื่องจากผูบริหารไมไดคํานึงถึงวาระบบการจัดการความรูลมเหลว หรือ มี
ระบบไวรัสเขามาในระบบจะทําอยางไร หรือ หากระบบการส่ือสารขัดของจะทําอยางไร และ คิดวา
การเก็บเอกสารดวยระบบกระดาษเปนการส้ินเปลือง  

ขอเสนอแนะ  
ควรจัดระบบและบริหาร bandwidth ใหเหมาะสมกวาระบบเดิม และควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อนําระบบ wireless มาใช ใชระบบสแตนอโลนในการแกปญหา และมีการจัดเก็บ
เอกสารดวยระบบกระดาษตอไป 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU1.1 เอกสารเกีย่วกับอัตรากําลังบุคลากร 
เอกสาร REU1.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร  
เอกสาร REU1.3 อัตราคาจางในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
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เอกสาร REU1.4 รายงานการจัดการทรัพยสิน REU1 
 
REU2 Reuse Program Management 

การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Normalization) 

แนวทาง 
Input: ENG4 
Process: 

1) กําหนดยุทธศาสตร กฏเกณฑ ในการใชซํ้าหรือไมทําซํ้า  
- ตองไมมีขอมูลท่ีซํ้าซอน 
- มีอยูแลวไมทําซํ้า 
- พยายามใช Template 

2) วิเคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 
- เอกสารกํากับงาน ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1, REU2) 
- Workspace Templates  
- Knowledge Map Templates 

3) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้า การตรวจสอบการออกแบบซํ้า และการฝกอบรม 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
(15 สิงหาคม 2554) ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด สําหรับการสรางระบบจัดการความรู เพื่อนํามาปรับใชในการสราง
ระบบ การจัดการความรู องคความรูท่ี 48 สถาบันกฎหมายอาญา ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน 
ดังนี้ 

1. ตนแบบCopของเดิม (เอกสาร REU2.1) 
2. ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 
3. ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 
4. ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย (เอกสาร REU2.4) 
5. Template cop ระบบการจัดการความรู ปจจบัุนท่ีใชอยู (เอกสาร REU2.5) 
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6. Template ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6) 
(17 สิงหาคม 2554 )ไดรวบรวมขอมูลรายงานการสราง Template (เอกสาร REU2.7 ) 

และนํารายงานการสราง ENG4 (เอกสาร REU2.8 ) มาพิจารณาประกอบในการเลือกใชและ
ออกแบบ Template ในการดําเนินการ ไดนํา Template cop (เอกสาร REU2.5 ) และ Template ใน
สวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 ) มาใชเปนตัวแบบ ในสวนการสราง cop สถาบัน
กฎหมายอาญา มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ Case 
Study (ตัวอยางคดี) Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) โครงสรางของ Cop 
ประกอบดวย Task คือ สถาบันกฎหมายอาญา งานวิกฤติ คือ การทําวิจัย Inference ท่ีสําคัญ เชน การ
เขียนทีโอ อาร Domain ท่ีสําคัญ เชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ Knowledge Base ท่ีสําคัญ เชน กฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีอางอิง เอกสารทางวิชาการตาง  และไดจัดทํารายงานการใช Template (เอกสาร REU2.9)
พรอม ได Template องคความรูท่ี 73 สถาบันกฎหมายอาญา. (เอกสาร REU2.10) ซ่ึงการดําเนินการ
ไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

ปญหาอุปสรรค 
Template บาง Template อาจมีความลาสมัยไมทันตอความตองการใชงาน 

ขอเสนอแนะ     
ควรมีการสอบถามความตองการใชงานเพิ่มเติมทุกระยะเวลา ๖ เดือน แลวนํามาจัดทํา

เปน Template เพิ่มเติม 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 
เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS  
เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 
เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 
เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อัยการสูงสุด(ปจจุบัน) 
เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ สัญญาลักษณ CommonKADS 
เอกสาร REU2.7 รายงานสราง Template  
เอกสาร REU2.8 รายงานการสรางENG4 
เอกสาร REU2.9 รายงานการใช Template 
เอกสาร REU2.10 Template องคความรูท่ี 73 สถาบันกฎหมายอาญา  
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REU3 Domain Engineering 
ความรูเฉพาะงาน(CommonKADS Knowledge Model) 

