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รายละเอียดการดําเนินงาน 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
 
ENG1 การสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation) 
 การสํารวจความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 
Validation Meetings) 
 

Input 
1) วิศวกรความรู (Knowwledge Engineer) และ Km Team สํานักงานอัยการสูงสุด 
2) แผนการเก็บความตองการ 
3) งบประมาณ  

 

แผนการดาํเนนิงาน(Plan) 
1) ทําความเขาใจเบ้ืองตนในหัวขอความรู 
2) ทํากําหนดการและออกแบบบทสัมภาษณผูบริหาร 
3) สอบถามปญหา และจัดเก็บความตองการจากผูบริหาร เพือ่กําหนดขอบเขต และกําหนด

ผูเช่ียวชาญตามบทสัมภาษณ 
4) กําหนดงานวิกฤติ และงานประกอบตางๆ ของฐานความรู  รวบรวมเอกสาร ท่ีเกี่ยวของ 

เชน โครงสรางเบ้ืองตน Ontology หรือ Domain Concept กําหนดหาผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวกับ
หัวขอความรู  กําหนดการการสัมภาษณ การจับความรู กรณีศึกษา  

5) ติดตอผูเช่ียวชาญ  เพื่อทราบสถานการณการทํางานในหวัขอความรูนั้น ทํากําหนดการ
สัมภาษณ และออกแบบบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

6) จับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยต้ังวาระวิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน 
CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) 

7) บันทึกการสัมภาษณโดยอัดเทปและบันทึกในเอกสารบทสัมภาษณท่ีเตรียม 
8) ถอดเทปและนําไปตรวจสอบความครบถวนโดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน 

ความเขาใจความถูกตอง สมบรูณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญ 
9) จัดทําสรุปปญหา และความตองการจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ 
10) ศึกษาและทําความเขาใจในส่ิงท่ีเปนปญหา เพื่อวางแผนหาวิธีการแกไขปญหา 
11) จัดทํารายงานสรุปการดําเนนิการ 
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Output 
บทวิเคราะห Transcript , CommonKADS Model ,Knowledge Map  

 

Outcome 
เวลาท่ีใชในการจับความรูจริงตอเวลาท่ีวางแผน (Time Boxing)  

 

รายงานผลการดําเนินการ (DO)             
1) วางแผนสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับหัวขอองคความรู เพื่อทราบ 

 ปญหาวิกฤตท่ีสมควรแกไข (หองสมุดอิเล็กทรอนิกส) 
 ขอบเขตในการจัดการความรูเร่ืองหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของศูนยวิทยบริการและ

บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู  
2) กําหนดผูเช่ียวชาญและกลุมผูใชงาน (USER) 
3) เตรียมคําถาม ทําวาระ และกําหนดการสัมภาษณ 
4) สัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ  

 ผูบริหาร 
• วันท่ี 30/6/2554  สัมภาษณ นายมนัส สุขสวัสดิ์ (ผูตรวจราชการอัยการ) 

เพื่อสอบถามความตองการทางดานเทคโนโลยีเพื่อจะไดศึกษาใหสอดกับ
วิสัยทัศน 

 ผูเช่ียวชาญ 
• วันท่ี 15/7/2554 สัมภาษณ รศ.ดร.นิพนธ เจริญกิจการ (คณบดีคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) 
สอบถามความรูท่ีสําคัญในหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

5) ศึกษา รวบรวมเอกสาร ท่ีเกีย่วของกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เชน Ontology และ 
Knowledge Base 

6) ทําสรุปการดําเนินการวิเคราะห Transcript  ทําใหไดผลจากการวิเคราะหดังนี้  
 ปญหาวิกฤติ   
 ขอบเขตการจดัการความรู ท่ีตอบสนองผูบริหาร และตอบสนองความตองการดาน

ความรู   
ทําสรุปความรู แลวนําไปทําแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
CommonKADS และเช่ือมโยงกับเอกสารความรูท่ีเกี่ยวของ 
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ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 สรุปความรูดานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 วาระการสัมภาษณ 
 แผนภาพความรู Knowledge Map 

 

ENG2 การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 
 การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) 
 

Input 
1) วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) และ Km Team สํานักงานอัยการสูงสุด 
2) ENG1 

 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) สอบถามความตองการจากหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยตรงกับหวัขอความรูและความตองการ

ในอนาคตเม่ือมีระบบการจัดการความรูเขามา มีการสัมภาษณและไดรับการยอมรับจากผูมี
อํานาจของหนวยงานนั้นโดยตรง (Knowledge Decision Maker) 

2) จัดทํารายงานการสัมภาษณและมติขอสรุป และผลวิเคราะห 
3) วิเคราะห ขอมูลจาก ENG1 เพื่อเสนอขอกําหนดความตองการขององคกร (Business 

Specification) ในการไดรับประโยชนจากระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน 
4) วิเคราะห CoP เพื่อแบงประเภทผูใชงาน เพือ่เสนอขอกําหนดผูใชงาน (User Specification)  

ผูตัดสินใจ (ผูบริหารระดับตางๆ) ผูเช่ียวชาญประเภทตางๆ (Knowledge Provider) ผูใชงาน
ระบบ (KM Team และผูปฏิบัติ) วิศวกรความรู (ผูดูแลระบบ KMS) 

5) กําหนดคุณสมบัติของระบบจัดการความรูท่ีตองการ และออกแบบขอกําหนดการใชงาน
ระบบจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท แยกแยะการใชงานของผูใชรวมไปถึงให
สอดคลองกับบทบาทหนวยงาน สอดคลองกับตัวสาระความรูท่ีไดจาก ENG 1 โดยยดึ
ประเภทผูใชงานใหสอดคลองกับผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) ผูเช่ียวชาญ 
(Knowledge Provider) และผูปฏิบัติ (Knowledge User) 
6) จัดทําสรุปความตองการของระบบงาน 
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7) นัดประชุมเพือ่ทบทวน(Validating Meeting) กับ Km Team และผูเช่ียวชาญ ในผลสรุป
ความตองการวาความตองการของระบบงานท่ีสรุปนั้น สามารถทําใหเปาหมายท่ีตั้งไว
ตามบรรลุไดจริงเพียงใด 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
1) สอบถามความตองการจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความตองการในอนาคตเม่ือมี

ระบบการจัดการความรูเขามา มีการสัมภาษณและไดรับการยอมรับจากผูอํานวยการศูนย
วิทยบริการ(Knowledge Decision Maker) 

2) วิเคราะห CoP เพื่อแบงขอบเขตและประเภทผูใชงาน เพื่อเสนอขอกําหนดผูใชงาน (User 
Specification)  ผูตัดสินใจ (ผูบริหารระดับตางๆ) ผูเช่ียวชาญประเภทตางๆ (Knowledge 
Provider) ผูใชงานระบบ (KM Team และผูปฏิบัติ) วิศวกรความรู (ผูดูแลระบบ KMS) 

3) จัดทําขอกําหนด/คุณสมบัตขิองระบบการจัดการความรู และขอกําหนดการใชระบบการ
จัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท 

4) วิเคราะหความตองการของระบบจัดการความรูของผูใชงานในการใชงานระบบ(User 
specification) 

    

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 ขอกําหนดความตองการของผูใชดานเทคโนโลยแีละความสามารถของระบบจัดการความรู 
User specification 
 

ENG3 การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis): 
 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 
Specification) 
 

Input 
 ENG1 & ENG2 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) วิเคราะห ขอมูลจาก ENG1 และ ENG2 เพื่อเสนอ ขอกําหนดความตองการของระบบงาน 
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2) วิเคราะห ความตองการดานโปรแกรมใหสอดคลองกับ ENG 1,2 ท่ีตองมีเพื่อใหเปาหมาย
ของสํานักงานและภารกิจหลักบรรลุผล 

3) วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชตางๆ ไดแก Hardware, Software, Network  และ
CoP/Workspace ตางๆ ท่ีจําเปนในระบบจดัการความรูท่ีจะสรางข้ึน 

4) วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการความรูในแตละ CoP ยอย 
5) วิเคราะหระดบัผูใชงาน การเขาถึงระบบงาน กําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภทอยาง

เหมาะสมใน KMS 
6) ออกแบบระบบใหเปนตามมาตรฐาน CommonKADS  ) CoP, Task, Inference, Domain 

Concept, Knowledge Base) 
7) ปรับปรุงความตองการของระบบงาน 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
ทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ ENG2 มา

วิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร ENG3.1) 
ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ไดจัดทําSoftware Requirement 
Analysis(เอกสาร ENG3.2) และ SITE MAP (เอกสาร ENG3.3) เพื่อดําเนินการในTask อ่ืนๆ ตอไป  
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสาม
ประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน 
แผนภาพความรู (ข้ันตอนการบูรณาการและสรางความม่ันคงขอมูลและในรูปแผนผัง) การรวบรวม
เอกสารตางๆ กระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง เก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ ประกาศขอความ  
มีปฎิทินกิจกรรม ประเด็นปญหาเรงดวน  ระบบสืบคน เปนตน (เอกสาร ENG3.4) 
ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร ENG3.1SharePoint Based Requirement Specification 
 เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysis 
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 เอกสาร ENG3.3 Site Map 
เอกสาร ENG3.4 function 
 

ENG4 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 
 การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 
 

Input 
 ENG1, ENG2, ENG3, REU 2  
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) ติดตอขอรูปแบบท่ีบริหารจัดการความรู )สฝบร (.กําหนด ไว 
2) กําหนดองคประกอบตางๆใน MS SharePoint เชน CoP, Task, Inference, Domain และ 

Knowledge Base  
3) ออกแบบโครงสราง (Program Structure หรือ Architecture) CoP, Task, Inference, 

Domain และ Knowledge Base  และออกแบบรูปลักษณมาตรฐานของสวนประกอบตางๆ 
ไดแก Site, Workspace หรือ List ตางๆ ใหมีการเขาถึงหนาจอท่ีจะใชงาน ไดสะดวก และ
สอดคลองกับ REU 2 (การนาํ Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใช) โดยท้ังหมดออกแบบ
ใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนดโดยบริหารจัดการความรู )สฝบร (.  

