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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 
ศึกษาปญหาและความตองการดานการจัดการความรูเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของ

ขาราชการฝายอัยการ ณ ศูนยวิทยบริการ อาคารรัชดา สํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น เนื่องจากศูนย
วิทยบริการตองรับผิดชอบหองสมุดท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 57 แหง และยังตองรับ 
ผิดชอบงานพิพิธภัณฑและงานจดหมายเหตุ สํานักงานอัยการสูงสุด ดังนั้นจะทําการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส คูมือการใช E-Library ระเบียบการใชหองสมุด แผน
ยุทธศาสตร คําส่ัง ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของศูนยวิทยบริการ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีกฎหมาย ระเบียบ และคูมือท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2554-2558 

2) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2554-2558 

3) คูมือการใช E-Library 
4) แหลงเรียนรูตลอดชีพทางกฎหมาย (Life-Long Legal Learning Centre) หองสมุด

พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ สํานักงานอัยการสูงสุด 
5) โครงการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
6) ระเบียบสํานกังานอัยการสูงสุดวาดวยการใชหองสมุด พพิิธภัณฑและจดหมายเหตุ 

สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 
วิธีการศึกษาวิจัยการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงานอัยการสูงสุดแบง

ออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและข้ันตอนการทาํงานของโครงการ 
2. ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู 
3. ดําเนินการตามระบบคุณภาพ  15 กิจกรรม เปนไปตามมาตรฐานดังนี ้
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3.1 การสํารวจความตองการ (Requirement Elicitation) 
3.2 การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 
3.3 การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis) 
3.4 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) 
3.5 การจัดองคกร (Organizational Alignment) 
3.6 การจัดการองคกร (Organization Management) 
3.7 การบริหารทรัพยากรมนษุย (Human Resource Management) 
3.8 การฝกอบรม (Training) 
3.9 การจัดการความรู (Knowledge Management) 
3.10 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
3.11 การจัดการทรัพยสิน (Asset Management) 
3.12 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management) 
3.13 ความรูเฉพาะงาน  (Domain Engineering) 
3.14 การบริหารโครงการ (Project Management) 
3.15 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

 

ศึกษาหาขอมูลพ้ืนฐานและขั้นตอนการทํางานของโครงการ 
 

ศึกษาหาขอมูลพื้นฐานและข้ันตอนการทํางานของโครงการเร่ิมจากศึกษาขอมูลท่ีไดจาก
เอกสารของหองสมุด สํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือหาความตองการผูใชทําและวิเคราะหวิธีการทํา
องคความรูท่ีเหมาะสมตอโครงการ 

1) ศึกษาเอกสาร 
2) ศึกษาความตองการผูใชโดยข้ันตอนนี้จะเร่ิมจากการสัมภาษณผูบริหาร

โครงการเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงคของการทําองคความรูโดยต้ังคําถามหลักๆ ดังนี ้

1) ระบบองคความรูนี้นําไปใชกับใคร 
2) วัตถุประสงคของการทําระบบองคความรู 
3) ผูเช่ียวชาญที่สามารถใหขอมูลความรูได 

ศึกษาความตองการของผูใชโดยข้ันตอนนี้สามารถทําไดโดยการประชุมและทําการ
สัมภาษณความตองการของผูใชโดยตรง ซ่ึงวิธีนี้จะใชสําหรับผูใชท่ีมีความรูเกี่ยวกับระบบท่ีจะทํา



14 

การพัฒนาหรือระบบงานท่ีกําลังจะพัฒนาจึงสามารถใหความตองการไดแตถาหากระบบงานท่ี
พัฒนาเปนระบบใหมตอพนักงานในองคกร หากพนักงานในองคกรไมสามารถเสนอความตองการ
ไดเราสามารถใชวิธีการสาธิตระบบตัวอยาง (Demo) จากน้ันถามความตองการของผูใชโดย
เปรียบเทียบกับระบบท่ีสาธิตใหดูนั้น 

 

ศึกษาเครื่องมือท่ีใชพัฒนาระบบจัดการองคความรู  
 

1) ศึกษาซอฟตแวรเกีย่วกับการจัดการความรู 
2) นํา BSC มาใชในการบริหารการจัดการองคความรูโดยการวางแผนการบริหารตาม 
มุมมองท้ัง 4 ดานตามท่ี Balanced Scorecard ไดกําหนดไว ดังนี้ 

- มุมมองดานลูกคา 
- มุมมองกระบวนการภายใน 
- มุมมองการพัฒนาการเรียนรู 
- มุมมองดานการเงิน 

 