แนวทาง 
Input: ENG1 
Process: 

จับความรูภารกิจตาง ๆ ในหัวขอความรูสถาบันกฎหมายอาญาโดยใช CommonKADS 
Methodologyในการเก็บ หลักการสําคัญ Domain Concept ของความรูในหัวขอท่ีกําหนด 

- Task Knowledge ภารกิจท่ีตองใชความรูประสบการณพิเศษ 
- Inference Knowledge ความรูประสบการณท่ีสําคัญ 
- Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ 
- Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และขอมูลสารสนเทศ

ในการทํางาน 
- Ontology คํานิยาม ทฤษฏี และความสําพันธพื้นฐาน  
1) เก็บ Literature Review มาตรฐานกฎหมายแนวทางปฏิบัติขอมูลและเอกสารอางอิง

ตางๆ เกี่ยวกับงานสถาบันกฎหมายอาญา 
2) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อ

ตรวจสอบ (Check) และนําไปปรับปรุงแนวทางในการทําภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังตอ ๆ 
ไป (Act) 
 
ENG2  
ENG3  
ENG4                 โดยสวนใหญจะเปนเร่ืองกระบวนการในการสราง KMS จะเนนในสวน Engineer 
MAN1 

กระบวนการ Engineer ท่ีสําคัญ ท่ีสามารถนําไปใชในการสรางความรูใหมได เชน ในคดี
การวาตางสถาบันกฎหมายอาญา ไดแก 
 
ENG1  

1. วาระการสัมภาษณผูบริหาร (เอกสาร REU3.2) ใชเปนแนวทางในการจัดทําวาระการ
สัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน  
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2. วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.3) ใชเปนแนวทางในการจัดทําวาระ
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 

3. แนวคําถามผูบริหาร (เอกสาร REU3.4) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถามใน
การสัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน 

4. แนวคําถามผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.5) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถามใน
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 
 
ENG2 

1. แบบสอบถามความตองการใชงาน (เอกสาร REU3.6) ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แบบสอบถามความตองการในการใชงานระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 

2. รายงานการวิเคราะหความตองการ (เอกสาร REU3.7) ใชสําหรับเปนตัวอยางหรือ
แนวทางในการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน 
 
ENG3 

1. เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร REU3.8) ซ่ึง
เปนเอกสารที่ระบุ Feature และ Function การใชงานของ SharePoint 2010 ซ่ึงทําใหการออกแบบไม
ตองศึกษาในหลักการคอมพิวเตอรมาก 

2. รายงานวิเคราะหความตองการsoftware (เอกสาร REU3.9) ใชเปนตัวอยางหรือ
แนวทางในการวิเคราะห ความตองการใชงานปรับเขากับ Software  
 
ENG4 

1. รายงานการสรางและออกแบบหนาตาของระบบ (เอกสาร REU3.10) เอกสารช้ินนี้
สามารถใชเปนตนแบบในการนําความตองการการใชงานท่ีแปลงเปน Function ของ Software แลว 
มาทําการวิเคราะหประกอบ Template ท่ีมีอยูวา Feature และ Function การใชงานใดควรจะอยูใน
ตําแหนงการใชงานท่ีใด  
 
MAN1 

1. วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ (เอกสาร REU3.11) ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อทดสอบระบบ KMS ในโครงการอื่น 
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2. รายงานผลการศึกษาวิเคราะห MAN 1 (เอกสาร REU3.12) ใชเปนตัวอยางในการ
นําเสนอแผนกิจกรรม KM เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  

3. ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธระบบKM (เอกสาร REU3.13) ใชเปนตัวอยางในการ
รางเอกสารประชาสัมพันธ ระบบ KMS 