 

Output 
 Design ขอกําหนดโครงสรางและสวนประกอบตางๆ ของ MS SharePoint 
 

Outcome 
เวลาท่ีใชในการออกแบบซอฟตแวรตอเวลาตามแผน 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
     ไดนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software (เอกสารใน ENG3) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 
ENG 1 ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช Software Microsoft SharePoint 2010 วา Feature ใด 
ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด (ENG4.5 SharePoint Based Design 
Specification) โดยไดจัดทําเปนโครงรางระบบ  KMS พรอมไดนํา  Template ระบบ  KMS ของสํานัก 
งานอัยการสูงสุดมาใช (template cop (เอกสาร ENG4.1) และ template Visio (เอกสาร ENG4.2)) 
ผลการดําเนินการหลังไดจากไดรูปแบบหนาตาระบบโดยนํา Template ของระบบท่ีมีอยูมาใชตาม
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รายงานการสราง ENG4 (เอกสาร ENG4.3) แลว ไดมีการจัดทํารูปแบบหนาตา Function การใชงาน 
ท้ังหมด คูมือการใชงานระบบ KMS (เอกสาร ENG4.4)    
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ   (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร ENG4.1 CoP Template 
 เอกสาร ENG4.2 Visio Template 
 เอกสาร ENG4.3  รายงานการสราง KMS 
 เอกสาร ENG4.4 คูมือการใชงานระบบ KMS 

เอกสาร ENG4.5 SharePoint Based Design Specification 
 

MAN1 Organizational Alignment: การส่ือสารในองคกร 
 (Strategic Planning,Roll-out-> KM Vision + People/Process/Technology Missions) 
 

Input 
 องคกรท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรูและกลยุทธองคกร 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) ศึกษาวเิคราะห ภารกจิ อํานาจหนาท่ี ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
2) วิเคราะห กลยทุธขององคกรท่ีเกี่ยวของ พฒันาเปน กลยทุธการจัดการความรู 
3) วิเคราะห บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ วิสัยทัศนของหนวยงาน และวิสัยทัศนของการ

จัดการความรูท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 
4) พัฒนาการจดัการความรูเปนดานตางๆ ไดแก การแกปญหาหรือพัฒนา คน กระบวนการ 

และเทคโนโลย ี
5) วางแผนกิจกรรมในการสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนหรือ

วิสัยทัศนในการจัดการความรู 
6) การเวยีนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ รับทราบเขาใจและรูบทบาทตนเอง เพื่อมีสวน 
7) ทํารายงานผลผลการจัดกิจกรรมสาธิตประโยชน รวมท้ังเก็บขอเสนอแนะ 
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Output 
 วิสัยทัศนของการจัดการความรู และ พันธกิจในการจัดการความรู 
 

Outcome 
 รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกีย่วของเขารวมกิจกรรม 
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ศึกษาโครงสรางองคกร ภารกิจ หนาท่ี วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ของศูนยวิทย

บริการของการจัดการความรู 
2) ศึกษาระบบ KMS วาจะสงเสริม สนับสนุน ภารกิจงาน และวิสัยทัศนอยางใด 
3) ออกแบบกจิกรรม 3 ป เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมองคกรดานการจัดการความรู 

 ออกแบบกจิกรรมเพ่ือสรางความเขาใจกับผูบริหารขององคกร 
 ออกแบบกจิกรรมทําความเขาใจกับคนในองคกร เผยแพร และประชาสัมพันธ 
 ออกแบบกจิกรรมในการปรับเปล่ียนองคกรดานการจัดการความรูใหเหมาะสมกับ

ลักษณะและวฒันธรรมองคกร 

 ออกแบบกจิกรรมสรางแรงจูงใจ 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร รายงานแผนกจิกรรม MAN1 3 ป 
 เอกสาร ตัวอยางแนวทางการประชาสัมพันธระบบ 

 

MAN2 Organization Management: การจัดการองคกร  
(Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP= KE, Experts, Users)) 

 

Input  
KM Mission, ขอมูลหนวยงาน, โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 