การดําเนินการตามระบบคุณภาพ  
 

ดําเนินงานการวิจัยตามมาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504 โดยคัดเลือกข้ันตอนท่ีสําคัญ
ตามมาตรฐาน ISO 12207  และดําเนนิการตามแนวทาง Deming’s Cycle คือ PDCA เพ่ือให
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 15504 และเปนไปตามมาตรฐานการตรวจประเมินแตละ Task ท่ีไดมี
การตกลงกันไว ดังนี ้

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

and Validation Meetings) 
Process: 

(1) ศึกษาและทําความเขาใจเบ้ืองตนเกีย่วกับระบบหองสมุดท่ัวไปและระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

(2) ทํากําหนดการและออกแบบบทสัมภาษณผูบริหาร 
(3) สอบถามปญหาและจัดเก็บความตองการจากผูบริหารและผูปฏิบัติงานตาม

แบบสอบถามและบทสัมภาษณ 
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(4) กําหนดงานวิกฤติและงานประกอบตางๆ ของฐานความรู รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เชน โครงสรางเบ้ืองตน Ontology หรือ Domain Concept กําหนดหาผูเช่ียวชาญที่
เกี่ยวกับหัวขอความรู กําหนดการการสัมภาษณ การจับความรู กรณีศึกษา  

(5) ติดตอผูเช่ียวชาญเพื่อทราบสถานการณการทํางานในหัวขอความรูนั้น ทํากําหนดการ
สัมภาษณและออกแบบบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

(6) จับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยต้ังวาระวิเคราะหและสังเคราะหความรูตามมาตรฐาน 
CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) 

(7) บันทึกการสัมภาษณโดยอัดเทปและบันทึกในเอกสารบทสัมภาษณท่ีเตรียม 
(8) ถอดเทปและนําไปตรวจสอบความครบถวนโดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบ

ทานความเขาใจความถูกตองสมบรูณและครบถวนกับผูเช่ียวชาญ 
(9) จัดทําสรุปปญหาและความตองการจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ 
(10) ศึกษาและทําความเขาใจในส่ิงท่ีเปนปญหาเพื่อวางแผนหาวิธีการแกไขปญหา 
(11) จัดทํารายงานสรุปการดําเนนิการ 

Output: 
(1) บทวิเคราะห Transcript (อาทิผลจากการถอดเทป) 
(2) CommonKADS Model 
(3) ผลสรุปความตองการจากกระบวนการจัดเก็บตามแผน 

 
2) ENG2   System Requirement Analysis: 

การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 
Specification) 
Process: 

(1) สอบถามความตองการจากหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยตรงกับหวัขอความรูและความ
ตองการในอนาคตเม่ือมีระบบการจัดการความรูเขามามีการสัมภาษณและไดรับการ
ยอมรับจากผูมีอํานาจของหนวยงานนั้นโดยตรง (Knowledge Decision Maker) 

(2) จัดทํารายงานการสัมภาษณและมติขอสรุปและผลวิเคราะห 
(3) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 เพื่อเสนอขอกําหนดความตองการขององคกร (Business 

Specification) ในการไดรับประโยชนจากระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน 
(4) วิเคราะห CoP เพื่อแบงประเภทผูใชงานเพือ่เสนอขอกําหนดผูใชงาน (User 

Specification)  ผูตัดสินใจ (ผูบริหารระดับตางๆ) ผูเช่ียวชาญประเภทตางๆ 
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(Knowledge Provider) ผูใชงานระบบ (KM Team และผูปฏิบัติ) วิศวกรความรู (ผูดูแล
ระบบ KMS) 

(5) กําหนดคุณสมบัติของระบบจัดการความรูท่ีตองการและออกแบบขอกาํหนดการใช
งานระบบจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท รวมไปถึงการแยกแยะการใชงาน
ของผูใชแตละประเภทใหสอดคลองกับบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานและ
สอดคลองกับตัวสาระความรูท่ีไดจาก ENG 1 โดยยึดประเภทผูใชงานใหสอดคลองกับ 
ผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) ผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และผู
ปฏิบัติ (Knowledge User) 

(6) จัดทําสรุปความตองการของระบบงาน 
(7) นัดประชุมเพ่ือทบทวน(Validating Meeting) กับ Km Team และผูเช่ียวชาญในผลสรุป

ความตองการวาความตองการของระบบงานท่ีสรุปนั้นสามารถทําใหเปาหมายท่ีตั้งไว
ตาม บรรลุไดจริงเพียงใด 

(8) ปรับปรุงสรุปความตองการของระบบงาน นําเสนอผูบริหารเห็นชอบ 
Output: 

(1) สรุปความตองการจากระบบงาน (Business Specification) 
(2) สรุปความตองการของกลุมผูใชงานตอระบบงาน (User Specification) 

 
3) ENG3  Software Requirement Analysis: 

 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 
Specification) 
Process: 

(1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 และ ENG2 เพื่อเสนอขอกําหนดความตองการของ
ระบบงาน 

