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ภาคผนวก ก 

มาตรฐาน ISO  12207 15504  15 Task 

QA Quality Assurance : K 70 ระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

1. แผนการดําเนินงาน (Plan) 

 1. 1. จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑ

การประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรู

สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group  : ENG1-ENG 4  / Management 

Group  MAN1-MAN3 /Resource & nfrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group 

REU 1-REU 4 

 1.2. ดําเนินการตามมาตรา 15 Task   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตาม
มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสาร
QA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop 
Km K 71งานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ  โดยนําเคร่ืองมือการ
บริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดย
วัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ 
การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้  
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Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงชี้ 

0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของ

ระบบการจัดการความรู   (Requirement Elicitation: 

ENG 1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการ

ความรู (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 
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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  โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)       L - 

Largely 

Achieved 

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

Largely 

Achieved 

Task 13  การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (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   มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีได

ระบุไวแตมีมุมมองบางประการ       ท่ีไมสามารถทํานายถึง

ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved   หมายความวา    มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง

ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจาก     คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แต

ยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน   

(ประสบความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved        หมายความวา   มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ 

แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ ดาน ไม

พบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ         (ประสบความสําเร็จ

อยางเต็มท่ี)     
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ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมิน
เทากับ 2 
 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามี
ภารกิจอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอ
ปฏิทินการดําเนินการ 
 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางท่ี
ดี  เพื่อเปนแหลงศึกษา   สรางความเขาใจใน
กระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุงกระบวนการใน
การถายทอดและส่ือสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน  
 

 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... 
          (นาง พัทธนันท ชาญกิจ   ) 

ผูประเมิน 
   วันท่ี     21   กันยายน    2554 
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Task 1 : การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู    

            (Requirement   Elicitation : ENG 1) 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหทราบถึง  ปญหาวิกฤติและ แนวทางในการแกไข ในทัศนะของ

ผูเช่ียวชาญ และเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการจัดการความรูของ

องคกร                     หรือหนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการ

จัดการความรู  

แผนการดําเนินงาน(Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

  1). วิเคราะห ปญหาวิกฤติและแนวทางแกไขในหัวขอ การบริหารจัดการระบบ

การจัดการความรู โดยใชสมมุติฐานจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษา เกี่ยวกับ  ปญหาวิกฤติ

และความเสี่ยงของระบบการจัดการความรู  แนวทางแกไข ดวยการใชระบบการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการความรูในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ  และ ทิศทางของผูบริหารและขอบเขตของ

ระบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

  2). กําหนดตัวผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหาร ไดแก  นายอนุชาติ คงมาลัย   

CKO  และนายยุคล เหลาพูลสุข รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ซึ่ง

รับผิดชอบงานของ สฝบร.และผูเชี่ยวชาญ ตามที่ผูบริหารแนะนํา และกําหนดการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญและผูบริหาร ในประเด็นวิเคราะหตามขอ 1.  

  4. จัดทําแผนและกําหนดการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญและผูบริหาร และบท

วิเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  เพื่อใหไดผลการศึกษาตามประเด็นในขอ 1).  โดย จัดทํา

วาระการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ  และกําหนดวันเวลานัดสัมภาษณ 

เอกสารประกอบ ENG-1 หมายเลข 1 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. ทําการสัมภาษณผูบริหาร นายอนุชาติ คงมาลัย   CKO  วันท่ี  14 กรกฎาคม 2554 

และนายยุคล เหลาพูลสุข วันท่ี  15 กรกฎาคม 2554  โดยทํารายงานสรุปสาระสําคัญจากการ

สัมภาษณ และใหผูบริหารตรวจสอบเพ่ือทบทวนความถูกตอง    เอกสารประกอบ ENG-1 

หมายเลข 2 

 2. ทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ ซ่ึงนายยุคล เหลาพูลสุข 

เปนผูแนะนํา เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2554  รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปฯ  เอกสาร

ประกอบ ENG-1 หมายเลข 3 

 3. จัดทําสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณไดประเด็นครบถวนตามแผนท่ีวางไวใน

กิจกรรมขอ 1). เอกสารประกอบ ENG-1 หมายเลข 4 

Task 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System  Requirement          

Analysis : ENG 2) 

วัตถุประสงค :   ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ  (Business Specification) และความตองการของ

ผูใชงานในการใชงานระบบ (User Specification)  

แผนการดําเนินงาน(Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1). นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความ

ความรูท่ีตองการจากกลุมผูรับผิดชอบระบบ ฯ ( Business   Specification)  และขอกําหนดการใช

งานระบบจัดการความรูของผูใชงาน (User Specification)  

   2). จัดทําเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  สําหรับ 2 กลุม ไดแก กลุมผูใชงานระบบการ

จัดการความรู และกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู    

 3. สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหดวย SPSS      
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. รวบรวมขอมูล Business   Specification  โดยแจกแบบสอบถามกลุมผูรับผิดชอบระบบ 

21 ชุด  เอกสารประกอบ ENG -2  หมายเลข 1 

 2 . . รวบรวมขอมูล  User   Specification  โดยแจกแบบสอบถามกลุมผูใชงานระบบฯ  73 

ชุด  เอกสารประกอบ ENG -2 หมายเลข 2 

3.   ทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล  เพื่อนํามาประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL 

SCIENCES) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  คือ  สถิติเชิงพรรณนา  (DESCRIPTIVE STATISTIC) ไดแก 

รอยละ (PERCENTAGE) คามัชฌิมเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(STANDARD DEVIATION)    เอกสารประกอบ ENG -2 หมายเลข 3 

4. ไดความตองการ  คุณสมบัติของระบบการจัดการความความรูจากกลุมผูรับผิดชอบ
ระบบ ฯ  
( Business   Specification)  และขอกําหนดการใชงานระบบจัดการความรูของผูใชงาน (User 

Specification)    เอกสารประกอบ ENG -2 หมายเลข 4 

 

Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis : ENG3)  

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตางๆ ใน

ระบบการ      จัดการความรู  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได   

แผนการดําเนินงาน(Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1.กําหนด  Function  พื้นฐานและอ่ืนๆ ของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู

ใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางท่ีไดจาก ENG 1,และ ENG 2   

2. การกําหนดการใชงาน Function ของกลุมผูใชงาน และกลุมผูดูแลระบบ ตาม

โครงสรางระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  

3.จัดทํา  Site Map  ระบบการจัดการความรู 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1.  นําขอมูลจาก ENG1 และ ENG 2  มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการ

จัดการความความรู โดยเปนแหลง สนับสนุนการสรางและบริหาร ระบบการจัดการความรู ทั้ง

ระบบ ประกอบดวย    3 สวนหลัก  คือ 

 - KMS  Strategy  ไดแก  แผนกลยุทธ KMS 3 ป  เปนตน   

 - KMS Structure  ไดแก   มาตรฐานของ KMS   แมแบบของ KMS  และคูมือการสราง

และสนับสนุน KMS  เชน  มาตรฐานของ  KMS / Template / แนวทางการสราง KMS  เปนตน 

 - KMS Management   System ไดแก ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

5 ระบบ 

 2.  โครงสรางตามขอ 1.  กลุมผูใชงานหลัก  ไดแก  สฝบร.    ผูดูแลระบบการจัดการ

ความรู        และวิศกรความรู  และกลุมผูใชงานทั่วไป  ไดแก  ผู บริหาร  ผู เ ชี ่ยวชาญ  และ

ผูปฏิบัติงาน  โดยการ edit & Download   ขอมูลตองใช username & Password  ที่ผูดูแลระบบ

ออกให   สวน Read only สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมมีการกําหนดสิทธิ 

 3. การดําเนินการ   สําเร็จตามแผน  (สวนรายละเอียด กําลังดําเนินการจัดจางที่ปรึกษา

เพื่อออกแบบระบบตอไปในงบประมาณป 2554  มีกําหนด 270 วัน) 

Task 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

วัตถุประสงค :  เพื่อออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)       

แผนการดําเนินงาน(Plan) :  

1.  ออกแบบหนาจอดโดยใช แมแบบมาตรฐาน ของ สฝบร. ไดแก  Banner / SiteMap / 

Information banner  เปนตน 

2. ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  

  รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. ออกแบบแมแบบมาตรฐาน ของ สฝบร. ไดแก  Banner / SiteMap / Information 

banner  เปนตน 

2. ออกแบบหนาจอ Work space  โดยแบง Web Part  ออกเปน 3 Web Part   ไดแก 
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 - Knowledge Map ในรูปแบบของ Common  KADS  Task –Inference –

Domain Concept โดยใช Visio Web Access   

  - Knowledge  Information  แหลงขอมูลที่เปน Explicit Knowledge ของ 

Knowledge Map  เชน แผนกลยุทธ  3 ป เปนตน 

  - KMS Structure เชน   มาตรฐานของ KMS   แมแบบของ KMS  และคูมือการ

สรางและสนับสนุน KMS  

 

Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational 

Alignment  : MAN1) 

วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดําเนินงาน(Plan) : ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษา บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน และกําหนด

วิสัยทัศนการ จัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือ

วิสัยทัศนดังกลาว   

2. จัดทําแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน    

เพื่อนํากลไกตามระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการสูการปฏิบัติ   

3. แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานของ สฝบร. ตามระบบบริหารจัดการ

ระบบการจัดการความรู   

 

  รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1.ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ  “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน” และวิสัยทัศนของการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”  
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สามารถสรุปวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

จัดการความรู  ได  ดังนี้ “สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะพัฒนาระบบการ

จัดการความรู (Knowledge Management System) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได  เพื่อ

นําสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู” 

2. ทําการสื่อสาร  ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  กับสํานักงาน

ตัวอยาง คือ สํานักงานคดีปกครอง ใหเขาใจและตะหนักถึงความสําคัญและหลักการ  โดยสาธิต

ใหกับ ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญ   KM Team และ KE   จํานวน 19 คน   ดวย Power point   และ

จัดทําแบบสอบถามความเปนไปไดและความพึงพอใจ     เอกสารประกอบ MAN-1 หมายเลข 1 

3. สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูรับการสาธิตพบวา   เห็นดวยในความเปนไป

ไดของระบบบริหารจัดการ  ระบบการจัดการความรูและพึงพอใจเปนสวนใหญ อีกทั้งมี

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เอกสารประกอบ MAN-1 หมายเลข 2  

Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management :  MAN 2) 

วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ

จัดการความรู และ สามารถเช่ือมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1. วิเคราะหโครงสรางเดิมของ   สฝบร.  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู  

2. ออกแบบระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู เพิ่มเติมในโครงสรางของ 

สฝบร. เพื่อใหมีสวนงานท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. ปรับโครงสรางของ สฝบร. ใหม โดยเพิ่ม สวนงาน การบริหารจัดการ ระบบการ

จัดการความรูในงานบริหารจัดการความรู  ดังแผนภูมิโครงสราง สฝบร. ใหม  ดังนี้ 
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2. ออกคําสั่งมอบหมาย ผูรับผิดชอบ ( ยังไมอาจดําเนินการได จนกวาจะถึงวันที่  1 

ตุลาคม 2554  เพื่อรอบุคลากรมารับตําแหนงตามคําสั่งแตงตั้งโยกยายบุคคลกร ซึ่งมีผลตั้งแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2554) 

 

Task 7 : การบริหารโครงการ (Project Management :  MAN 3) 

วัตถุประสงค :  การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS  

Project Plan) 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. กําหนด Gantt Chart ของแผนการสรางระบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

 2. กําหนดแผนการเชื่อมโยง ระบบการจัดการความรู กับระบบการบริหารจัดการระบบ

การจัดการความรู ดวยแผนระยะยาว 3 ป 

 3. ทําการวิเคราะหความเปนไปไดของระบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

 

 

 

สฝบร. 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. Gantt Chart  ของแผนการสรางระบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

 

กลยุทธ /

กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.1. รวบรวม

ความตองการ

ตามกลยุทธ   

             

1.2. จัดทํา

โครงการ

ดําเนินงาน  

             

1.3 . กําหนด 

KE & 

Taxonomy 

และจัดทํา

ระบบตางๆ 

             

1.4 . KMS 

Design 

             

1.5 . Input  

Data & 

Information to 

KMS 
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กลยุทธ /

กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.6 . Test & 

Run KMS 

             

1.7 . ช้ีแจง ผู

ปฏิบัติ /

ผูบริหาร      

ใหเขาใจถึง 

Benefit  และ

การทํา Change 

Management    

             

1.8. ทดลองใช

งาน จริงโดย

กลุมKMS 

Admin 

             

1.9. ติดตาม

และ

ประเมินผล

การใชงาน 

             

1.10  สรุป

ปญหาและ

อุปสรรค เพื่อ
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กลยุทธ /

กิจกรรม /

ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

แกไขและ

ปรับปรุงราย

ไตรมาส   

1.11. 

ประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามโครงการ 

และทบทวน 

เพื่อปรับปรุง

ใน

ปงบประมาณ

ตอไป 

             

 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ท้ัง 15 กิจกรรมแลวเสร็จ ใชเวลาตามแผน 5 
เดือน โดยมีบางกิจกรรมท่ีลาชากวากําหนดตามแผน  รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลาที่

ดําเนินการจริง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 

Elicitation (ENG1)  

1-30 พ.ค. 

2554 

1-31 ก.ค. 2554 เนื่องจากเปนคณะทํางาน

โครงการตามคํารับรองปฏิบัติ

ราชการ ซึ่งตองออกนิเทศใน

สวนภูมิภาคทั่วประเทศ   

 

2.System Requirement 

(ENG2) 

1-30 พ.ค. 

2554 

1ก.ค.-31 ส.ค. 2554 “  

3.Software Requirement 

Analysis (ENG3) 

1 พ.ค.-30 มิ.ย. 

2554 

1-31  ส.ค. 2554 “  

4.Software Design 

(ENG4) 

1 มิ.ย. -31 ก.ค.

2554 

1-31  ส.ค. 2554 “  

5.Organisation 

Alignment (MAN1) 

1-30 ก.ค. 

2554 

1-31  ส.ค. 2554 “  

6.Organisation 

Management (MAN2) 

1-30 ก.ค. 

2554 

1-31  ส.ค. 2554 “  

7.Project  Management 

(MAN3) 

1 ก.ค .-31 

ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

8.Humen Resource 

Management (RIN1) 

1 ก.ค .-31 

ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

9.Training (RIN2) 1 ก.ค .-31 

ส.ค. 2554 

ตามแผน -  
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กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลาที่

ดําเนินการจริง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

10.Knwledge Management 

(RIN3) 

1 ก.ค .-31 

ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

11.Infrastructure (RIN4) 1 ก.ค .-31 

ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

12.Asset Management (REU1) 1 ก.ค .-30 ก.ย. 

2554 

ตามแผน -  

13.Reuse Program 

Management (REU2) 

1 ก.ค .-30 ก.ย. 

2554 

ตามแผน -  

14.Domain Engineering 

(REU3) 

1 ก.ค .-30 ก.ย. 

2554 

ตามแผน -  

15. Quality Assurance (QA) 1 ก.ค .-30 ก.ย. 

2554 

ตามแผน -  

 
2. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  เปนแผน 3 

ป ดังนี้ 

แผน/โครงการการจัดการความรู ระหวาง พ.ศ. 2555 - 2557 (แผน 3 ป) 

ปงบประมาณ 2555 

กิจกรรมตามแผน 3  ป  :  KMS Project  MAN 3-REU 4 

 1. จัดประชุมสัมมนาผูบริหาร KM Team /KE เพื่อสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 

KMS     ขั้นพื้นฐาน ประโยชนและการใชงานระบบโดยใชการฝกอบรม และการทํา Work 

Shop  
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 2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสาธิตการใชระบบ KMS  

 3. สํารวจความคิดเห็น เพื่อทราบปญหาอุปสรรคจาการใชงานระบบ ขอเสนอแนะ และ

แนวทางแกไขจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห  

 4. การจัดทําระบบ KMS โดยรวบรวมองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ และออกแบบการ

จัดเก็บองคความรู การพัฒนาองคความรู  

 โครงการในป พ.ศ. 2555 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการสัมมนาการใชงานระบบการจัดการความรู  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 

• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE) 

• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS   

• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู 

• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 

ปงบประมาณ 2556       

• จัดประชุมสัมมนาเพ่ือสาธิตการใชระบบ KMS แก KM Team/KE ในสวนกลาง
และภาค 1 – 9  

• สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหปท่ี 3 
• สํารวจ ปรับปรุงขอมูลการจัดการความรูใหทันสมัย 
• การเช่ือมโยงระบบการจัดการความรูกับหนวยงานอ่ืน 
• การจัดทํา Library กลาง เพื่อ Share สารสนเทศระบบการจัดการความรูกับหนวยงาน

อ่ืน 
• การสรางแรงจูงใจและความตระหนักแกบุคลากร ผานแผนงาน/โครงการประจําป 

 

โครงการในป พ.ศ. 2556 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 
• โครงการเช่ือมโยงระบบการจัดการความรู  
• โครงการปรับปรุงฐานขอมูลกลางดานการจัดการความรู 
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• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ  และสรางความตระหนักดานการจัดการ
ความรู    

• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

• การขยายเครือขายไปยังสํานกังานในตางจงัหวัด 
• จัดประชุมสัมมนา KM Team  / KE ท้ังสวนกลางและตางจังหวดั เพื่อระดมความ

คิดเห็นสรุปผล และ กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง 

• การสรางความตระหนักแกบุคลากรผานแผนงาน/โครงการประจํา  
 

โครงการในป พ.ศ. 2557 (Man 3 Rin 2 - 3)  
• โครงการขยายเครือขายระบบการจัดการความรูไปยัง สํานักงานในตางจังหวดั  
• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสรางความตระหนักดานการจัดการความรู    
• โครงการสัมมนาเพื่อสาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรู 
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 

Task 8  : การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : RIN1) 

วัตถุประสงค :  วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู เชน KM    

                      Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1.การศึกษากรอบอัตรากําลังท่ีเกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  ท่ี 
สฝบร. รับผิดชอบในภาพรวมท้ังระบบ 
2. กําหนดกรอบอัตรากลังเกีย่วของกับระบบการจัดการความรู 5 ป 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 ตามยุทธศาสตรการจัดการความรูตามแผนยุทธศาสตร              กําหนดใหมี

กระบวนการสําคัญอยู 3 ประการ คือ  การสรางและรวบรวมองคความรู  การเผยแพรและ

กระจายองคความรู    และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเขาถึงองคความรูอยาง

ท่ัวถึงทุกท่ีทุกเวลา  ดังนั้น  อัตรากําลังในการจัดการความรูจึงตองพิจารณาบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับกระบวนการท้ังสามประการดังกลาว ดังนี้ 

 1.  กลุม ผูสรางและรวบรวมองคความรู  ตามแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ได

กําหนดกลุม COP  ขึ้นเรียกวา Km Team   เพื่อมีหนาที่รับผิดชอบโครงการ (Project) ในการ

สรางและรวบรวมองคความรูในแตละหัวขอจํานวน 100 องคความรู   ซึ่งควรประกอบดวย 

พนักงานอัยการและเจาหนาที่ธุรการของหนวยงานตามองคความรูที่จัดทํา ประมาณ 7-10 คน 

โดยตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญในงานตามองคความรูที่จัดทํา  ขณะนี้ มีการจัดทําระบบการ

จัดการความรูจํานวน  89 ระบบ  โดยระบบการจัดการความรูองคกรอัยการเปนสวนหนึ่งของ

ระบบทั้งหมด  ซึ่งการกําหนด Km team ไมคอยเปนปญหาเนื่องจากแตงตั้งจากบุคลากรท่ี

ประจําอยู ในสํานักงานนั้นๆโดยมอบหมายใหอธิบดีของสํานักงานนั้นๆเปนผูคัดเลือกและ

แตงตั้ง    หากมีสมาชิกวางหรือยายไปทีอื ่น  ก็ใหแตงตั ้งผู อื ่นทดแทน  เปนวงจรดังกลาวนี้ 

ตลอดไป  

 2. กลุมผูเผยแพรและกระจายองคความรู   ไดแก กลุมวิศวกรความรู รวมกับ Km Team 

ในการนําขอมูล องคความรู เขาสูระบบการจัดการความรู   โดยกําหนด เปนระยะไดดังนี้ 
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ปท่ีดําเนินการ อัตรากําลัง KE คุณสมบัติ หมายเหตุ 
2554 อาสาสมัครจาก นักศึกษา

ปริญญาโทจํานวน 44 คน ตอ 
89 KMS   คงเหลือองคความรู
ท่ีตองจัดทําตามแผนฯอีก  11 
องคความรู   

สามารถใชคอมพิวเตอร 
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS 

การจัดสรร KE ใชระบบรวม
กลางไวท่ี สฝบร. และออกไป
ใหบริการแกสํานัก งานท่ี
ตองการหรือดําเนินการดาน
วิศวกรรมความรูใหแก
สํานักงาน เนื่องจากการมี KE 
ประจําสํานักงานมี
งบประมาณสูงและไมคอย
ประสบความสําเร็จเม่ือ
เปรียบเทียบจากประสบการณ
ของโครงการจัดทําเว็บไซดท่ี
ผานมา 

2555 สราง KE ประจํา สฝบร. 
จํานวน 15 คน 

สามารถใชคอมพิวเตอร 
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS 

เพื่อรองรับการจัดทําองค
ความรูท่ีเหลืออยู 

2556 สราง KE ประจํา สฝบร. 
จํานวน 20 คน( ภาคละ 5 คน) 

สามารถใชคอมพิวเตอร 
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS 

เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับภาค 1-9 

2557 สราง KE ประจํา สฝบร. 
จํานวน 30 คน 

สามารถใชคอมพิวเตอร 
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS 

เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับสํานักงานในภาค 
1-9 

2558 สราง KE ประจํา สฝบร. 
จํานวน 50 คน 

สามารถใชคอมพิวเตอร 
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS 

เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับภาค 1-9 
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 2. กําหนดความสัมพันธระหวาง กลยุทธ ตาม KM Mission กับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาสมรรถนะฯ  เพื ่อเพิ ่มองคความรู แกผู ปฏิบัติงานดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร    

 

 

 3.  คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด เสนอแตงต้ัง

คณะทํางานยอยเพื่อดําเนินการเรียนรู ตามกลยุทธท่ีกําหนด และแตงต้ัง   KE Staff 

 4. คณะทํางานยอยตามขอ 8.2. มีอํานาจหนาท่ี สรางและรวบรวมองคความรูแบบหนา

งานตามแนวทางระบบ KCJ และ KE Staff ในการดูแล ระบบ KMS   

KM 
Strategy

Create 
Knowled

ge

Combina
tion 

Explicit  
Knowled

ge

KMS

Loading

KM 
Strategy 
Project

KM HRD

KCJ & 
KE 

Training

User
Training

KE & 
User 

Seminar

KM  Fund 
for  KE 

โครงการพัฒนา 

CBM

RIN 1 

MAN 1 MAN 1 
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 5. จัดทําโครงการ/แผนงาน กิจกรรม In-House Training ดานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร เชน กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน 

(Happy Brain)     เปนตน รวมถึงอาจจัดสง KCJ และ KE เขารับการฝกอบรม/นิเทศ ท่ี

สํานักงานอัยการสูงสุดจัด ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู (ถามี)    

Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2) 

วัตถุประสงค :  ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงาน  

 
แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู  ท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 

2. ออกแบบแนวทางการฝกอบรมตามขอ 1. ในระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. กําหนดรูปแบบการบริหาร KMS Staff Management   ดังตอไปนี้ 

1. สรางแนวทางการเสริมสรางทักษะท่ีเกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการ ระบบ

การจัดการความรู  เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีนั้นมีประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวกับระบบ

การจัดการความรูท่ีดีข้ึน โดยใชแนวทาง การสรางสมรรถนะกลุมงาน (Functional 

Competency) ท่ีจําเปนตอการบริหารจัดการระบบ เชน การสรางเครือขาย การประสานงาน 

เปนตน   

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ ฝกอบรม ไวในแผนกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรู 3 ป ดังกลาวไวใน MAN 3 โดยกําหนดไวในปแรกของแผนกลยุทธฯ ดวยวิธีการตางๆ 

