ภาคผนวก
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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 โดยนําเครื่องมือการ
บริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่ QA กําหนดไว โดย
วัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ
การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้ 
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Level
Task

รายการ

Task 1

การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของ

Task 2

0

1

2


4

L-

ระบบการจัดการความรู (Requirement Elicitation:

Largely

ENG 1)

Achieved

การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการ
ความรู (System Requirement



การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software

LLargely

Analysis :

Achieved

ENG 2)
Task 3

3

ตัวบงชี้



LLargely

Requirement Analysis : ENG3)

Achieved
Task 4

การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)



LLargely
Achieved

Task 5

การสื่อ สารและความสอดคลอ งของระบบการจัด การ



LLargely

ความรู (Organizational Alignment : MAN1)

Achieved
Task 6

การบริหารองคกร (Organization Management :



LLargely

MAN 2)

Achieved
Task 7

การบริหารโครงการ (Project Management : MAN
3)



LLargely
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Achieved
Task 8

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource



LLargely

Management : RIN1)

Achieved
Task 9



การฝกอบรม (Training : RIN 2)

LLargely
Achieved

Task 10

การจัดการความรู (Knowledge Management : RIN



LLargely

3)

Achieved
Task 11

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)



LLargely
Achieved

Task 12

การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1)



LLargely
Achieved

Task 13

การใชซ้ํา โปรแกรมขอ มูล ตา งๆ (Reuse

Program



LLargely

Management : REU2)

Achieved
Task 14

: Domain Engineering : REU 3)



LLargely
Achieved

144

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
N - Not Achieved

หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง
ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ได
ระบุไวแตมีมุมมองบางประการ

ที่ไมสามารถทํานายถึง

ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)
L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจาก คุณลักษณะที่ไดระบุไว แต
ยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน
(ประสบความสําเร็จมาก)
F - Fully Achieved

หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุก ๆ ดาน ไม
พบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ
อยางเต็มที่)

(ประสบความสําเร็จ
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รายการ
ผลการดําเนินการ

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน
สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมิน
เทากับ 2

ปญหาและอุปสรรค

ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามี
ภารกิจอื่นที่ตองรับผิดชอบหลายเรื่อง มีผลกระทบตอ
ปฏิทินการดําเนินการ

ขอเสนอในการปรับปรุง

สราง แมแบบ ที่เปนแนวทาง หลักการ และตัวอยางที่
ดี เพื่อเปนแหลงศึกษา สรางความเขาใจใน
กระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุงกระบวนการใน
การถายทอดและสื่อสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน

ความครบถวนของหลักฐาน

ลงชื่อ ......................................................
(นาง พัทธนันท ชาญกิจ )
ผูประเมิน
วันที่ 21 กันยายน 2554
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Task 1 : การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู
(Requirement Elicitation : ENG 1)
วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบถึง ปญหาวิกฤติและ แนวทางในการแกไข ในทัศนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 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). กําหนดตัว ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร ไดแก นายอนุชาติ คงมาลัย
CKO

และนายยุคล เหลาพูลสุข รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ซึ่ง

รับผิดชอบงานของ สฝบร.และผูเชี่ยวชาญ ตามที่ผูบริหารแนะนํา และกําหนดการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร ในประเด็นวิเคราะหตามขอ 1.
4. จัดทําแผนและกําหนดการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร และบท
วิเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดผลการศึกษาตามประเด็นในขอ 1). โดย จัดทํา
วาระการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ และกําหนดวันเวลานัดสัมภาษณ
เอกสารประกอบ ENG-1 หมายเลข 1

147

รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. ทําการสัมภาษณผูบริหาร นายอนุชาติ คงมาลัย CKO วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
และนายยุคล เหลาพูลสุข วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 โดยทํารายงานสรุปสาระสําคัญจากการ
สัมภาษณ และใหผูบริหารตรวจสอบเพื่อทบทวนความถูกตอง เอกสารประกอบ ENG-1
หมายเลข 2
2. ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ ซึ่งนายยุคล เหลาพูลสุข
เปนผูแนะนํา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปฯ เอกสาร
ประกอบ ENG-1 หมายเลข 3
3. จัดทําสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณไดประเด็นครบถวนตามแผนที่วางไวใน
กิจกรรมขอ 1). เอกสารประกอบ ENG-1 หมายเลข 4
Task 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement
Analysis : ENG 2)
วัต ถุป ระสงค :