 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของหนวยงาน 
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2) ระบุปญหาของโครงสรางท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบการนําระบบการจัดการความรู 
มาผสานกับข้ันตอนงานประจํา เพื่อใชปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีมีอยู เพื่อรองรับ
ระบบจัดการความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรูและพันธกิจตางๆ ในการแกปญหาและ
พัฒนาดาน คน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

3) ทํารางการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ในโครงสราง
ใหมในการจดัการความรูนําไปสูความเปล่ียนแปลงระบบงานเดิมสูระบบงานใหม รวมทั้ง
มีการกําหนดผูรับผิดชอบระบบการจดัการความรูในระยะยาว 

4) จัดทํารายงานการปรับปรุงโครงสรางและนําเสนอแผนผังโครงสรางและหนาท่ีท่ีรองรับ
การจัดการความรู 

 

Output  
 โครงสรางใหมท่ีสนับสนุนการจัดการความรู  
 

Outcome 
 รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกีย่วของเขารวมกิจกรรม 
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2) ศึกษาโครงสรางและภาระหนาท่ีปจจุบันของศูนยวิทยบริการ (เอกสาร MAN2.1) 
3) ศึกษาโครงสรางศูนยวิทยบริการเพื่อรองรับการมีระบบจัดการความรู (เอกสาร MAN2.2) 

 

ปญหาและอุปสรรค      ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ    ไมมี 
 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร MAN2.1โครงสรางและภาระหนาท่ีปจจุบัน ของศูนยวิทยบริการ 
 เอกสาร MAN2.2โครงสรางศูนยวิทยบริการเพื่อรองรับการมีระบบจัดการความรู 
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MAN3 Project Management: การจัดการโครงการ 
 

Input 
เปาหมายของการจัดการความรูของสํานักงานตามแนวทางระบบงานใหมท่ีปรับปรุงข้ึนและ

การบรรลุยุทธศาสตรของหนวยงาน 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) วางแผนกิจกรรมที่ตองใชในโครงการ โดยมีการประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ 

สถานท่ี งบประมาณ เพื่อบรรลุเปาหมาย ในกิจกรรมดังนี้ 
 ตรวจสอบความรู  
 กรอบแนวคิดทางธุรกิจ  
 จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู  
 สรางระบบ IT-Based KMS 
 นํา KMS เขาใชงานโดยสรางกิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลง 
 ประเมินผล 
 อ่ืนๆ 

2) ทํา Gantt Chart ตามแผนท่ีวางไว 
3) จัดทําโครงการ  
4) ทํา Gantt Chart รายงานการใชเวลา และทรัพยากรที่ใชจริง 
5) เปรียบเทียบใชเวลาและทรัพยากรที่ใชจริงกับแผนท่ีวางไว 
6) วิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากดั รวมท้ังขอเสนอแนะท่ีไดจากการทําโครงการจริง 

 

Output 
 ขอเสนอแผนงานโครงการจัดการความรู  
 

Outcome 
 รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกีย่วของเขารวมกิจกรรมพัฒนาแผน 
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รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
 

กิจกรรม มิถุนายน 2554 กรกฏาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 
1.ตรวจสอบ
และรวบรวม
องคความรู 

    

2.วิเคราะห 
สังเคราะหองค
ความรู 

    

3.ออกแบบและ
สรางระบบ 

    

4.นําขอมูลลง
ระบบ 

    

5.ตรวจสอบ
และทดสอบ 

    

 

หมายเหตุ  ชวงเวลาในสวนเดือน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม แตกรอบการ
ทํางานจะตองอยูในกรอบของแตละเดือน เชน การวิเคราะห สังเคราะหองคความรู  จะตองอยูใน 
ชวงกลางเดือนแรกไปจนถึงส้ินเดือนท่ีสองของโครงการหรือการนําขอมูลลงระบบจะตองอยูใน 
ชวงกลางเดือนท่ีสามหรือเดือนสุดทายเปนตนไปจนจบโครงการ 
                ผลการดําเนินการไดจัดทําแผนการสรางระบบลง GANTTCHART และข้ันตอนการ
ทํางาน พรอมงบประมาณคาใชจาย คูมือการใชงานระบบ ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการตามแผน
เรียบรอย 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 Grantt Chart  หัวขอความรูท่ี 77 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
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RIN1 Human Resource Management  
 การบริหารทรัพยากรมนษุย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 
 

แนวทาง 
Input 

MAN2 โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจดัการความรู, ENG2 ผูใชงานระบบ 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) รวบรวมกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอัตรากําลังในการพัฒนาการจดัการความรู 
2) ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการจดัการความรู

ใหเพยีงพอ และสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการความรูขององคกร 
3) ทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการ 
4) กําหนดแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อพัฒนาการจัดการความรูตอเนื่องและประสบความสําเร็จ 

 

Output  
 Competency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติท่ีไดรับการคัดเลือก 
 