เชน สัมมนา ฝกอบรม และสาธิตการใชงาน   

โครงการในป พ.ศ. 2555  (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการสัมมนาการใชงานระบบการจัดการความรู  
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• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 

• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE) 

• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS   

• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู 

Task 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3) 

วัตถุประสงค :  รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ 

ในการ     

                     จัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป  

 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. ออกแบบมาตรฐาน การจัดทําเอกสาร  15 Task ของการทําระบบการจัดการความรู 

ตามบัญชีองคความรูท่ีมีการจัดทําแลว รวมท้ัง QA  

 2. กําหนดใหผูจัดทําระบบจัดการความรู จัดทําเกสาร 15 Task ตาม QA   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. กําหนด QA ของระบบการจัดการความรู ของ สฝบร.  เอกสารประกอบ RIN -3 

หมายเลข 1 

 2. รวบรวม เอกสาร 15 Task ของระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูท่ีมีการ

จัดทําแลว ไวในระบบ QA ของ Km Center   

 

 

 

Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)  
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วัตถุประสงค :  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการ

ความรูของ  

                           หนวยงาน 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1.  สํารวจโครงสรางพื ้นฐานที่มีอยู   เพื ่อรองรับการจัดการความรู  เช น   อุปกรณ  

อินเทอรเน็ต  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนตน    

2.  มีการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  
รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจและ วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน วาเพียงพอหรือไม   

2. กําหนดวิธีการและการจัดทําคําขอและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ท่ี
สามารถรองรับระบบการจัดการความรูทั ้งหมด   เชน  การทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาจาง
รายการครุภัณฑเพิ่มเติม ของ Km Team เพื่อเสนอตอ สฝบร. และจัดทําเปนแผนในการจัดซื้อ
ทั้งระบบ เพื่อใหมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใช
งาน (ENG3,4)  โดยกําหนดเปนกลยุทธโครงสรางของระบบการจัดการความรู( KMS 
Infrastructure ) 

3. กลยุทธดานโครงสรางการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  MS   Infrastructure 

Management)  ประกอบดวย โครงสรางสําคัญ ไดแก  

 - KMS Portal  Link to  KM Center  

-KMS Standard  การกําหนดมาตรฐาน ของระบบการจัดการความรูโดยประยุกตใช

หลักการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 12207 และ ISO  

- KMS R&D  เปนการพัฒนารูปแบบโครงสรางของระบบการบริหารจัดการ KMS  

Server  ซ่ึงเปน “Data Warehouse”  

-KMS Infrastructure ของระบบบริหารการจัดการความรู (KMS Management 

Application) รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ งบประมาณ 

เปนตน ของ KM Center  

Task 12 : การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 
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วัตถุประสงค : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ  จําหนายซาก ลงทะเบียน 

เก็บประวัติ   

                    อุปกรณ ICT  

 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1. มีการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2.ความตองการการใชงานท่ีสนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลอง

กับ ENG2, MAN1, RIN1  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 

 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อายุใช
งาน 

ลักษณะการใชงาน
กับ KMS 

ผูใชงาน 

      
      
      
      

 

  

 

 

 

 

 

2. ทําบัญชี อุปกรณ ที่ตองขอจัดสรร หรือ ทดแทน ในสวนที่สามารถนํามาใชหรือ

เกี่ยวของกับ ระบบการจัดการความรู  เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 
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ลําดับ 

 
ชนิดของอุปกรณ  

 
จํานวน 

 
การใชงานกับ 

KMS 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 

        
        
        

 

Task 13 : การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU2) 

วัตถุประสงค : รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ใน

การจัดการ            

                       ความรูในอนาคต   

 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1.สํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีมีอยู และ

สามารถนํามาใชได  และเลือกใชและออกแบบเพิ่มเติม Template จากระบบการจัดการความรู

ท่ีมีอยูแลว ตาม ENG 4 

 2. รวบรวมและคัดเลือกจัดทําและใชเปน Template มาตรฐานของระบบการจัดการ

ความรู  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

Template Standard  ประกอบดวย สวนตางๆ ไดแก 

  1. Banner   หมายถึง หัวเร่ืองของ Web Site ตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
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  2. Knowledge Information หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับองคความรู วาอยูในลําดับ

องคความรูท่ีเทาใด ใน 100 องคความรู วัตถุประสงค เปนตน  

 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3) 

วัตถุประสงค :   การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใชซํ้า หรือเปน

ตนแบบเพื่อการ                             

                              พัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS      Knowledge Model) 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. กําหนดแนวทาง การจัดการ  หลักการ  และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ท่ี

อาจทํามาใชซํ้าหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1.  . จัดเก็บรวบรวม IS ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรูที่ไดรับ

ทุนการศึกษา เพื่อเปน Domain Concept Library 

 2   จัดเก็บ  คัดเลือก รวบรวม สมมุติฐานและหลักการของระบบการจัดการความรู จาก 

IS ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดกาความรูที่ไดรับทุนการศึกษา ที่มีความโดดเดนและ

สามารถขับเคล่ือนใชงานไดผลสําเร็จ ไวเปน   Domain Concept Templates  
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ภาคผนวก ข 

วาระสัมภาษณ 
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วาระสัมภาษณ 

 

แผนการรวบรวมความตองการและการจับองคความรู 

เร่ือง  การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

ประกอบการคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท  ชาญกิจ 

***************************          

เหตุผลและหลักการ 

  การรวบรวมความตองการและแนวทางในการจับองคความรู เปนสิ่งจําเปน

ประการแรกในการจัดทําระบบการจัดการความรู (Knowledge management System)   ตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพ ISO 1207  ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูล แนวทาง ในการออกแบบ และ

จัดทําหมวดหมู  และกําหนดรายละเอียดขององคความรู ในระบบการจัดการความรู (KMS  

Taxonomy) ไดตรงกับปญหาและความตองการของผูใชงานในแตละระดับ  จึงจําเปนตองมีการ

จัดทําแผนนี้ 

วัตถุประสงค 

  1. เพื ่อใหไดความตองการของ  ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรู (KMS Management System)   

  2. ไดกรอบแนวทางโครงสรางของระบบการบริหารจัดการระบบจัดการ

ความรู (KMS Management  System Infrastructure) 

แนวทางการดําเนินการ 

 1. การรวบรวมความตองการดานการบริหารจัดการระบบจัดการความรู 

  1.1. การจัดทําแผนภูมิ ระบบการบริหารจัดการระบบจัดการความรู (Scoping) 
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  1.2. ปญหาวิกฤติของระบบการจัดการความรูและแนวทางแกไขดวย ระบบการ

จัดการความรู   

  (ก) เพื่อหาขอบเขต และ ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ดานการ

ดําเนินงาน เทคนิค และ โครงการ 

  (ข) ตัดสินใจเกี่ยวกับ การวัดผลตอองคกร (Organizational measures) และ 

การเปล่ียนแปลงการทํางาน (Task Changes) 

  2. การรวบรวม องคความรู ในความสัมพันธ (Interrelationship) ระหวาง งาน 

และ ผูทํางานที่เกี่ยวของ  

  2.1. องคความรูจากผูเช่ียวชาญ    

   2.1.1. กําหนดผูเช่ียวชาญ 

   2.1.2. กําหนดวาระการสัมภาษณ  

   2.1.3. วิเคราะหและจัดทํา บทวิเคราะห(Script) 

  2.2. การจัดทํา รวบรวม  รายการสารสนเทศที่จําเปน ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญ  

 3. ตรวจสอบข้ันตอนเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด 

และ ปรับปรุงหากไมสอดคลอง(ถามี)  

 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

  กรกฎาคม 2554  

ผลผลิต 

 1. ไดความตองการของ ผูบริหาร ผูปฏิบัติหนาที่ ดานระบบการจัดการความรูและองค

ความรูเพื่อแกไขปญหาหรือสรางโอกาส 

 2. ไดรายการองคความรูท่ีจําเปนในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

 3. ไดแผนภูมิองคความรู    

 

ประโยชนท่ีคาดหวัง 
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 1. ทราบความตองการในระบบการจัดการความรูที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน

และผูใชงาน 

 2. มีแนวทางของการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อแกไขปญหาและสรางโอกาส 

ผูรับผิดชอบแผนงาน :  นางพัทธนันท ชาญกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประก

1. การวิเครา
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2. การกําหนดกลุมเปาหมายเพ่ือใหไดรับความตองการที่สอดคลองกับระบบการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการความรู  จึงกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก 

 2.1. ระดับผูบริหาร ไดแก  นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด ผูบริหารจัดการ

ความรู (CKO)  และนายยุคล  เหลาพูลสุข 

 2.2. ระดับผูเช่ียวชาญดาน ระบบการจัดการความรู  คือ  นายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ    

   

3. กําหนดการดําเนินการ 

 3.1. การกําหนดวาระการสัมภาษณ  ผูบริหารประกอบดวย 

 (ก) ช้ีแจงวัตถุประสงคการสัมภาษณ:    

 การสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู  ซึ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ  

ซึ่งระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ  ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว

ขางตนการสัมภาษณจึงมีความตองการทราบถึงแนวทางและกรอบในการสรางระบบทั้ง 7 

ระบบ ดังกลาวทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการจัดการความรู คือ ภาวะ

ตายซาก เชนเดียวกับท่ีเกิดแลวกับระบบเว็บไซดของสํานักงานอัยการสูงสุด   

 (ข) หมวดคําถาม กําหนดประเด็นคําถามไว 10 ประเด็น ไดแก 

 1. ทานเห็นดวยกับความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

เพียงใด 

 2. ทานเห็นวาโครงสรางระบบการจัดการความรูทั้ง 7 ระบบ เพียงพอตอการบริหาร

จัดการระบบKMS เพียงพอหรือไม  และหากมีขอควรปรับปรุงไดแก ประเด็นใดบาง (อธิบาย

ระบบ 7 ระบบ ใหทราบกอนถามคําถาม) 

 3. ทานเห็นดวยเพียงใดตอการ นําระบบการจัดการความรู ผนวกเพิ ่มเติมในแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรู  เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู
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ของ องคกร  เนื่องจากในแผนยุทธศาสตรมิไดมีระบุไว (จําเปนเพราะมิฉะนั้นจะไมอาจขอ

งบประมาณและผลักดันสูแผนปฏิบัติการประจําปได) 

 4. ทานเห็นดวยเพียงใดตอระบบบริหารจัดการ ระบบ KMS ซึ่งประกอบดวย 3 สวน

หลัก ไดแก   

* KMS Portal  ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ 

* มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS  เพื่อใหระบบการจัดการความรู มีรูปแบบ 

และโครงสรางระบบเปนอยางเดียวกัน  ทําใหง ายและสะดวกตอผู ดํา เนินการที่ม ีการจัด

โครงสรางและแมแบบสําเร็จใหใชไดทันทีโดยไมตองสรางเอง  และสะดวกตอผูใชงานที่ระบบ 

KMS  มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพ่ิมเติมวิธีการใชในแตละระบบ KMS   

*งานวิจัยหรือการศึกษาคนควาวิจัยหรือคนควาแบบอิสระ ตลอดจนกิจกรรม COP 

Seminar or Forum เพื่อรวบรวมปญหาและแนวทางแกไข ระบบ KMS เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 

5.  ระบบบริหารจัดการ KMS ประกอบดวย 5 ระบบยอย นั้นทานเห็นดวยเพียงใด  

5.1.  ระบบทะเบียน KMS  เพื่อรวบรวมขอมูลผูบริหารดูแลระบบ KMS  ชวย

ใหสามารถประสานงานและติดตอ ติดตามการดําเนินการไดถูกตอง อีกทั้งเปนประโยชนใน

ดานขอมูลการจัดอัตรากําลัง 

5.2.  ระบบการประเมินผลการใชงานระบบ KMS  เพื่อใหทราบถึงจํานวนและ

ผูใชงานระบบ 

5.3. ระบบการบริหารทัพยากร   เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปน

ตอการ ดําเนินการ การสรางและปรับปรุง ระบบการจัดการความรู  โดยเปนแนวทางการบริหาร

แบบรวมศูนย   ทานเห็นชอบกับแนวทางนี้เพียงใด  

5.4. ระบบบริหารจัดการผูใชและเจาหนาที่  เพื่อบริหารดาน ความรูของ KE 

และการใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญของการ

ใชงาน ประโยชนท่ีไดรับ  เปนตน  
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5.5. ระบบการสรางเครือขาย ระบบการจัดการความรู  เพื ่อเปนเวทีในการ 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกันของผูดูแล ระบบ KMS  

อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS 

 6. ทานเห็นดวยเพียงใด ในการเพ่ิมเติม การบริหารจัดการระบบ KMS ใหเปนงาน

แผนกหนึ่งของKm Center  ในโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ   สฝบร.  เพื่อใหมีการมอบหมาย 

และมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 7. ทานเห็นดวยเพียงใด กับการนํา ระบบการจัดการความรู เปนหลักในการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 8. ทานเห็นดวยในการนําระบบการจัดการความรู ไปใชในสํานักงานตางๆ เพื ่อ

สนับสนุนการดําเนินการเพียงใด 

 9. เพื่อประโยชนในการใชงาน ทานเห็นดวยกับการกําหนดมาตรฐานโครงสรางของ

ระบบการจัดการความรูออกเปน 3 โครงสรางหลักไดแก 

 (ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู 

 (ข) สวนท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู 

 (ค) สวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน  เชน ระบบการใหคําปรึกษา ระบบ

ถาม-ตอบ เปนตน 

10. ทานเห็นวา  ปญหาวิกฤติ ของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูในอีก 5 ป

ขางหนา มีอะไรบาง และมีขอแนะนาํอยางไร 
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2. การกําหนดผูเช่ียวชาญ    เพื่อใหไดรับความตองการท่ีสอดคลองกับระบบการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการความรู  จึงกําหนดผูเช่ียวชาญ ไดแก 

 2.1. ระดับผูบริหาร ไดแก   CKO  คือ รองอัยการสูงสุด ทาน อนุชาติ คงมาลัย  และนาย

ยุคล เหลาพูลสุข 

 2.2. ระดับผูเช่ียวชาญดาน ระบบการจัดการความรู  คือ  นาย เชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ             

3. กําหนดการดําเนินการ 

 3.1. การกําหนดวาระการสัมภาษณ  ผูบริหารประกอบดวย 

 (ก) ชี้แจงวัตถุประสงคการสัมภาษณ:    

 การสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู  ซึ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ  

ซึ่งระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ  ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว

ขางตนการสัมภาษณจึงมีความตองการทราบถึงแนวทางและกรอบในการสรางระบบทั้ง 7 

ระบบ ดังกลาวทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการจัดการความรู คือ ภาวะ

ตายซาก เชนเดียวกับท่ีเกิดแลวกับระบบเว็บไซดของสํานักงานอัยการสูงสุด   

 (ข) หมวดคําถามไดแก 

 1. ทานเห็นดวยกับความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

เพียงใด 

ตอบ เห็นดวยตามที่ชี ้แจง  เพราะการบริหารจัดการใหระบบการจัดการความรูสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณ  ดานอุปกรณ และ

ดานเทคนิควิศวกรรมความรู  ซึ่งสํานักงานที่เกี ่ยวของกับองคความรู อาจมีความพรอมไม

เพียงพอ  ในระยะเริ่มตนจําเปนที่ตองให สฝบร.และ KM Center  เปนผูรับผิดชอบในดานตางๆ

ดังกลาว  สวนสํานักงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบในดานการสรางและรวบรวมองคความรูเพื่อ

เผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดันใหมีการใชงานระบบ 
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 2. ทานเห็นวาโครงสรางระบบการจัดการความรูทั้ง 7 ระบบ เพียงพอตอการบริหาร

จัดการระบบKMS เพียงพอหรือไม  และหากมีขอควรปรับปรุงไดแก ประเด็นใดบาง (อธิบาย

ระบบ 7 ระบบ ใหทราบกอนถามคําถาม)  
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สรุปรายงานผลการสัมภาษณผูบริหาร 

นายอนุชาติ  คงมาลัย  รองอัยการสูงสุด 

เร่ือง  การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

เม่ือ วันที่   14 กรกฎาคม 2554 

1. วัตถุประสงคในการสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ไดช้ีแจงวัตถุประสงคในการ

สัมภาษณดังนี้  

1. เพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการบริหารจัดการระบบ

การจัดการความรู   ซึ ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนผู ร ับผิดชอบ

ดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ  ผูสัมภาษณ ซึ่ง

ระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ  ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว

ประกอบการสัมภาษณ 

2. เพื่อทราบโครงสรางระบบการบริหารจัดการความรู  

3. เพื ่อกําหนดแนวทางแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการจัดการ

ความรู  

 

2. สรุปผลการสัมภาษณ 

  ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามท่ีตองการ จํานวน 10 ประเด็น  ซ่ึงผูบริหารไดให

กรอบแนวทางในการบริหารระบบการจัดการความรูสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

  1. ความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู การ

บริหารจัดการใหระบบการจัดการความรู   สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองไดรับ

การสนับสนุน ดานงบประมาณ  ดานอุปกรณ และดานเทคนิควิศวกรรมความรู  ซึ่งสํานักงานท่ี

เกี่ยวของกับองคความรูอาจมีความพรอมไมเพียงพอ  ในระยะเริ่มตนจําเปนที่ตองให สฝบร.

และ KM Center  เปนผูรับผิดชอบในดานตางๆดังกลาว  สวนสํานักงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบ
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ในดานการสรางและรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดัน

ใหมีการใชงานระบบ   จึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูที่ได

สรางขึ้นแลว จํานวน 44 ระบบการจัดการความรูและที่จะสรางตอไปจนครบ 100 ระบบจัดการ

ความรู ตามบัญชีรายการองคความรู 100 องคความรู  

  2. ความจําเปนของการเชื่อมโยง แผนงาน/โครงการดาน ระบบการจัดการ

ความรูกับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู  เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการ

จัดการความรูของ องคกร  เนื่องจากในแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูมิไดระบุไว ผูบริหาร 

เห็นวามีความจําเปนอยางมาก เพราะมิฉะนั้น อาจทําใหการสรางระบบการจัดการความรู ไมได

รับการสนับสนุนดานงบประมาณที่ตอเนื ่อง  เพราะการของบประมาณตองเปนแผนงาน/

โครงการที ่ระบุไว ในแผนยุทธศาสตรด วย    จึงจะผลักด ันสู แผนปฏิบัต ิการประจําปได  

นอกจากนี้  ระบบการจัดการความรูเปนแนวทางใหมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู    และโดยลักษณะการจัดการนาจะเปน Flag ship ใน

การจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุดไดเปนอยางดี  เนื ่องจากดําเนินการภายใต

มาตรฐาน ISO 12207  ที่เปนมาตรฐานดานวงจรชีวิตของการสรางและเผยแพรองคความรู ท่ี

สามารถสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง อันเปนปจจัยสําคัญสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

  3.  โครงสรางระบบการจัดการความรู  ซึ ่งกําหนดออกเปน  7 ระบบ  ตาม

เอกสารประกอบการสัมภาษณ นั้น ผูบริหาร เห็นวา เพียงพอตอการบริหารจัดการระบบการ

จัดการความรูไดครอบคลุมครบทุกดาน   เพราะออกแบบตามแนวทาง 7’S ของ Mckinsey   ซึ่ง

เปนแนวทางการประเมินคุณภาพองคกรที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ  จึงนาจะเพียงพอที่จะ

ขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและผลักดันการบริหารจัดการระบบ

การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดไดสําเร็จตามเปาหมายของแผนแมบทการจัดการ

ความรู คือ การเปนองคกรแหงการเรียนรูไดตามเวลาท่ีกําหนดไว 

  4. โครงสรางของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู   

   ผูบริหารเห็นวาโครงสรางดังกลาวควรประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก   

  4.1. KMS Portal   ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ 
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  4.2. มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS  เพื่อใหระบบการ

จัดการความรู     มีรูปแบบ และโครงสรางระบบเปนอยางเดียวกัน ทําใหงายและสะดวกตอ

ผูดําเนินการที่มีการจัดโครงสรางและแมแบบสําเร็จใหใชไดทันทีโดยไมตองสรางเอง  และ

สะดวกตอผูใชงานที่ระบบ KMS  มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพิ่มเติมวิธีการใชใน

แตละระบบ KMS   

  4.3. งานวิจัยหรือการศึกษาคนควาวิจัยหรือคนควาแบบอิสระ จาก

กิจกรรมคลังสมองและกิจกรรม COP Seminar or Forum  เพื่อรวบรวมปญหาและแนว

ทางแกไข ระบบ KMS เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ จะเปนเวทีแหงการ

แลกเปลี่ยนความรูภายในองคกรที่สําคัญ และทําใหการจัดการความรูมีชีวิตและเติบโตอยาง

ตอเนื่อง  ซึ่งเรื่องนี้อาจเทียบไดจากการประชุมวิชาการในสมัยกอน          ที่สรางแนวปฏิบัติ

ตางๆที่ปจจุบันยังใชงานอยู การมีเวทีแบบนี้ดีกวาแบบเดิมมากเพราะเปนระบบมากกวาเดิม 

 5. สําหรับ ประเด็นระบบบริหารจัดการ KMS ซึ่งประกอบดวย 5 ระบบยอย 

ไดแก 

  5.1.  ระบบทะเบียน KMS  เพื่อรวบรวมขอมูลผูบริหารดูแลระบบ 

KMS  ชวยใหสามารถประสานงานและติดตอ ติดตามการดําเนินการไดถูกตอง อีกทั้งเปน

ประโยชนในดานขอมูลการจัดอัตรากําลัง 

  5.2.  ระบบการประเมินผลการใชงานระบบ KMS  เพื่อใหทราบถึง

จํานวนและผูใชงานระบบ 

  5.3. ระบบการบริหารทรัพยากร   เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากร

ที่จําเปนตอการ ดําเนินการ การสรางและปรับปรุง ระบบการจัดการความรู  โดยเปนแนว

ทางการบริหารแบบรวมศูนย    

  5.4. ระบบบริหารจัดการผูใชและเจาหนาที่  เพื่อบริหารดาน ความรู

ของ KE และการใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญ

ของการใชงาน ประโยชนท่ีไดรับ เปนตน  

  5.5. ระบบการสรางเครือขาย ระบบการจัดการความรู  เพื่อเปนเวทีใน

การ สัมมนาและแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกันของผูดูแล ระบบ 
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KMS  อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS ผูบริหาร

เห็นวา ทุกระบบจะชวยสนับสนุนใหระบบการบริหารจัดการความรูมีประสิทธิภาพ 

  6. ผูบริหารเห็นวาควรกําหนดให ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการ

ความรูเปนงานสวนหนึ่งของ ศูนยเทคโนโลยีความรู (Km Center)  โดยบรรจุไวในโครงสราง

อํานาจหนาที่ของ สฝบร.  เพื่อใหมีการมอบหมาย และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพราะถือไดวา

เปนงานหลักของ สฝบร.  