(2) วิเคราะหความตองการดานโปรแกรมใหสอดคลองกับ ENG 1, ENG 2 ท่ีตองมีเพื่อให
เปาหมายของสํานักงานและภารกิจหลัก บรรลุผล 

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

(4) วิเคราะห ความตองการในการใชงานระบบจัดการความรูในแตละ CoP ยอย 
(5) วิเคราะหระดบัผูใชงาน การเขาถึงระบบงาน กําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภทอยาง

เหมาะสมใน KMS 
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(6) ออกแบบระบบใหเปนตามมาตรฐาน CommonKADS  ) CoP, Task, Inference, Domain 
Concept, Knowledge Base) 

(7) ปรับปรุงความตองการของระบบงาน 
Output:   

(1) รายการความตองการของผูใชประเภทตางๆ ใน CoP 
 

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

(1) ติดตอขอรูปแบบท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูกําหนดไว 
(2) กําหนดองคประกอบตางๆ ใน MS SharePoint เชน CoP, Task, Inference, Domain 

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

Domain และ Knowledge Base  และออกแบบรูปลักษณมาตรฐานของสวนประกอบ
ตางๆ ไดแก Site, Workspace หรือ List ตางๆ ใหมีการเขาถึงหนาจอท่ีจะใชงานได
สะดวกและสอดคลองกับ REU 2 (การนํา Template ท่ีสรางจาก REU 2มาใช)โดย
ท้ังหมดออกแบบใหเปนไปตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสํานกังานอัยการพเิศษ
ฝายบริหารจัดการความรู  

Output: 
(1) Design ขอกําหนดโครงสรางและสวนประกอบตางๆ ของ MS SharePoint 

 
5) MAN1  Organizational Alignment: 

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

(1) ศึกษาวเิคราะหภารกจิอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด 
(2) วิเคราะหกลยทุธขององคกรท่ีเกี่ยวของ พฒันาเปนกลยทุธการจัดการความรู 
(3) วิเคราะหบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ วิสัยทัศนของหนวยงาน และวิสัยทัศนของ

การจัดการความรูท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 
(4) พัฒนาการจดัการความรูเปนดานตางๆ ไดแก การแกปญหาหรือพัฒนาคน 

กระบวนการ และเทคโนโลย ี
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(5) วางแผนกิจกรรมในการสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
หรือวิสัยทัศนในการจดัการความรู 

(6) การเวยีนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบเขาใจและรูบทบาทตนเอง  
(7) ทํารายงานผลผลการจัดกิจกรรมสาธิตประโยชนรวมท้ังเก็บขอเสนอแนะ 

Output: 
(1) วิสัยทัศนของการจัดการความรูและพันธกจิในการจัดการความรู 

 
6) MAN2  Organization Management: 

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

(1) วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของหนวยงาน 
(2) ระบุปญหาของโครงสรางท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบการนําระบบการจัดการ

ความรูมาผสานกับข้ันตอนงานประจําเพื่อใชปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีมีอยู 
เพื่อรองรับระบบจัดการความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรูและพันธกิจตางๆ ใน
การแกปญหาและพัฒนาดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

(3) ทํารางการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ใน
โครงสรางใหมในการจดัการความรูนําไปสูความเปล่ียนแปลงระบบงานเดิมสู
ระบบงานใหม รวมท้ังมีการกําหนดผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรูในระยะยาว 

(4) จัดทํารายงานการปรับปรุงโครงสรางและนําเสนอแผนผังโครงสรางและหนาท่ีท่ี
รองรับการจัดการความรู 

Output: 
(1) โครงสรางใหมท่ีสนับสนุนการจัดการความรู  

 
7) MAN3  Project Management: 

 การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 
Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) กิจกรรมท่ัวไป ประกอบไปดวย  (1) ตรวจสอบ
ความรู (2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ (3) จับวิเคราะห สังเคราะห ความรู (4) สรางระบบ IT (5) นํา 
KMS เขาใชงานสรางกิจกรรม (6)  ประเมินผล 
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Process: 
(1) วางแผนกิจกรรมที่ตองใชในโครงการ โดยมีการประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ 

สถานท่ี งบประมาณ เพื่อบรรลุเปาหมายในกิจกรรม ดังนี้ 
- 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) วิเคราะหปญหาอุปสรรคและขอจํากัดรวมท้ังขอเสนอแนะท่ีไดจากการทําโครงการจริง 
(7) วิเคราะหปจจยัความสําเร็จและโอกาสของโครงการ 

Output: 
(1) ขอเสนอแผนงานโครงการจัดการความรู  

 
8) RIN1  Human Resource Management:  

การบริหารทรัพยากรมนษุย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> 
Manpower) 
Process: 