Outcome 
 รอยละของจํานวนบุคลากรสรรหาได เทียบกับจํานวนท่ีความตองการ 
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใน

ปจจุบันเทียบกับความตองการในการจดัการความรูใหเพยีงพอและสอดคลองกับการ
พัฒนาการจดัการความรูขององคกร (เอกสารRIN1.1) 

2) ทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการ (เอกสารRIN1.2) 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสารRIN1.1 กรอบอัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 เอกสารRIN1.2 โครงสรางตําแหนงงานและอัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีเสนอ 



68 

RIN2 Training  
 การฝกอบรม(Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis ->training 
needs) 
 

แนวทาง 
Input 
 RIN1  
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 

ระบบจัดการความรู โดยพิจารณาจากความตองความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติใหสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต 

2) จัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสม ในการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสอดคลอง
กับแผนกําลังคน และสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน 
 

Output 
 ความตองการในการฝกอบรม แผนการฝกอบรม บุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมสามารถใชงาน
ระบบจัดการความรูได ตาม ENG2 
 

Outcome 
รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการฝกอบรมเทียบกับจาํนวนท่ีควรไดรับการฝกอบรม

ท้ังหมด 
 

 รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัหลักสูตรการฝกอบรม เชน 

 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจัดการความรู  
 โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางสํานักงานอัยการ

สูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) นําขอมูลท่ีไดมา มาทําการวเิคราะหแผนการฝกอบรม  
3) ออกแบบแผนการฝกอบรม และออกแบบวิธีการประเมินบุคลากร 
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4) ทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการ 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 ผลการประเมินบุคลากรดานการจัดการความรู 

 

RIN3 Knowledge Management  
การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

 

แนวทาง 
Input 
 ขอมูลเอกสาร(Repository) แหลงขอมูล (Portal)และบุคลากรในโครงการผูออกแบบและติดต้ัง
ระบบ จัดการความรู หัวขอท่ีกําหนด  
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูลตางๆ ท่ี

ใชในการออกแบบติดตั้ง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชัก
ความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, 
RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปน
หมวดหมูวาเปนเอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพือ่ท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง จะไดใช
เปนแนวทางหรือขอมูลในการทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของ
เอกสารท่ีจะจดัเก็บ จดัทําระบบ MySite และนําขอมูลท้ังหมดเกบ็ลง MySiteใน Microsoft 
SharePoint และบันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD  เพื่อเปนขอมูล BackUpไว
อีกชั้นหนึง่  

2) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีทํารวมกับผูอ่ืน) 
ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากเพื่อตรวจสอบวา ได
ดําเนินการไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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Output 
 ระบบจัดการความรูของโครงการความรูท่ีกําหนด  
 

Outcome 
 รอยละของจํานวนบุคลากร ท่ีอยูใน KMS คณะทํางานโครงการ เทียบกบัคณะทํางานท่ีไดรับ
การแตงต้ังท้ังหมด  
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ออกแบบมาตรฐาน การจัดทําเอกสาร 15 Task  ของการทําระบบการจดัการความรู โดย

วิเคราะหใหสามารถเก็บองคความรูใหเขาถึงงาย และตามบัญชีองคความรูท่ีมีการจัดทําแลว
เพื่อท่ีจะไดเปนมาตรฐานเดียวกับองคความรูอ่ืนๆ 

2) ทบทวนเอกสารเกาท่ีเกิดจากการจัดการความรูท่ีเคยทํามาแลวท่ีมีขอมูลและความรูท่ี
เกี่ยวของในหวัขอท่ี 75 งานหองสมุดและวิทยบริการ ความรูเกีย่วของในสวนของหองสมุด 
และหัวขอท่ี 79 งานระบบเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารซ่ึงมีความรูท่ี
เกี่ยวของในสวนของเทคโนโลยีการเช่ือมตอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน 

 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. 2550  ซ่ึงจะ
นําเนื้อหาเฉพาะในสวนการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ
สืบสวนหาผูท่ีกระทําความผิดและเนื้อหาในสวนของความผิดเกี่ยวกับขอมูล 

 พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  ซ่ึงจะนําเนื้อหา
เฉพาะในสวนของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการเช่ือมโยงขอมูล 

3) รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบการจัดการความรู
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสแลวอัพโหลด เขาระบบ KMS ใน
สวนท่ีผูกําหนดมาตรฐานไดจัดเตรียมไว 

4) ตรวจสอบเอกสารการดําเนนิงานในระบบ KMS ของโครงการโดยจะดําเนินการตรวจ
ความถูกตองครบถวนและตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดใน Quality Guideline แลวทํา
รายงานผลการตรวจสอบ 
 