  7. ผู บริหารเห็นวาควรนํา ระบบการจัดการความรู เปนหลักในการจัดการ

ความรู            ของสํานักงานอัยการสูงสุด เพราะ การจัดการความรูที่กําหนดไวเดิมนั้นให

ความสําคัญกับกระบวนการสรางองคความรูหลัก และองคความรูสนับสนุน  และกลยุทธการ

เผยแพรองคความรูในรูปแบบดิจิตอล บนระบบ KM Center  ซึ่งเห็นไดวา ยังขาดสวนสําคัญคือ  

การบริหารจัดการองคความรูดิจิตอลที่จะจัดเก็บใน          KM Center  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ

สามารถเพิ่มเติมและปรับปรุงองคความรูดวยวิธีการที่สะดวกโดยไมตองศึกษาหรือเรียนรูดาน

เทคนิคในโครงสรางของเว็บไซดและรวมทั้งผูใชงานเองก็สะดวกเพราะระบบมีรูปแบบเปน

เอกภาพ  และสามารถใชงานไดดวยทักษะพื้นฐานทั่วไปได  โดยไมตองมีการอบรมเปน

หลักสูตรทางการ  และควรนําระบบการจัดการความรู เปนภารกิจหรือคํารับรองปฏิบัติราชการ

ที่สํานักงานตางๆตองใหความสําคัญและมีผูรับผิดชอบ  เชน คณะทํางาน (KM Team) เพื่อ

ผลักดันระบบ KMS  เปนตน 

  ดังนั้น  จึงจําเปนที่ สฝบร. จะนําระบบ KMS  เขามารวมเปนภารกิจหลักของ 

สฝบร. เพื่อใหวงจรการจัดการความรูสมบูรณและหมุนวนอยางมีชีวิตและยั่งยืนตอไป 

  8. การนําระบบการจัดการความรู ไปใชในสํานักงานตางๆ เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพนั้น  ผูบริหารเห็นวาเปนความสําคัญอยางยิ่งเพราะถือเปนเปาหมาย

สําคัญในการจัดการความรู    หลายสํานักงานจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานเปนพิเศษ เชน  

สํานักงานตางประเทศ  สํานักงานที่ปรึกษา  สํานักงานคดีปกครอง  เปนตน  การมีแหลงความรู

เฉพาะดาน ทําใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม มีแหลงเรียนรูงานไปพรอมกับการทํางาน  และเปนท่ี

รวบรวมองคความรูของ ผูเชี่ยวชาญที่ทํางานดานนั้นมานานไวในองคกร จะไดไมสูญหายไป

เมื่อโยกยายไปที่อื ่นหรือเกษียณอายุไป  องคความรูจะถูกจัดเก็บและใชงานและมีตอยอด



185 
 

เพิ่มเติมอยางเปนระบบและตอเนื่อง  นับวาจะเปนประโยชนอยางมาก เพราะ องคความรูเปนท่ี

ยอมรับในปจจุบันวา เปนทุนทางปญญาขององคกร ซึ่งไดรับยอมรับวาสําคัญกวาทุนทาง

ทรัพยสิน เพราะทุนทางปญญาทําใหองคกรแข็งแกรงและยั่งยืน ลอกเลียนแบบไมได ตางจาก

ทุนทางทรัพยสินยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ทุกองคกรชั้นนําจึงใหความสนใจตอการบริหารจัดการทุน

ทางปญญาไมยิ่งหยอนไปกวาทุนทางทรัพยสิน   

  9. รูปแบบมาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) ผูบริหารเห็นวาควร

แบงออกเปน 3 สวนหลัก  ไดแก 

   (ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู 

   (ข) สวนท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู 

   (ค) สวนที่เกี ่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน  เชน ระบบการให

คําปรึกษา ระบบถาม-ตอบ เปนตน 

   เนื่องจากการกําหนดมาตรฐานโครงสรางไวจะทําใหการจัดทําระบบ 

KMS มีความเปนเอกภาพ  และเห็นวา  โครงสรางดานการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็มี

ความสําคัญ ที่ควรเพิ่มเติมเพราะบางครั้งการสรางองคความรูขึ้นใหมก็ไมจําเปนหากมีผูทําไว

แลว ก็สามารถเช่ือมโยงนํามาใชได  ทําใหประหยัดและรวดเร็วกวามาก  

  10. ผูบริหารเห็นวาปญหาวิกฤติ ของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู

ในอีก 5 ปขางหนา นั้น ท่ีสําคัญไดแก 

  1. ภาวะขอมูลลนฐานขอมูล เมื่อมีการจัดเก็บขอมูลและองคความรู

จํานวนมากไปเรื่อยๆ โดยไมการสํารวจสถิติการใชงานและการคัดกรองวา องคความรูนั ้น

หมดอายุหรือลาสมัยแลวหรือไม  จะทําเกิดขอมูลเกินความจําเปนที่จะใชงาน เพราะไมมีการคัด

ขอมูลเกาออกไปเก็บที่อื่น จนเกิดภาวะระบบฐานขอมูลบวม  คือ ขอมูลมีจํานวนมากเกินกวาท่ี

หนวยความจําจะรับได  ทําใหการทํางานชาลง อาจจําตองมีการบริหารจัดการเรื่องอุปกรณ และ

อัตรากําลังดานเทคนิค จึงเปนปญหาวิกฤติที่ตองมีระบบการคัดกรององคความรูเกาหรือท่ี

ลาสมัยไปเก็บที่อื่นหรือในคลังขอมูล  ระบบนี้ตองตองคิดไวลวงหนาในการออกแบบระบบ 

มิฉะนั้นจะมีปญหาในภายหลัง 
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   2. ปญหาดาน ระยะเวลาหรืออายุขององคความรู ก็มีความจําเปนตองมี

การประเมินผลการใชงานและ ความทันสมัยขององคความรู  เชน องคความรูเดิมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ก็ควรคัดแยกออกจากระบบการจัดการความรูไปเก็บไวในคลังขอมูล เพื ่อ

สืบคนหรือนํามาใชในภายหนาเม่ือจําเปน จะทําใหการใชงานถูกตองตามกาลเวลา   และไมตอง

เพิ่มขนาดของอุปกรณระบบการจัดการความรู  จึงจะเปนการบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

  

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

       ( นายอนุชาติ  คงมาลัย ) 

           รองอัยการสูงสุด 

             ผูบริหารจัดการความรู (CKO) 
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เอกสารประกอบการสัมภาษณผูบริหาร วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 

ดานการรวบรวมความตองการดานองคความรู 

1. การวิเคราะหและจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน 

  การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู   เปนภารกิจของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายบริหารจัดการความรู  ซ่ึงประกอบดวยระบบงานตางๆ  7 ระบบงานไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMS  Management  Strategy 
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สรุปรายงานผลการสัมภาษณผูบริหาร 

นายยุคล  เหลาพูลสุข 

รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

เร่ือง  การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

เม่ือ วันที่   15  กรกฎาคม 2554 

1. วัตถุประสงคในการสัมภาษณ 

ในการสัมภาษณ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ไดช้ีแจงวัตถุประสงคในการ

สัมภาษณดังนี้  

1. เพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการบริหารจัดการระบบ

การจัดการความรู   ซึ ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนผู ร ับผิดชอบ

ดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ  ผูสัมภาษณ ซึ่ง

ระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ  ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว

ประกอบการสัมภาษณ 

2. เพื่อทราบโครงสรางระบบการบริหารจัดการความรู  

3. เพื ่อกําหนดแนวทางแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการจัดการ

ความรู  

 

2. สรุปผลการสัมภาษณ 

 ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามท่ีตองการ จํานวน 11 ประเด็น  ซ่ึงนายยุคล  เหลาพูลสุข 

ผูบริหารไดใหกรอบแนวทางในการบริหารระบบการจัดการความรูสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 

 1. ความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ผูบริหาร

เห็นดวย เพราะวา การบริหารจัดการ KMS เปนเรื่องสําคัญ เพราะทําใหระบบการจัดการความรู 

มีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื ่อง  และตองไดรับการสนับสนุน ดาน

งบประมาณ  ดานอุปกรณ และดานเทคนิควิศวกรรมความรู  จากผูบริหารระดับสูง  สวน

สํานักงานท่ีเกี่ยวของ ก็ตองสรางความเขาใจและสื่อสารใหผูรับผิดชอบ KMS  ในดานการสราง

และรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดันใหมีการใชงาน

ระบบ 
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  2.โครงสรางระบบการจัดการความรูทั้ง 7 ระบบ ผูบริหาร เห็นวา  ระบบการ

บริหารจัดการที ่ออกแบบมานี้ มีถึง 7 ดานตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมครบทุกดาน    

เป นการพ ัฒนาทั ้งระบบ    และสามารถข ับ เค ลื ่อนระบบการจ ัดการความรู ได อย า ง มี

ประสิทธิภาพ  

  3. การนําระบบการจัดการความรู ผนวกเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตรการจัดการ

ความรู  เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของ องคกร  เนื่องจาก

ในแผนยุทธศาสตรมิไดมีระบุไว ผูบริหารเห็นดวย เพราะ การของบประมาณ  ตองมีแผนงาน/

โครงการที่อยูใน แผนปฏิบัติการประจําป    นอกจากนี้  ระบบการจัดการความรูเปนเรื่องหรือ

แนวทางใหมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการและ 

ควรทําใหเปนมาตรฐานโดยนําการดําเนินการภายใตมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับปรุง

เทียบเคียง  ใหเปนมาตรฐานในการบริหารจัดการ KMS  ท่ีเหมาะสมตอไป 

  4. ผูบริหารเห็นวา ระบบบริหารจัดการ ระบบ KMS ควรประกอบดวย 3 สวน

หลัก ไดแก   

    * KMS Portal   ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ 

    * มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS  เพื่อใหระบบการจัดการความรู 

มีรูปแบบ และโครงสรางระบบเปนอยางเดียวกัน ทําใหงายและสะดวกตอผูดําเนินการที่มีการ

จัดโครงสรางและแมแบบสําเร็จใหใชไดทันทีโดยไมตองสรางเอง  และสะดวกตอผูใชงานท่ี

ระบบ KMS  มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพ่ิมเติมวิธีการใชในแตละระบบ KMS   

    *งานวิจัยหรือการศึกษาคนควาวิจัยหรือคนควาแบบอิสระ ตลอดจนกิจกรรม 

COP Seminar or Forum เพื่อรวบรวมปญหาและแนวทางแกไข ระบบ KMS เพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ  โดยมีขอสังเกตวาการดําเนินการนี ้ตองใชเวลาเพราะเปนการ

เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและความเช่ือของคนในองคกร 

 5.  ผูบริหารเห็นวาระบบบริหารจัดการ KMS ควรประกอบดวย 5 ระบบยอย ดังนี้ 

    5.1.  ระบบทะเบียน KMS  เพื่อรวบรวมขอมูลผูบริหารดูแลระบบ KMS  

ชวยใหสามารถประสานงานและติดตอ ติดตามการดําเนินการไดถูกตอง อีกทั้งเปนประโยชน

ในดานขอมูลการจัดอัตรากําลัง 
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    5.2.  ระบบการประเมินผลการใชงานระบบ KMS  เพื่อใหทราบถึงจํานวนและ

ผูใชงานระบบ 

    5.3. ระบบการบริหารทรัพยากร   เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากรท่ี

จําเปนตอการ ดําเนินการ การสรางและปรับปรุง ระบบการจัดการความรู  โดยเปนแนวทางการ

บริหารแบบรวมศูนย    

    5.4. ระบบบริหารจัดการผูใชและเจาหนาท่ี  เพ่ือบริหารดาน ความรูของ KE และ

การใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญของการใชงาน 

ประโยชนท่ีไดรับ  เปนตน  

    5.5. ระบบการสรางเครือขาย ระบบการจัดการความรู  เพื่อเปนเวทีในการ 

สัมมนาและแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรวมกันของผูดูแล ระบบ KMS  

อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS  

  เนื่องจากเปนการออกแบบที่มีรูปธรรม เขาใจงาย และเปนเครือขาย และใน

อนาคตจะเปนชองทางในการส่ือสารคนในองคกรเพื่อกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

  6. ผูบริหารเห็นวาควรเพิ่มเติม การบริหารจัดการระบบ KMS   ใหเปนงาน

แผนกหนึ่งของ  Km Center  ในโครงสรางอํานาจหนาที่ของ   สฝบร.  เพื่อใหมีการมอบหมาย 

และมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  

  7. ผูบริหารเห็นวาควรนําระบบการจัดการความรู มาเปนหลักในการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพราะโครงสรางการจัดการความรูที่กําหนดไวเดิมนั้น ขาด

จุดมุงหมายท่ีชัดเจน        แตการจัดการความรูเนนท่ีการแกไขปญหาดวยองคความรู ท่ีแหลมคม 

และใชไดผลทุกครั้ง  โดยรวบรวมและสามารถจัดเก็บองคความรูจากผูเชี่ยวชาญไวไมใหสูญ

หาย   ดังนั้น  จึงจําเปนและเห็นดวยที่ สฝบร.จะนําระบบ KMS เขามารวมเปนภารกิจหลักของ 