ทํา การวิเ คราะหห าความตอ งการระบบการจัด การความรู ในแงมุม ของ
ประโยชนที่จะไดรับ

(Business Specification) และความตองการของ

ผูใชงานในการใชงานระบบ (User Specification)
แผนการดําเนินงาน(Plan) : ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
1). นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความ
ความรูที่ตองการจากกลุมผูรับผิดชอบระบบ ฯ ( Business Specification) และขอกําหนดการใช
งานระบบจัดการความรูของผูใชงาน (User Specification)
2). จัดทําเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับ 2 กลุม ไดแก กลุมผูใชงานระบบการ
จัดการความรู และกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู
3. สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหดวย SPSS

148

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) สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTIC) ไดแก
รอยละ (PERCENTAGE) คามัชฌิมเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(STANDARD DEVIATION) เอกสารประกอบ ENG -2 หมายเลข 3
4. ไดค วามตอ งการ คุณ สมบัติข องระบบการจัด การความความรูจ ากกลุม ผูรับ ผิด ชอบ
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 พื้นฐานและอื่นๆ ของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางที่ไดจาก ENG 1,และ ENG 2
2. การกํา หนดการใชง าน Function ของกลุมผูใ ชง าน และกลุมผูดูแ ลระบบ 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 

และวิศ กรความรู  และกลุ ม ผู ใ ชง านทั ่ว ไป ไดแ ก ผู บ ริห าร ผู เ ชี ่ย วชาญ 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 การสื ่อ สารและความสอดคลอ งของระบบการจัด การความรู (Organizational

Alignment : MAN1)
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
จัดการความรู
แผนการดําเนินงาน(Plan) : ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. ศึกษา บทบาทหนาที่ ความรับผิด ชอบ หรือวิสัย ทัศนของหนวยงาน และกําหนด
วิสัยทัศนการ จัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ 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 และเชื่อถือได”
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สามารถสรุป วิสัย ทัศ นข องการจัด การความรูข องสํา นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยบริห าร
จัดการความรู ได ดังนี้ “สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะพัฒนาระบบการ
จัดการความรู (Knowledge Management System) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได เพื่อ
นําสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู”
2. ทํ า การสื ่อ สาร ระบบการบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู  กับ สํ า นัก งาน
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
ไดข องระบบบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู แ ละพึง พอใจเปน สว นใหญ อีก ทั ้ง มี
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เอกสารประกอบ MAN-1 หมายเลข 2
Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management : MAN 2)
วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ
จัดการความรู และ สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1. วิเคราะหโครงสรางเดิมของ สฝบร. ในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู
2. ออกแบบระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู เพิ่มเติมในโครงสรางของ
สฝบร. เพื่อใหมีสวนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. ปรับโครงสรางของ สฝบร. ใหม โดยเพิ่ม สวนงาน การบริหารจัดการ ระบบการ
จัดการความรูในงานบริหารจัดการความรู ดังแผนภูมิโครงสราง สฝบร. ใหม ดังนี้
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สฝบร.

2. ออกคํา สั่ง มอบหมาย ผูรับ ผิด ชอบ ( ยัง ไมอ าจดํา เนิน การได จนกวา จะถึง วัน ที่ 1
ตุลาคม 2554 เพื่อรอบุคลากรมารับ ตํา แหนง ตามคําสั่ง แตงตั้งโยกยา ยบุค คลกร ซึ่ง มีผลตั้งแต
วันที่ 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
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. Gantt Chart ของแผนการสรางระบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ /
กิจกรรม /
ขั้นตอน
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

ผูรับผิดชอบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
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ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ /
กิจกรรม /
ขั้นตอน
1.6 . Test &
Run KMS
1.7 . ชี้แจง 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

ผูรับผิดชอบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
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ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ /

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

กิจกรรม /
ขั้นตอน
แกไขและ
ปรับปรุงราย
ไตรมาส
1.11.
ประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
และทบทวน
เพื่อปรับปรุง
ใน
ปงบประมาณ
ตอไป

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ทั้ง 15 กิจกรรมแลวเสร็จ ใชเวลาตามแผน 5
เดือน โดยมีบางกิจกรรมที่ลาชากวากําหนดตามแผน รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

ระยะเวลาที่

แผน

ดําเนินการจริง

1.Requirement

1-30 พ.ค.