นอกจากนั้นไดทําการทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใชซํ้า หรือ
เปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไปได โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่ใชในการจัดทําหัวขอ
องคความรูท่ี 73 งานสถาบันกฎหมายอาญา (ในสวนของการทําคําใหการในสถาบันกฎหมายอาญา) 
ในการสรางระบบและในการทําวิจัย IS ไดศึกษาคนควาจากเอกสารตาง ๆ พบวา เอกสารท่ีเกี่ยวของ
ในเร่ืองท่ีเปนกฎหมายท่ีสามารถนําไปใชได คือ 

1. ขอมูลทางกฎหมายในเว็บไซด lexadin 
2. ระบบฐานขอมูลวิทยานิพนธในประเทศไทย 
3. สารบรรณบทความของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ซ่ึงจะเปน Domain ท่ีสําคัญในหัวขอของ IS โดยตรง (การทําคําใหการในสถาบัน

กฎหมายอาญา) ซ่ึงสามารถหลักการสําคัญในการทําคําใหการดังกลาว นําไปใชในการสรางองค
ความรูในการทําวิจัย 
 
 
ปญหาอุปสรรค  

เอกสารบางฉบับเปนกระดาษซ่ึงยากในการรวบรวมเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส  

ขอเสนอแนะ  
ถาเปนวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระควรจะคนจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc/ ซ่ึงจะมี

ขอมูลท่ีเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส  
 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU3.1 รายงานวเิคราะห REU3.1 
เอกสาร REU3.2 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร REU3.3 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร REU3.4 แนวคําถามผูบริหาร 
เอกสาร REU3.5 แนวคําถามผูเช่ียวชาญ 
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เอกสาร REU3.6 แบบสอบถามความตองการใชงาน 
เอกสาร REU3.7 รายงานการวิเคราะหความตองการ 
เอกสาร REU3.8 SharePoint Based User Requirement Specification 
เอกสาร REU3.9 รายงานวเิคราะหความตองการsoftware 
เอกสาร REU3.10 รายงานการสรางและออกแบบหนาตาของระบบ 
เอกสาร REU3.11 วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ 
เอกสาร REU3.12 รายงานผลการศึกษาวเิคราะห MAN 1 
เอกสาร REU3.13 ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธระบบKM 
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QA Quality Assurance 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1.1 จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการ

ประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด 
องคความรูสํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group  : ENG1-ENG 
4  / Management Group  MAN1-MAN3 /Resource & Infrastructure Group RIN1-RIN4 และ
Reuse Group REU 1-REU 4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด ตองปฏิบัติไดและเกิด
ประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด  

1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 

15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการพิเศษฝายอัยการ
สูงสุด Cop Km K 48 งานสถาบันกฎหมายอาญา โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming 
Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่ QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) 
เพ่ือใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา 
ดังตอไปนี้  

Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี ้
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 
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี ้
0 1 2 3 4 

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 

Task 9 การฝกอบรม (Training : RIN 2)      L - Largely 
Achieved 

Task 10 การจัดการความรู  (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 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Reuse 
Program Management : REU2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)      L - Largely 
Achieved 
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ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 
N - Not Achieved  หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุ
ไวแตมีมุมมองบางประการ ท่ีไมสามารถทํานายถึง
ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน) 

L - Largely Achieved หมายความวา มีห ลักฐานของกระบวนการ เ ชิ งระบบแสดง ถึง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว 
แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการ
ประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก) 

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ 
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ 
ดาน ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มท่ี) 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 
ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกิจอ่ืนท่ี

ตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนนิการ 
ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางท่ีดี  เพ่ือ

เปนแหลงศึกษา   สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน 
และปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน เอกสารละเอียด ครบถวน 
 

ลงช่ือ .................................................... 
(นายคมกฤช  สุวัตถี) 

ผูประเมิน 
วันท่ี 22 กนัยายน 2554 
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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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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ - สกุล นายคมกฤช  สุวัตถี 
 
วัน เดือน ป เกิด  6  ธันวาคม 2506 
 
ประวัติการศึกษา  2539  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการทํางาน            2554 – ปจจุบัน  อัยการจังหวัด ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  
    ทําหนาท่ีอัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและ 

  ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จังหวัดสกลนคร  
 

 

 