สฝบร. เพื่อใหวงจรการจัดการความรูสมบูรณและหมุนวนอยางมีชีวิตและยั่งยืนตอไป 

  8. ผูบริหารเห็นวาการนําระบบการจัดการความรู ไปใชในสํานักงานตางๆ เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินการนั้น ทุกสํานักงานมีหนาที่ตองนําระบบการจัดการความรูมาใช  และ

สํานักงานตางๆ มีความจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานเปนพิเศษ   และมีแหลงความรูเฉพาะดาน 

ทําใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถมีแหลงเรียนรูงานไปพรอมกับการทํางาน   และสามารถ

รวบรวมองคความรูของผูเช่ียวชาญที่ทํางานดานนั้นมานานไวในองคกร จะไดไมสูญหายไปเมื่อ
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โยกยายไปที่อื่นหรือเกษียณอายุไป     นอกจากนี้การจัดการความรู ตองผสมผสานไปกับงาน

ประจํา ไมควรใหเปนภาระเพิ่มขึ้น    องคความรูจะตองถูกจัดเก็บและใชงาน รวมทั้งมีตอยอด

เพิ ่มเติมอยางเปนระบบและตอเนื ่อง   เพราะองคความรู ถือเปนทุนทางปญญาขององคกร     

เพราะทําใหองคกรมีสมรรถนะ ทุกองคกรชั้นนําจึงสนใจตอทุนทางปญญามากกวาทุนทาง

ทรัพยสิน   

  9. ผูบริหารเห็นวาการนําระบบการบริหาร KMS  มาใชในการทํางานจริง  ควร

มีความเปนเอกภาพ  แตเห็นวา การเชื่อมโยงกันของทุก KMS และความรวมมือรวมใจกันอยาง

เปนหนึ่งเดียวเปนสิ่งสําคัญ  ตองรวมคิด รวมทํา เปนผูรวมใช เปนเจาของรวมกัน ในการแกไข

ปญหา ท่ีเรียกวา Owner of the Problem ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดและตองสรางใหได  

  10. ผูบริหารแนะนําผูเช่ียวชาญ ซ่ึงเปนผูท่ีมีประสบการณ ในการบริหารจัดการ

ระบบ KMS ไดแก นายเชิดศักดิ์  หิรัญสิริสมบัติ  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง  

เพราะเห็นวา เปนผูมีความรูเรื่องบริหารจัดการและมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

อยางมาก   และเคยผานงานในดานดังกลาวมาโดยเฉพาะในชวงที ่เปนอัยการพิเศษฝาย

สารสนเทศ   

  11. ผูบริหารเห็นวา ควรกําหนดวิสัยทัศนของ สฝบร. ใหสนองตอบตรงตาม

วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ท่ี

มีขีดสมรรถนะสูง  และสอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

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

       ( นายยุคคล  เหลาพูลสุข ) 

      รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 
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วาระสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

Scoping Meeting Agenda 

การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  

ชื่อผูเชี่ยวชาญ . นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ 

ตําแหนง  รองอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีปกครอง   

วาระท่ี 1.การแจงวัตถุประสงคโครงการและความเปนมาของการสัมภาษณ 

แจงวัตถุประสงค : 

 การสัมภาษณนี ้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาแบบอิสระ  ในการศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยเชียงใหม    เพื่อรวบรวมความตองการ ในการ

ออกแบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู     ใหสามารถตอบสนองและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ    สะดวก และรวดเร็วขึ้น   

โดยการเก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญไดตรงกับ

ความตองการจริง  

วาระท่ี2. ขอทราบประสบการณเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

การจัดการความรู 

 ผมเริ่มเรียนคอมพิวเตอรจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรับ

ราชการในสวนที่เกี ่ยวของกับการบริหารและกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน

ตําแหนง อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีประสบการณในการกํากับออกแบบ ระบบสารบบคดี

อิเล็กทรอนิกส  ระบบ e Justice ของกระบวนการยุติธรรมแหงชาติโดยเปนอนุกรรมการ  เปนท่ี

ปรึกษาระบบ ดัชนีความโปรงใสภาครัฐดานขอมูลขาวสารของ ของสํานักงานคณะกรรมการ

ขอมูลขาวสาร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผานการอบรมหลักสูตรสําคัญ เชน 

หลักสูตรผูอํานวยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (EGM) รุน 1 

ของ NECTEC เปนตน  
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วาระท่ี 3. ปญหาวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน กับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และ

กรณีศึกษาท่ีอาจเปรียบเทียบกับระบบการจัดการความรู 

 ระบบการจัดการความรู  มีปญหาวิกฤติท่ีตองคํานึงถึงอยางมากคือ  ภาวะระบบหยุดนิ่ง 

(Dead Still) หมายถึง  ระบบท่ีสรางข้ึนถูกทอดท้ิงท้ังจากผูกํากับดูแลและผูใชงาน เพราะขาด

ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และปญหาสําคัญท่ีสอง คือ ภาวะฐานขอมูลบวม  

เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องโดยขาดการบริหารจัดการขอมูล เชน การสะสาง ขอมูล

เกาหรือลาสมัยไปจัดเก็บไวในสวนของคลังขอมูล ทําใหเกิดความลาชาในการคนหาขอมูลและ

เปลืองพื้นท่ีเก็บโดยไมไดใชประโยชน 

วาระท่ี4. ทานเห็นดวยเพียงใดกับแนวทางการศึกษาเพ่ือออกแบบโครงสรางของระบบการ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู  โดยใช 7’S Models ของ  Mckinsey  ซ่ึงแบงเปน ระบบ

ตางๆไดแก  

  1.1. Strategy   กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  

1.2. Structure ซึ่งไดแก  Builder Support / KMS Template * ระบบสนับสนุน

การจัดทําแมแบบระบบการจัดการความรู  

  1.3. System การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  ซึ่งประกอบดวย 

ระบบยอยๆ เชน 

* ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS)   

* ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน  การ

กําหนดสิทธิการใชงาน  การฝกอบรมผูใชงานและผูดูแลระบบ เปนตน 

* ระบบการจัดการทรัพยากร 

* ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวาง ผูดูแลระบบการ

จัดการความรูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูปญหาและอุปสรรคตางๆ  

* ระบบการประเมินผลการใชงาน 
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เห็นดวย เพราะ 7’S Models  เปนแนวทางการวิเคราะหคุณภาพระบบบริหาร

จัดการ ที่บริษัท Mckinsey นํามาใชประเมินคุณภาพของตน และตอมาไดรับความนิยม

อยางแพรหลายในฐานะเครื่องมือวัดคุณภาพระบบการบริหารจัดการองคกร  ดังนั้น 

การสรางหรืออกแบบ ระบบการบริหารดวย 7’S Models ทําใหไดระบบการบริหารที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

 2. ดาน  Strategy  หรือ กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ทานมี

แนวคิดอยางไร 

 จากการศึกษารายละเอียดของแผนแมบทการจัดการความรู  และ แผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรูไมไดกลาวถึง  ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ เกี ่ยวกับ ระบบการจัดการความรู ไว

ชัดเจน  แตเห็นวา ระบบการจัดการความรูที ่มีการจัดสรางขึ้น เปนแนวทางที่ถูกตองและ

สามารถขับเคลื่อนเปาประสงคตามแผนแมบทการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมได  ปญหาท่ี

ควรคํานึงคือ หากไมมีการเชื่อมโยงหรือบรรจุใหชัดเจนในแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรู  หากมีการปรับเปลี่ยน CKO ตามวาระ  ระบบการจัดการความรูอาจไมไดรับการ

สนับสนุนท่ีเพียงพอ  นอกจากนี้  ระบบการบริหาร KMS  จําเปนตองมองในภาพรวมของระบบ

ท่ีคอนขางใหญ  และใชงบประมาณตลอดจนเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆเกือบทั่วประเทศ หาก

ไมมีแผนระดับองคกรรองรับ ก็จะลําบากในการขับเคล่ือนใหไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย   

 แนวทางที่จะขับเคลื่อนดังกลาว อาจใชแนวทางงายๆ คือการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผน

แมบทหรือแผนยุทธศาสตร ในสวนของ Km Center หรือในสวนของการสรางองคความรูก็ได  

นอกจากนี้ อาจเชื่อมโยงโดยกําหนดเปนกิจกรรมในแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําป

งบประมาณ (KM Action Plan) ก็ได 

 3. กรณีของ Structure ท่ีกําหนดแนวทางศึกษาไว ทานคิดวาควรคํานึงถึงเร่ืองอะไรบาง  

 Structure หรือโครงสรางที่เปนรูปธรรมหรือกายภาพ ของการจัดการความรู คือ ระบบ 

KMS ซึ่งเปนมาตรฐานที่ควรมีเพื่อใชสรางระบบตอๆไป  และทําใหการสรางไมตองใชเทคนิค

มาก  โดยอาจแบงโครงสรางของเร่ืองนี้ไดเปน 3 สวน คือ 
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 (ก) KMS Standard  เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการความรู  

เพราะหากปลอยใหออกแบบกันหลากหลาย จะยากลําบากในการดูแล การจัดการ และการใช

งาน เพราะผูใชงานจะหาขอมูลไมพบหรือไมสะดวก   หากจัดการเรื่อง Taxonomy เปน

มาตรฐาน  ผู ใช สามารถจะใชงานสะดวกโดยไมต องเร ียนรู การใชงานใหมตลอดเวลา   

นอกจากนี้  การมีมาตรฐานกลาง ทําใหสะดวกแก Km Team ในการสรางและปอนขอมูลเขา

ระบบ   

 ท้ังนี้ ควรมีสวนท่ีเปน  Builder Support   เปนสวนท่ีเปนเครื่องมือในการสรางสําเร็จรูป  

ที่ออกแบบตามมาตรฐานกลางในขอ (ก)   ชวยใหผูสรางระบบทํางานไดงายขึ้นและไมตอง

เรียนรูหรือมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก   

(ข) KMS Portal   หมายถึง  การจัดใหระบบการจัดการความรู  มีลักษณะเปน Portal 

คือ มีชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบโดยผานชองทางนี้  ทําให

ผูใชงานสะดวกไมตองจํา address ของแตละระบบการจัดการความรู เชน ใช  Portal 

www.kmcenter.ago.th ก็สามารถเขาถึงระบบการจัดการความรูทั้งหมดได เพราะมีการเชื่อมโยง

ไวอยางเปนระบบและเปนหมวดหมู 

 (ค) R&D สวนนี้ก็สําคัญ เพราะอุปกรณหรือโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

ลาสมัยและออกจากสายการผลิตภายในไมเกิน  3 ปเปนอยางมาก   ดังนั ้น   การปรับปรุง

โครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการจัดการความรู  ตองมีการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 3 ป มิฉะนั้นจะไมอาจบํารุงรักษาไวทั้งหมดเมื่ออุปกรณนั้น

ออกจากสายการผลิตไปแลว และอุปกรณใหมอาจไมรองรับระบบเกาท่ีใชอยู 

 4.  ทานเห็นดวยเพียงใดกับ โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates Site) 

ตอไปนี้ 

  4.1. Banner ระบุช่ือของระบบการจัดการความรู 

  4.2. วัตถุประสงค ใหระบุ ปญหาวิกฤติ และ เปาหมายที่ตองการในการแกไข

ปญหาวิกฤติ 

4.3. Knowledge MAP แสดงแนวทางแกไข วงจรความรู   
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4.4. Task Inference & Domain Concepts   ในประเด็นตามวัตถุประสงค  

กรณีศึกษา 

4.5. Knowledge Base เชน คูมือ   กฎหมายและระเบียบ  ตัวอยาง บรรทัดฐาน  

4.6. Knowledge Service  เชน  การตอบปญหา  Forum Discussion  Talk with 

Expert   Links  เปนตน ควรปรับปรุง ในประเด็นใด   

เห็นดวย เพราะเหมาะสมกับงานของอัยการท่ีเกี่ยวของกับขอมูล โดยเฉพาะ

สารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายนั้นมีการเปล่ียนแปลงและ

รูปแบบหลากหลาย  

 

 5. ระบบการบริหารจัดการดาน ผูใชงาน เชน สิทธิของผูใชงาน  การขับเคลื่อนกระตุน

ผูใชงานและการจัดทําสถิติการใชงาน  ทานคิดวา ใครควรเปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อน จึง