Elicitation (ENG1)

2554

1-31 ก.ค. 2554

ปญหา อุปสรรค

เนื่องจากเปนคณะทํางาน
โครงการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งตองออกนิเทศใน
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ

2.System Requirement

1-30 พ.ค.

(ENG2)

2554

1ก.ค.-31 ส.ค. 2554

3.Software Requirement 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 1-31 ส.ค. 2554
Analysis (ENG3)

2554

4.Software Design

1 มิ.ย. -31 ก.ค. 1-31 ส.ค. 2554

(ENG4)

2554

5.Organisation

1-30 ก.ค.

Alignment (MAN1)

2554

6.Organisation

1-30 ก.ค.

Management (MAN2)

2554

7.Project Management

1 ก.ค .-31

(MAN3)

ส.ค. 2554

8.Humen Resource

1 ก.ค .-31

Management (RIN1)

ส.ค. 2554

9.Training (RIN2)

1 ก.ค .-31
ส.ค. 2554

“

“

“

1-31 ส.ค. 2554

“

1-31 ส.ค. 2554

“

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ขอเสนอแนะ
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กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

ระยะเวลาที่

แผน

ดําเนินการจริง

10.Knwledge Management

1 ก.ค .-31

(RIN3)

ส.ค. 2554

11.Infrastructure (RIN4)

1 ก.ค .-31

ปญหา อุปสรรค

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ตามแผน

-

ขอเสนอแนะ

ส.ค. 2554
12.Asset Management (REU1) 1 ก.ค .-30 ก.ย.
2554
13.Reuse Program

1 ก.ค .-30 ก.ย.

Management (REU2)

2554

14.Domain Engineering

1 ก.ค .-30 ก.ย.

(REU3)

2554

15. Quality Assurance (QA)

1 ก.ค .-30 ก.ย.
2554

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
Shop

ขั้นพื้นฐาน ประโยชนและการใชงานระบบโดยใชการฝกอบรม และการทํา Work
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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
• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูที่จัดทําแลว
• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE)
• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS
• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู
ปงบประมาณ 2556
• จัดประชุมสัมมนาเพื่อสาธิตการใชระบบ KMS แก KM Team/KE ในสวนกลาง
และภาค 1 – 9
• สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหปที่ 3
• สํารวจ ปรับปรุงขอมูลการจัดการความรูใหทันสมัย
• การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรูกับหนวยงานอื่น
• การจัดทํา Library กลาง เพื่อ Share สารสนเทศระบบการจัดการความรูกับหนวยงาน
อื่น
• การสรางแรงจูงใจและความตระหนักแกบุคลากร ผานแผนงาน/โครงการประจําป
โครงการในป พ.ศ. 2556 (Man 3 Rin 2 - 3)
• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท ี่จัดทําแลว
• โครงการเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู
• โครงการปรับปรุงฐานขอมูลกลางดานการจัดการความรู
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• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางความตระหนักดานการจัดการ
ความรู
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
• การขยายเครือขายไปยังสํานักงานในตางจังหวัด
• จัดประชุมสัมมนา KM Team / KE ทั้งสวนกลางและตางจังหวัด เพื่อระดมความ
คิดเห็นสรุปผล และ กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง
• การสรางความตระหนักแกบุคลากรผานแผนงาน/โครงการประจํา
โครงการในป พ.ศ. 2557 (Man 3 Rin 2 - 3)
• โครงการขยายเครือขายระบบการจัดการความรูไปยัง สํานักงานในตางจังหวัด
• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสรางความตระหนักดานการจัดการความรู
• โครงการสัมมนาเพื่อสาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรู
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู
Task 8 : การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : RIN1)
วัต ถุป ระสงค :

วิเ คราะหแ นวทางการบริห ารดา นกําลัง คนที่เ กี่ย วขอ งกับ ระบบการจัด การ

ความรู เชน KM
Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1.การศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ที่
สฝบร. รับผิดชอบในภาพรวมทั้งระบบ
2. กําหนดกรอบอัตรากลังเกีย่ วของกับระบบการจัดการความรู 5 ป
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
ตามยุทธศาสตรการจัดการความรูตามแผนยุทธศาสตร