ปญหาและอุปสรรค การรวบรวมเอกสารในระบบKMS ยังไมมีการกําหนดท่ีชัดเจน ทําใหมี
ความซับซนในตําแหนงท่ีจะใชเอกสารรวมกัน 
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ขอเสนอแนะ  ควรมีการกําหนดท่ีใชเอกสารรวมกันในระบบใหชัดเจน และควรตรวจสอบระบบ
กอนลงมือทําดวยวา มีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพ่ือปองกันขอมูลสูญหาย             
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร RIN3.1  

 

RIN4 Infrastructure  
โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost of Development, 

Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 
 

แนวทาง 
Input 
 ENG2 
 

แผนการดาํเนนิงาน(Plan) 
1) สํารวจอุปกรณปจจุบันท่ีมีอยูตามสํานักงานท่ีเกีย่วของ 
2) สํารวจเทคโนโลยี ท่ีสามารถรองรับการจัดการความรู 
3) สํารวจความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานกบัการใชงานจริง 
4) วิเคราะหความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานวาเพยีงพอตอการจัดการความรู

หรือไม (ใหสอดคลองกับ ENG 2) 
5) วิเคราะหอุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน ความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) และ

หาขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการจดัการ
ความรูท้ังหมด  โดยทําแผนในการจดัซ้ือจดัจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติมเพียงพอในการนํา
ระบบจัดการความรูไปใชงาน 

6) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีทํารวมกับผูอ่ืน) 
ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากเพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนิน 
การไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 

Output 
 แผนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน   
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Outcome 
 รอยละของงบประมาณโครงสรางพื้นฐานท่ีใชจริง เทียบกับแผน 
 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
1) การรวบรวมจดัเก็บเอกสารเกี่ยวกับอัตรากาํลังบุคลากร ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสาร 

RIN4.1) 
2) รวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด  
3) วิเคราะหโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชในระบบ KMS ได (เอกสาร 

RIN4.2) 
4) การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางาน(เอกสาร 

RIN4.3) 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร RIN4.1  ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
 เอกสาร RIN4.2  ขอมูลโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม 

 เอกสาร RIN4.3  ขอมูลโครงสรางพื้นฐานระบบคอมพิวเตอรสนับสนุนการทํางาน 
 

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 

ENG2, MAN1, RIN1 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันตามสํานักงานท่ีเกีย่วของ 
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2) วิเคราะหความตองการการใชงานครุภัณฑท่ีระบบการจัดการความรู จะใชตองสอดคลอง
กับ ENG2, MAN1, RIN1 

3) รายงานการวิเคราะหการใชประโยชนของปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต 
4) เสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว ของใหมซ้ือเพ่ิม และมีงบประมาณรองรับใน

การบํารุงรักษา 
5) จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสินหรือแผนการบํารุงรักษา (เฉพาะ Computer 

ท่ีจะใชในการจัดการความรู) งบประมาณท่ีจะเปนไปได ท้ังอยูในงบประมาณท่ีเหมาะสม 
มีเหตุผล และต่ําท่ีสุดท่ีเปนไปได 

6) ออกแบบฐานขอมูลทะเบียนและประวัติการใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 
 

Output 
 แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และมาตรฐานและฐานขอมูลในการจัดการ
ทรัพยสิน สนบัสนุนการจัดการความรูในหัวขอท่ีกําหนด 
 

Outcome 
 รอยละของมูลคาทรัพยสินท่ีไดลงทะเบียน เทียบกับมูลคาทรัพยสินท้ังหมดที่ใชในการจัดการ
ความรูในหัวขอท่ีกําหนด 
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร (เอกสาร REU1.1)  
2) รวบรวมขอมูลคอมพิวเตอร (เอกสาร REU1.2)  
3) รวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด  
4) การวิเคราะหพรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภัณฑ  
5) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากรและขอมูลระบบคอมพิวเตอร 

ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบ  
 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ จํานวน อายุใชงาน ลักษณะการใชงานกับ 
KMS 

ผูใชงาน 
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6) ทําบัญชี อุปกรณ ท่ีตองขอจดัสรรหรือทดแทน ในสวนท่ีสามารถนํามาใชหรือเกีย่วของกับ
ระบบการจัดการความรู เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 
 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ จํานวน การใชงานกับ 
KMS 

ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 
        
        
        

 
ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการตาม REU1  ตามรายงาน
การจัดการทรัพยสิน ซ่ึงมีการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานในอนาคตจะมี
การใชงานในระบบ KMS ซ่ึงจะมีรูปแบบการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการใชงานเพยีงแคการพิมพ
ขอมูล มีขอเสนอแนะการใชงานเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีมีอยูซ่ึงมีเพียงพอท่ีจะตองเปล่ียน
(คอมพิวเตอร) ท่ีลาสมัย ในบางสวนจํานวนนอย และการจัดซ้ือของใหมในสวนเคร่ือง (Server) มี
แผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรในอัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปนรายป ตามรายงาน
การจัดการทรัพยสิน REU1 (เอกสาร REU1.3) ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 
 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร REU1.1เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