เหมาะสม ระหวางสํานักงานที่เกี ่ยวของกับองคความรูนั ้น และ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

บริหารจัดการความรู   

 การกําหนดสิทธิการใชงาน  เขาใจวา  องคความรูที่เผยแพรตองมีการพิจารณาจาก Sub 

KM Board ดังนั้น องคความรูตางๆที่จัดเก็บในระบบ ยกเวนกรณีคําพิพากษาฎีกา หรือศาล

ปกครองสูงสุด คงตองผานการเห็นชอบ ซึ่งในการเห็นชอบ อาจมีการกําหนดสิทธิของการใช

งานไปพรอมกับการอนุมัติ ซึ่งหากเปนไปตามกลไกนี้  ผูดูแลระบบของ KMS Portal ซึ่งอาจ

ไดแก  สฝบร. ก็สามารถกําหนดสิทธิในการเขาถึงองคความรูนั้นตามมติที่ไดรับอนุมัติโดยไม

ตองรบกวนสํานักงานท่ีรวบรวมองคความรูนั้น   

6. ทานเห็นวา การกําหนดสิทธิของการใชงานความรู  ควรแบงจําแนกเปนกลุมใดบาง 

และแตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง 

ในความเห็นคิดวา ควรจําแนกออกเปน 4 กลุม  ไดแก กลุมผูบริหาร  กลุมผูเช่ียวชาญ  

กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนท่ัวไป และแตละกลุมควรมีองคความรูในแบบใด 

           กลุมผูบริหาร  นาจะเปนความรูท่ีชวยในการชวยตัดสินใจ หนังสือเวียนหรือหนังสือส่ัง

การ   เปนตน  
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กลุมผูเช่ียวชาญ  ควรเปนความรูดานการปฏิบัติงาน  เชน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ความรูเพื่อการสอนงาน  กรณีศึกษาท่ีสําคัญหรือบรรทัดฐานใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ผลการ

สัมมนาทางวิชาการ เปนตน   

กลุมผูปฏิบัติงาน หมายถึงกลุมท่ีมีประสบการณยังนอย เพราะยายมาใหม 

ความรูท่ีจําเปนนาจะไดแก  ความรูท่ีจําเปนหรือตองใชในการปฏิบัติงานได หรือ ทําใหทํางาน

ได  เชน คูมือการปฏิบัติงาน  กฎหมายและระเบียบตางๆ  ตัวอยางและกรณีศึกษาตางๆ  

บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเช่ียวชาญ เปนตน  

กลุมประชาชนท่ัวไป ควรเปนขอมูลท่ีไมอยูในช้ันความลับหรือเปนขอมูลสวน

บุคคล 

7  ทานเห็นดวยเพียงใดกับ ระบบการจัดการความรู ท่ีศึกษาออกแบบ ซ่ึงประกอบดวย

โครงสรางและฟงช่ันการใชงาน สําคัญใน 4 สวนคือ 

  7.1. องคความรูท่ีผูเช่ียวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา

และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack) 

  7.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย 

ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

  7.3. สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน  แบบพิมพและตัวอยางฟอง  

ทําเนียบผูเช่ียวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา  เปนตน   

  7.4. สวน กิจกรรม กลุม COP  และสังคมการแลกเปล่ียนความรู เชน ปฏิทิน

กิจกรรม  การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)   

 เห็นดวย เพราะครอบคลุมความตองการของผูใชงานทุกกลุมท่ีใชสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและแกไขหรือลดภาวะยึดติดงานประจําได  และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนการทํางานควบคูกับการเรียนรู (Learning in Action) 
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 8  System  ของการบริหารจัดการระบบจัดการความรู ท่ีประกอบดวยระบบยอย 5 

ระบบนั้น มีขอแนะนําหรือควรคํานึงถึงอะไรบาง  

 System ของระบบจัดการ KMS  ควรคํานึงถึง เร่ือง Registration Management เปน

อันดับแรก เพื่อใหสามารถจัดเก็บขอมูลสําคัญใน 4 ประการไดแก ทะเบียนการสราง เชน 

แผนงานโครงการ งบประมาณ เปนตน / ทะเบียนผูสราง / วิธีการหรือข้ันตอนการสรางใช

มาตรฐานหรือแนวทางใด / ขอติชมหรือขอเสนอแนะจากการใชงาน  เพื่อประโยชนในการนํา

เปนขอมูลมาใชซํ้าในอนาคตหรือเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

Style ของระบบจัดการ KMS   ควรคิดถึง วิธีการจัดการทรัพยากรระบบการจัดการ

ความรู วาควรใชรูปแบบแนวทางใด  เชนอาจใชแนวทางของ 4 M หรือ SIPOC Model มาเปน

แบบในการบริหาร เชน   

ในเร่ือง Management  หาความสัมพันธวา การบริหารงานระหวาง สฝบร.และ Km 

Team จะเช่ือมโยงกันอยางไร เชน  บริหารผานระบบแผนงาน/โครงการ หรือ ให Km Team 

เปนเจาภาพและ สฝบร. เปนผูกํากับติดตาม เปนตน 

MAN  ควรวิเคราะหองคประกอบวา  ใครเกี่ยวของกับการบริหารงานบาง เชน  สฝบร  

.และ KM Team  ใครควรมีบทบาทอยางไร เชน ในฐานะเปน Supplier หรือ ลูกคา คือใคร  อัน

นี้อาจใช SIPOC มาวิเคราะห เปนตน 

Money   เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ ใครจะรับผิดชอบและจัดสรร       

หลักเกณฑการจัดสรรเปนอยางไรซ่ึงโดยท่ัวไป เนื่องจากการจัดการความรูเกี่ยวของกับทุก

หนวยงาน คงใชหลักสายบังคับบัญชาลําบาก แตอาจดําเนินการผานแผนงานโครงการ KM 

Action Plan  

 Material เปนการจัดสรรอุปกรณท่ีจําเปน  ควรเปนการจัดสรรจาก สฝบร. เพราะมี

หนาท่ีโดยตรง หากใหหนวยงานตางๆเปนผูขอจัดสรร จะมีอุปสรรคในสองดาน คือ  ขอลําบาก

เพราะไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน  และ สอง เรื่องความท่ัวถึง  หากสํานักงานใดไมไดรับ

จัดสรร จะทําใหการดําเนินการชะงักได 
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 Staff ของระบบจัดการ KMS  ไดแก การบริหารและสนับสนุนดานบุคลากรใหมีความรู

และความสามารถ ในการปรับปรุง  พัฒนาและการปอนขอมูล เขาสูระบบ KMS  ซึ่งประเด็นนี้ 

อาจตองพิจารณาดําเนินการเปนลําดับ (Step by Step) เชน ปที่ 1  อาจใชเจาหนาที่ของ สฝบร 

หรือ พันธมิตรจาก วิศกรความรูที่จบปริญญาโท ดานจัดการความรูที่สมัครใจชวยงาน  ในการ

ชวยเปนผูนิเทศ  พี่เลี้ยง ไปกอน  และปตอๆมา Km Team ของหนวยงานก็จะคอยๆเรียนรูและ

สามารถทําเองได  และเพื่อความยั่งยืน อาจขอจัดการฝกอบรมเปนประจําทุกปในแผนปฏิบัติ

การจัดการความรูเพื่อทบทวนซํ้า  ผมขอเนนเรื่องการทบทวนซํ้า เพราะการใชงานระบบเปน

ทักษะ หากไมทําซํ้าๆ จะลืม  ตองแบงกลุมเร่ิมใหมและทบทวนซํ้าใหเหมาะสม  

 สําหรับกลุมผูใชงาน ก็เชนกัน ทิ้งไมได เพราะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder) ท่ี

สําคัญ ระบบที่ดีตองไมมีชองวางกับผูใชงาน  คือ ผูใชงานตองสามารถใชงานได  หากบริหาร

ผูใชงาน  ควรคํานึงเรื่องการทบทวนซํ้าเชนเดียวกัน  เพราะผูทบทวนซํ้าจะเปนการกระตุนให

เขาไมลืมและกลับมาสนใจระบบการจัดการความรู  อยามุงแตลูกคาใหมเพราะเขาอาจมาใชหน

เดียวแลวหายไปเลย  ตองเก็บลูกคาเกาไวใหได เชน การสรางกิจรรมใหมีสวนรวม  

 Skill ของระบบจัดการ KMS  หมายถึง การสรางทักษะการบริหารจัดการใหแก สฝบร. 

โดยตองมีการวิเคราะห ทบทวน ผลลัพธ ปญหาอุปสรรค  ของระบบการจัดการความรู  โดย

อาจใชแนวทางของ PDCA มาใชในการเรียนรู  เพื่อมิใหติดยึดกับระบบงานประจํา (Defensive 

Routine)  

 Share Value ของระบบจัดการ KMS  คลายๆกับ Skill    แตหมายถึงการสราง การ

เรียนรู ในการบริหาร ระบบการจัดการความรูของ KM Team เพื่อใหมีการเรียนรูจาก

ประสบการณ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก KMS ที่เปน Best Practice วา องคความรูควร

เปนรูปแบบใดที่ผูใชตองการ  การจัดเก็บมีวิธีใหมๆที่ไดผลและรวดเร็วสะดวกขึ้น   การหลอม

รวมการจัดการความรูเขากับงานประจําทําไดอยางไร และควรมีรูปแบบใด  ซึ่งกิจกรรมที่จัด 

และคอนขางเปนที่นิยม เชน  ตลาดนัด COP  หรือ การสัมมนาประจําปของสมาชิก KMS  เปน

ตน  
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความตองการผูใชงานและผูรับผิดชอบระบบ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความตองการผูใชงานและผูรับผิดชอบระบบ 

 

 

แบบสอบถาม ความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม..................................................................................... 

ตําแหนง..................................................สํานักงาน...................................... 

วัตถุประสงค : 

 เพื่อรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู    ในการออกแบบและ

บริหารจัดการใหระบบการจัดการความรู     สามารถตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ    สะดวก และรวดเร็วขึ้น   โดยการ

เก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูใชงานเพื่อใหระบบสามารถ

ตอบสนองไดตรงกับความตองการจริง 

ระบบการจัดการความรูหรือ KMS  เปน ระบบที่สรางขึ้นโดยนําความรูและ

ประสบการณจากการทํางานจริง มาประมวลเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

การฝกอบรมแกบุคลากรในสํานักงาน และ การใหบริการดาน ขอมูล เอกสารวิชาการ  แบบ

พิมพตัวอยาง กรณีตัวอยางสําคัญตางๆ  เปนตน เพื่อสะดวกตอการใชงานผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา     

กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยกาเครื่องหมาย  x ในหัวขอท่ีทานเห็นวาตรงกับความตองการของ

ทาน 

ขอ 1. ทานตองการให  ระบบการจัดการความรู ตอบสนองในดานใด ดังตอไปนี้ 

 1.1. การแกไขปญหาสําคัญดวยการใชองคความรูหรือประสบการณพิเศษ 
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 1.2. การเพิ่มขีดสมรรถนะแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

 1.3. ดานการใหบริการทางวิชาการ เอกสาร สารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  

(Knowledge-Bases Service) เชน ถามตอบปญหา  การสอนงานออนไลน เปนตน   

 1.4. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ขอ 2. ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงช่ันการใชงาน สําคัญใน 4 

สวนคือ 

  2.1. องคความรูท่ีผูเช่ียวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา

และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack) 

  2.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย 

ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

  2.3. สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน  แบบพิมพและตัวอยางฟอง  

ทําเนียบผูเช่ียวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา  เปนตน   

  2.4. สวน กิจกรรม กลุม COP  และสังคมการแลกเปล่ียนความรู เชน ปฏิทิน

กิจกรรม  การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)   

  ทานเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู ดังกลาวขางตนเพียงใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

 ควรเพ่ิมเติม  โปรดระบุ 

.............................................................................................................................................. 
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ขอ 3. ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู  ไดแก 

 จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น 

 ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ 

 ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐ และประชาชนท่ัวไป 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ขอ 4. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีควรมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยแยกตามประเภท

ของผูใชงาน หรือไม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

 

ขอ 5. ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู  จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม  ไดแก 