(1) รวบรวมกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอัตรากําลังในการพัฒนาการจดัการความรู 
(2) ศึกษาและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการจดัการ

ความรูใหเพียงพอและสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการความรูขององคกร 
(3) ทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการ 
(4) กําหนดแผนอัตรากําลัง 5 ป เพื่อพัฒนาการจัดการความรูตอเนื่องและประสบ

ความสําเร็จ 
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Output: 
(1) Competency Model (Job Description) ตําแหนง จํานวนผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติท่ีไดรับการ

คัดเลือก 
 

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

needs) 
Process: 

(1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับระบบจดัการความรู โดยพิจารณาจากความตองความรู ทักษะ และทัศนคติของ
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติ ใหสอดคลองกับสถานการณการใชความรูใน
ปจจุบันและอนาคต 

(2) จัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติให
สอดคลองกับแผนกําลังคนและสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของ
หนวยงาน 

Output:  
(1) ความตองการในการฝกอบรม แผนการฝกอบรม บุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมสามารถ

ใชงานระบบจดัการความรูไดตาม ENG2 
 

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

Process: 
(1) จัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ ท่ีใชในการออกแบบติดตั้ง ระบบจัดการความรู 

สําหรับหัวขอความรูใหครบถวน ตามล้ินชักความรู TaskTaxonomy: ENG1, ENG2, 
ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, 
REU3 ลงในระบบจัดการความรูท่ี สฝบร. จัดทําข้ึน 

Output: 
(1) ระบบจัดการความรูของโครงการความรูท่ีกําหนด  
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11) RIN4  Infrastructure:  
(Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost of Development, Ease of 

Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 
Process: 

(1) สํารวจอุปกรณปจจุบันท่ีมีอยูตามสํานักงานท่ีเกีย่วของ 
(2) สํารวจเทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับการจัดการความรู 
(3) สํารวจความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานกบัการใชงานจริง 
(4) วิเคราะหความตองการดานอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานวาเพยีงพอตอการจัดการ

ความรูหรือไม (ใหสอดคลองกับENG 2) 
(5) วิเคราะหอุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน ความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) 

และหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการ
จัดการความรูท้ังหมด โดยทําแผนในการจดัซ้ือจัดจางรายการครุภณัฑเพิ่มเติมเพยีงพอ
ในการนําระบบจัดการความรูไปใชงาน 

Output: 
(1) แผนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน  

 
12) REU1 Asset Management:  

การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, 
Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, 
keep, upgrade, replace, dispose) 
Process: 

(1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันตามสํานักงานท่ีเกีย่วของ 
(2) วิเคราะหความตองการการใชงานครุภัณฑท่ีระบบการจัดการความรูจะใชตอง

สอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 
(3) รายงานการวิเคราะหการใชประโยชนของปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต 
(4) เสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว ซ้ือเพ่ิมของใหม และมีงบประมาณรองรับ

ในการบํารุงรักษา 
(5) จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสินหรือแผนการบํารุงรักษา  (เฉพาะ

Computer ท่ีจะใชในการจดัการความรู)  งบประมาณท่ีเปนไปไดท้ังอยูในงบประมาณ
ท่ีเหมาะสมมีเหตุผลและตํ่าท่ีสุดท่ีเปนไปได  
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(6) ออกแบบฐานขอมูลทะเบียนและประวัติการใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 
Output: 

(1) แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และมาตรฐานและฐานขอมูลในการ
จัดการทรัพยสินสนับสนุนการจัดการความรูในหวัขอท่ีกําหนด 

 
13) REU2  Reuse Program Management: 

การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization) 
Process: 

(1) สํารวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสามารถ
นํามาใชได 
- 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 ใชล้ินชักความรู

รวมกัน)  
- ฐานขอมูลกฎหมาย ระเบียบ คูมือ ผูเช่ียวชาญ ฐานความรูกลาง 

(2) เลือกใชและออกแบบเพ่ิมเติม Template ตาม ENG 4 ตามมาตรฐานท่ีระบบจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดมีอยู 

(3) กําหนดเกณฑมาตรฐานการใชซํ้าและวเิคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 
(4) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้าใหเหมาะสมกับการใชงานของหัวขอความรู 

Output: 
(1) Templates และเกณฑมาตรฐานในการลดการทําซํ้าหรือพยายามใชซํ้า 

 
14) REU3  Domain Engineering: 

ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
Process: 

(1) วิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อดวูาสามารถนําอะไรไปใชซํ้าไดบางสามารถใช
ซํ้าไดมากท่ีสุด 
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(2) วิเคราะหหารายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตตอได โดยจะตองมี
ประโยชนและลดงานในการทําการจัดการความรูในเร่ืองคลายกัน 

Output: 
(1) CommonKADS Knowledge Models 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