 เอกสาร REU1.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
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REU2 Reuse Program Management 
 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization) 
 

แนวทาง 
Input 
 ENG4 
 

แผนการดาํเนนิงาน(Plan) 
1) สํารวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสามารถนํามาใชได 
2) เลือกใชและออกแบบเพ่ิมเติม Template ตาม ENG 4 ตามมาตรฐานท่ีระบบจัดการความรู

ของสํานักงานอัยการสูงสุดมีอยู 
3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการใชซํ้าและวเิคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 

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

4) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้าใหเหมาะสมกับการใชงานของหัวขอความรู 
 

Output 
 Templates และเกณฑมาตรฐานในการลดการทําซํ้าหรือพยายามใชซํ้า 
 

Outcome 
 รอยละของ Workspace  ท่ีใช Template มาตรฐาน 
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1) ทําการศึกษารวบรวมตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับการ
สรางระบบจัดการความรู เพือ่นํามาปรับใชในการสรางระบบการจดัการความรู องคความรู
ท่ี 80 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังนี ้
 ตนแบบ CoP ของเดิม (เอกสาร REU2.1) 
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 ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 
 ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 
 ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย (เอกสาร REU2.4) 
 Template CoP ระบบการจัดการความรู ปจจุบันท่ีใชอยู (เอกสาร REU2.5) 
 Template ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6) 

2) รวบรวมขอมูลรายงานการสราง Template (เอกสาร REU2.7 ) 
3) นํารายงานการสราง ENG4 (เอกสาร REU2.8 )มาพิจารณาประกอบในการเลือกใชและ

ออกแบบ Template  ในการดาํเนินการไดนาํ Template cop (เอกสาร REU2.5 ) และ
Template ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 ) มาใชเปนตัวแบบ พรอม 
ได Template องคความรูท่ี 80 หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (เอกสาร REU2.9)ซ่ึงการดําเนนิการ
ไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

 

ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 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 ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด(ปจจุบัน) 
 เอกสาร REU2.6  ตัวแบบ สัญญาลักษณ CommonKADS 
 เอกสาร REU2.7  รายงานสราง Template  
 เอกสาร REU2.8  รายงานการสราง ENG4 
 เอกสาร REU2.9  Template องคความรูท่ี 77 
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REU3 Domain Engineering 
 ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
 

แนวทาง 
Input 

ENG1-4 และ MAN1 
 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
1) วิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อดวูาสามารถนําอะไรไปใชซํ้าไดบาง สามารถใชซํ้า

ไดมากท่ีสุด 
2) วิเคราะหหารายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตตอได  โดยจะตองมีประโยชน

และลดงานในการทําการจัดการความรูในเรื่องคลายกัน 
 

Output 
 CommonKADS Knowledge Models 
 

Outcome 
 รอยละภารกจิท่ีถูกจับความรูเทียบกับภารกิจท้ังหมดภายในหัวขอความรู 
 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
การรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล ใน ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 และ MAN1 

ท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอ่ืนได เชน ระบบท่ีเกีย่วกับคอมพวิเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว รายละเอียด ตามรายงานวเิคราะห REU3 
(เอกสาร REU3.1) 

ทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการเก็บ Domain ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการ
อ่ืนไดคือ ENG1 ท่ีนําไปใชได คือ Knowledge Base ความรูอ่ืนท่ีไดมาจากกระบวนการในการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถนําไปใชกับความรูเทคโนโลยีดานอ่ืนๆ และมาตรฐานท่ีใชในการ
ทําระบบจัดการความรู 15 tasks สามารถนําไปใชซํ้าไดดงันี้ 

ENG1  

 วาระการสัมภาษณผูบริหาร(เอกสาร REU3.2) ใชเปนแนวทางในการจดัทําวาระ
การสัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน  
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 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.3) ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 

 แนวคําถามผูบริหาร (เอกสาร REU3.4) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถามใน
การสัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน 

 แนวคําถามผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.5) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถาม
ในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 

ENG2 

 แบบสอบถามความตองการใชงาน (เอกสาร REU3.6) ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แบบสอบถามความตองการในการใชงานระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 

 รายงานการวิเคราะหความตองการ (เอกสาร REU3.7) ใชสําหรับเปนตัวอยางหรือ
แนวทางในการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน 

ENG3 

 เอกสารSharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร REU3.8) ซ่ึง
เปนเอกสารทีร่ะบุ Feature และ Function การใชงานของ SharePoint 2010 ซ่ึงทํา
ใหการออกแบบไมตองศึกษาในหลักการคอมพิวเตอรมาก 