กลุมผูบริหาร  กลุมผูเช่ียวชาญ  กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนท่ัวไป เพียงใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ขอ 6. จากขอ 5. แตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง 
กลุมผูบริหารเชน ความรูท่ีชวยในการชวยตัดสินใจ (กรณีศึกษาหรือตัวอยางท่ีเปนบรรทัดฐาน)  

หนังสือเวียนหรือหนังสือส่ังการ   เปนตนและอ่ืนๆ โปรดระบุ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

กลุมผูเช่ียวชาญเชน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและความรูเพื่อการสอนงาน  กรณีศึกษาท่ีสําคัญ

หรือบรรทัดฐานใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ผลการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน  และอ่ืนๆ โปรด

ระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

กลุมผูปฏิบัติงานเชน คูมือการปฏิบัติงาน  กฎหมายและระเบียบตางๆ  ตัวอยางและกรณีศึกษา

ตางๆ  บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเช่ียวชาญ เปนตน และอ่ืนๆ โปรดระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

กลุมประชาชนท่ัวไป

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 7.อะไรคือความรูวิกฤต(สําคัญ) ท่ีเห็นวา มีผลตอผลสําเร็จของสํานักงานท่ีทานปฏิบัติงานอยู

ในอีก 5 ปขางหนา 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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ขอ 8. ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมี

ประสิทธิภาพ   รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูท่ีตองการไดระดับใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

ขอ 9. ทานมีความสนใจใชงาน ระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาในระดับใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

ขอ 10. ระบบการจัดการความรู  จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร

จัดการใหมีการสรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง  ทานเห็นวา ผูบริหารจัดการระบบ 

ควรไดแก 

 สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

 สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น   

 สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น  รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

จัดการความรู 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความเปนไปไดและแบบสอบถามความพึงพอใจระบบการจัดการความรู 
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แบบสอบถามความเปนไปไดและแบบสอบถามความพึงพอใจระบบการจัดการความรู 

 

แบบสอบถาม ความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม..................................................................................... 

ตําแหนง..................................................สํานักงาน...................................... 

วัตถุประสงค : 

 เพื่อรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู    ในการออกแบบและ

บริหารจัดการใหระบบการจัดการความรู     สามารถตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ    สะดวก และรวดเร็วขึ้น   โดยการ

เก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูใชงานเพื่อใหระบบสามารถ

ตอบสนองไดตรงกับความตองการจริง 

ระบบการจัดการความรูหรือ KMS เปน ระบบท่ีสรางข้ึนโดยนําความรูและ

ประสบการณจากการทํางานจริง มาประมวลเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

การฝกอบรมแกบุคลากรในสํานักงาน และ การใหบริการดาน ขอมูล เอกสารวิชาการ แบบ

พิมพตัวอยาง กรณีตัวอยางสําคัญตางๆ เปนตน เพื่อสะดวกตอการใชงานผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชไดทุกท่ี ทุกเวลา     

กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยกาเครื่องหมาย  x ในหัวขอท่ีทานเห็นวาตรงกับความตองการของ

ทาน 

ขอ 1. ทานตองการให  ระบบการจัดการความรู ตอบสนองในดานใด ดังตอไปนี้ 

 1.1. การแกไขปญหาสําคัญดวยการใชองคความรูหรือประสบการณพิเศษ 

 1.2. การเพิ่มขีดสมรรถนะแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
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 1.3. ดานการใหบริการทางวิชาการ เอกสาร สารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  

(Knowledge-Bases Service) เชน ถามตอบปญหา การสอนงานออนไลน เปนตน   

 1.4. อ่ืนๆ โปรดระบุ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

ขอ 2. ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงช่ันการใชงาน สําคัญใน 4 

สวนคือ 

  2.1. องคความรูท่ีผูเช่ียวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา

และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack) 

  2.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย 

ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน เปนตน 

  2.3. สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน แบบพิมพและตัวอยางฟอง 

ทําเนียบผูเช่ียวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนตน   

  2.4. สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปล่ียนความรู เชน ปฏิทิน

กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)   

  ทานเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู ดังกลาวขางตนเพียงใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

 ควรเพ่ิมเติม  โปรดระบุ 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 3. ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู  ไดแก 

 จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น 

 ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ 

 ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐ และประชาชนท่ัวไป 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 4. ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีควรมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยแยกตามประเภท

ของผูใชงาน หรือไม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

 

ขอ 5. ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู  จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม  ไดแก 

กลุมผูบริหาร  กลุมผูเช่ียวชาญ  กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนท่ัวไป เพียงใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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อ่ืนๆ โปรดระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 6. จากขอ 5. แตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง 

กลุมผูบริหารเชน ความรูท่ีชวยในการชวยตัดสินใจ (กรณีศึกษาหรือตัวอยางท่ีเปนบรรทัดฐาน)  

หนังสือเวียนหรือหนังสือส่ังการ   เปนตนและอ่ืนๆ โปรดระบุ

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

กลุมผูเช่ียวชาญเชน  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและความรูเพื่อการสอนงาน  กรณีศึกษาท่ีสําคัญ

หรือบรรทัดฐานใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ผลการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน  และอ่ืนๆ โปรด

ระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

กลุมผูปฏิบัติงานเชน คูมือการปฏิบัติงาน  กฎหมายและระเบียบตางๆ  ตัวอยางและกรณีศึกษา

ตางๆ  บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเช่ียวชาญ เปนตน และอ่ืนๆ โปรดระบุ

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

กลุมประชาชนท่ัวไป

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 7.อะไรคือความรูวิกฤต(สําคัญ) ท่ีเห็นวา มีผลตอผลสําเร็จของสํานักงานท่ีทานปฏิบัติงานอยู

ในอีก 5 ปขางหนา 
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.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอ 8. ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมี

ประสิทธิภาพ   รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูท่ีตองการไดระดับใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

ขอ 9. ทานมีความสนใจใชงาน ระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาในระดับใด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 

 

    

ขอ 10. ระบบการจัดการความรู  จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร

จัดการใหมีการสรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง  ทานเห็นวา ผูบริหารจัดการระบบ 

ควรไดแก 

 สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

 สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น   

 สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น  รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

จัดการความรู 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... 

 

 



213 
 

แบบสอบถาม ความพึงพอใจ 

การทดสอบระบบการบริหารจัดการ  ระบบการจัดการความรู  

---------------------------------------------------- 

 แบบทดสอบระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ KMS ออกแบบเพื่อ

จัดเก็บขอมูลแลสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู (KMS) ของ

สํานักงานตางๆ ตอระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายบริหารจัดการความรู เพื ่อตองการทราบถึงความพึงพอใจ ความเปนไปได และปญหา

อุปสรรค ของระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาออกแบบขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 

การใชงานตอไป   จึงขอความอนุเคราะหทานตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณผูตอบ

แบบสอบถามทุกทานมา ณ โอกาสนี้  

ตอนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     (กรุณาทําเคร่ืองหมาย       หนาขอความ

ตอไปนี้) 

  1. ช่ือ  ตําแหนง  

 2. กลุม KM Team  

สํานักงาน 

 ตําแหนงใน

กลุม 
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ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจ   ( กรุณาทําเคร่ืองหมาย หนาขอความ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

กิจกรรมท่ีสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

1.มาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) แบง

ออกเปน 3 สวนหลัก  ไดแก 

(ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู 

(ข) สวนท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู 

(ค) สวนท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน  เชน 

ระบบการใหคําปรึกษา ระบบถาม-ตอบ เปนตน 

     

2.System   การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  ซ่ึง

ประกอบดวย ระบบยอยๆ ไดแก 

- ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู 

(KMS)   

- ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู 

- ระบบการจัดการทรัพยากร 

- ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) 

ระหวาง ผูดูแลระบบการจัดการความรูเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรูปญหาและอุปสรรคตางๆ  
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กิจกรรมท่ีสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

3.Structure   โครงสรางของระบบ KMS ซ่ึงเปนมาตรฐาน

ท่ีควรมี   เพื่อใชสรางระบบตอๆไป  และทําใหการสราง

ไมตองใชเทคนิคมาก    โดยแบงเปน 3 สวน คือ 

(ก) KMS Standard  เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการ

ออกแบบระบบการจัดการความรู และท่ีเปน  Builder 

Support  ไดแก    เคร่ืองมือสําเร็จรูป  ที่ออกแบบตาม

มาตรฐานกลางในขอ (ก)  เพื่อชวยใหผูสรางระบบทํางาน

ไดงายข้ึนและไมตองเรียนรูหรือมีความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มากนัก   

(ข) KMS Portal   หมายถึง  ชองทางรวมท่ีเช่ือมโยงไปยัง

ระบบการจัดการความรูทุกระบบโดยผานชองทางรวม 

:http://kmcenter.in.th 

(ค) R&D ไดแก แผนงาน/โครงการเพื่อการปรับปรุง

โครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการ

จัดการความรู   

     

4.โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates 

Site) ประกอบดวย 

- Banner  ระบุช่ือของระบบการจัดการความรู 

- วัตถุประสงค ใหระบุ ปญหาวิกฤติ และ เปาหมายท่ี
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กิจกรรมท่ีสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ตองการในการแกไขปญหาวิกฤติ 

- Knowledge MAP แสดงแนวทางแกไข วงจรความรู   

- Task Inference & Domain Concepts   ในประเด็นตาม

วัตถุประสงค  กรณีศึกษา 

- Knowledge Base เชน คูมือ   กฎหมายและระเบียบ  

ตัวอยาง บรรทัดฐาน  

- Knowledge Service  เชน  การตอบปญหา     Forum 

Discussion  Talk with Expert   Links  ปฏิทินกิจกรรม   

Search Engine  Hot Issue  Expert List    และกรณีศึกษา 

เปนตน 

5.การกําหนดสิทธิของการใชงานความรู  ควรจําแนก

ออกเปน 4 กลุม  ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเช่ียวชาญ  

กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนท่ัวไป และแตละกลุม

ควรมีองคความรู ดังนี้ 

    กลุมผูบริหาร ไดแก ความรูท่ีชวยในการชวยตัดสินใจ  

    กลุมผูเช่ียวชาญ  ควรเปนความรูดานการปฏิบัติงาน   

    กลุมผูปฏิบัติงาน หมายถึงกลุมท่ีมีประสบการณยังนอย 

ไดแก  ความรูท่ีจําเปนหรือตองใชในการปฏิบัติงานได 

หรือ ทําใหทํางานได   
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กิจกรรมท่ีสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

    กลุมประชาชนท่ัวไป ควรเปนขอมูลที่ไมอยูในช้ัน

ความลับหรือเปนขอมูลสวนบุคคล 

6.ระบบการจัดการความรู ควรประกอบดวยโครงสราง

และฟงช่ันการใชงาน สําคัญใน 4 สวนคือ 

- องคความรูท่ีผูเช่ียวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให

ผูใชงานสามารถศึกษาและนําไปปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน 

(เรียกวา K-Pack) 

- แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

- สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน   

- สวน กิจกรรม กลุม COP  และสังคมการแลกเปล่ียน

ความรู 
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ตอนท่ี 3 การสํารวจความเปนไปได  

การศึกษาความเปนไปได ใชแบบสอบถามความเปนไปไดทางธุรกิจ ดานเทคนิคและโครงการ 

ดังนี้  

ความเปนไปไดทางธุรกิจ ของระบบการบริหารจัดการ   ระบบการจัดการความรู 

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ประโยชนท่ีเปนตัวเงิน      

ประโยชนท่ีไมเปนตัวเงิน      

การสรางมูลคาเพิ่ม      

คาใชจายในการทํา KM      

จําเปนตองปรับองคกร      

ความเส่ียงตอความคุมคา      

ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ    ระบบการจัดการความรู  

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ความซับซอนขององคความรู      

ความวิกฤติตอองคกร      

ความชัดเจนในการวัดผล      

ความซับซอนในการใชงานองค

ความรู 
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ความเส่ียงตอความสําเร็จ      

ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุ

ด 

ความมุงม่ันของผูบริหารที่เกี่ยวของ      

ความมุงม่ันของผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ      

ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรลงใน

โครงการ 

     

ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ      

ความส่ือสารของผูเกี่ยวของในโครงการ      
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