 รายงานวเิคราะหความตองการsoftware (เอกสาร REU3.9) ใชเปนตัวอยางหรือ
แนวทางในการวิเคราะห ความตองการใชงานปรับเขากบั Software  

ENG4 

 รายงานการสรางและออกแบบหนาตาของระบบ (เอกสาร REU3.10) เอกสารช้ินนี้
สามารถใชเปนตนแบบในการนําความตองการการใชงานท่ีแปลงเปน Function 
ของ Software แลว มาทําการวิเคราะหประกอบ Template ท่ีมีอยูวา Feature  และ 
Function การใชงานใดควรจะอยูในตําแหนงการใชงานท่ีใด  

MAN1 

 วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ (เอกสาร REU3.11) ใชเปนแนวทางในการจัดทํา
วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อทดสอบระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 

 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห MAN 1 (เอกสาร REU3.12) ใชเปนตัวอยางในการ
นําเสนอแผนกจิกรรม KM เพื่อใหบรรลุวสัิยทัศน  

ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธระบบKM (เอกสาร REU3.13) ใชเปนตัวอยางในการรางเอกสาร
ประชาสัมพันธ ระบบ KMS 
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ปญหาและอุปสรรค ไมมี  
 

ขอเสนอแนะ  ไมมี 
เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 

 เอกสาร REU3.1  รายงานวิเคราะห REU3.1 

 เอกสาร REU3.2  วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

 เอกสาร REU3.3  วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 เอกสาร REU3.4  แนวคําถามผูบริหาร 

 เอกสาร REU3.5  แนวคําถามผูเช่ียวชาญ 

 เอกสาร REU3.6  แบบสอบถามความตองการใชงาน 

 เอกสาร REU3.7  รายงานการวิเคราะหความตองการ 

 เอกสาร REU3.8  SharePoint Based User Requirement Specification 

 เอกสาร REU3.9  รายงานวิเคราะหความตองการsoftware 

 เอกสาร REU3.10  รายงานการสรางและออกแบบหนาตาของระบบ 

 เอกสาร REU3.11  วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ 

 เอกสาร REU3.12  รายงานผลการศึกษาวเิคราะห MAN 1 

 เอกสาร REU3.13  ตัวอยางเอกสารประชาสัมพันธระบบKM 
 

QA Quality Assurance 
 

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

ประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรู
สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group  :ENG1-ENG 4 / Management 
Group MAN1-MAN3 /Resource &Infrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group 
REU 1-REU 4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมดตองปฏิบัติไดและเกิด
ประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด 

2) ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 

Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัด 
การความรู สํานักงานอัยการสูงสุดองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 48 งานคดีปกครอง
โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอ ตกลงท่ี QA 
กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพ่ือใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสรางการนําสู
การปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้  
 

Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพ่ือหาความตองการของ 
ระบบการจัดการความรู (Requirement Elicitation: ENG1) 

     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 

Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการ
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 
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

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

Task 13 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  
(Reuse Program Management : REU2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 14 Domain Engineering : REU3      L - Largely 
Achieved 

 

ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมิน 
N - Not Achieved   หมายความวา ไมมีหลักฐานหรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 
P - Partially Achieved    หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการท่ีไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได (ประสบ
ความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved    หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ
อยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบางประการที่
พบอยูในกระบวนการประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved        หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบแสดง
ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุกๆ ดาน ไมพบวามีจดุออนใด
อยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มท่ี)     

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QAในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 
ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมากและผูศึกษามภีารกิจอ่ืนท่ีตอง

รับผิดชอบหลายเร่ืองมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนนิการ 
ขอเสนอในการปรับปรุง สรางแมแบบท่ีเปนแนวทางหลักการและตัวอยางท่ีดี เพื่อเปนแหลง

ศึกษา สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุง
กระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจนเอกสารละเอียดครบถวน 
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ลงช่ือ .............................................. 
(นายกรม  ศรีบาล) 

ผูประเมิน 
วันท่ี .............................................. 

 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 
 เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 
 เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง 

 เอกสาร QA.3คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระวิทยาลัย
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชยีงใหมภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ-สกุล นายกรม   ศรีบาล 
 
วัน  เดือน  ปเกิด  17  ตุลาคม  2502 
 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  วิทยาลัยครูสุรินทรจังหวดัสุรินทร 
 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนยีบัตรวิชาวาความ  สภาทนายความ 
 
ประวัติการทํางาน 1.  หัวหนาฝายกิจการท่ัวไป  สํานักงานอัยการจังหวัดอํานาจเจริญ 
 2.  นิติกร 6 สํานักงานอัยการจังหวดันครราชสีมา 
 3.  หัวหนาฝายกิจการท่ัวไป 7  สํานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา 
 4.  ผูอํานวยการฝายกิจการทัว่ไปภาค  3  สํานักงานอัยการภาค  3 
 5.  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 