กําหนดใหมี

กระบวนการสําคัญอยู 3 ประการ คือ การสรางและรวบรวมองคความรู การเผยแพรและ
กระจายองคความรู และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเขาถึงองคความรูอยาง
ทั่วถึงทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น อัตรากําลังในการจัดการความรูจึงตองพิจารณาบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการทั้งสามประการดังกลาว ดังนี้
1. กลุม ผูส รา งและรวบรวมองคค วามรู ตามแผนยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู ได
กําหนดกลุม COP ขึ้นเรียกวา Km Team เพื่อมีหนาที่รับผิดชอบโครงการ (Project) ในการ
สรา งและรวบรวมองคค วามรูใ นแตล ะหัว ขอ จํา นวน 100 องคค วามรู ซึ่ง ควรประกอบดว ย
พนักงานอัยการและเจาหนาที่ธุรการของหนวยงานตามองคความรูที่จัดทํา ประมาณ 7-10 คน
โดยตอ งเปน ผูมีค วามเชี่ย วชาญในงานตามองคค วามรูที่จัด ทํา ขณะนี้ มีก ารจัด ทํา ระบบการ
จัดการความรูจํานวน 89 ระบบ โดยระบบการจัดการความรูองคกรอัยการเปนสวนหนึ่งของ
ระบบทั้งหมด ซึ่งการกําหนด Km team ไมคอยเปนปญหาเนื่องจากแตงตั้งจากบุคลากรที่
ประจํา อยู ใ นสํา นัก งานนั้น ๆโดยมอบหมายใหอ ธิบ ดีข องสํา นัก งานนั้น ๆเปน ผูคัด เลือ กและ
แตง ตั ้ง หากมีส มาชิก วา งหรือ ยา ยไปทีอื ่น ก็ใ หแ ตง ตั ้ง ผู อื ่น ทดแทน เปน วงจรดัง กลา วนี้
ตลอดไป
2. กลุมผูเผยแพรและกระจายองคความรู ไดแก กลุมวิศวกรความรู รวมกับ Km Team
ในการนําขอมูล องคความรู เขาสูระบบการจัดการความรู โดยกําหนด เปนระยะไดดังนี้
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ปที่ดําเนินการ
2554

อัตรากําลัง KE
อาสาสมัครจาก นักศึกษา
ปริญญาโทจํานวน 44 คน ตอ
89 KMS คงเหลือองคความรู
ที่ตองจัดทําตามแผนฯอีก 11
องคความรู

คุณสมบัติ
สามารถใชคอมพิวเตอร
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS

2555

สราง KE ประจํา สฝบร.
จํานวน 15 คน

2556

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

2557

สราง KE ประจํา สฝบร.
จํานวน 30 คน

สามารถใชคอมพิวเตอร
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS
สามารถใชคอมพิวเตอร
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS
สามารถใชคอมพิวเตอร
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS

2558

สราง KE ประจํา สฝบร.
จํานวน 50 คน

สามารถใชคอมพิวเตอร
และจัดเก็บองคความรู
ผาน KMS

หมายเหตุ
การจัดสรร KE ใชระบบรวม
กลางไวที่ สฝบร. และออกไป
ใหบริการแกสํานัก งานที่
ตองการหรือดําเนินการดาน
วิศวกรรมความรูใหแก
สํานักงาน เนื่องจากการมี KE
ประจําสํานักงานมี
งบประมาณสูงและไมคอย
ประสบความสําเร็จเมื่อ
เปรียบเทียบจากประสบการณ
ของโครงการจัดทําเว็บไซดที่
ผานมา
เพื่อรองรับการจัดทําองค
ความรูที่เหลืออยู
เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับภาค 1-9
เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับสํานักงานในภาค
1-9
เพื่อรองรับการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมขอมูลระบบเดิมและ
ขยายสูระดับภาค 1-9
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2. กําหนดความสัมพันธระหวาง กลยุทธ ตาม KM Mission กับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัฒ นาสมรรถนะฯ เพื ่อ เพิ ่ม องคค วามรู แ กผู ป ฏิบ ัต ิง านดา นการพัฒ นาการบริห ารจัด การ
สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากร
KM
Strategy
KM
Strategy
Project

โครงการพัฒนา
CBM

MAN 1

Create
Knowled
ge

Combina
tion
Explicit
Knowled
ge

KMS
Loading

KM HRD

KCJ &
KE
Training

KM Fund
for KE
RIN 1

KE &
User
Seminar

User
Training

3. คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด เสนอแตงตั้ง
คณะทํางานยอยเพื่อดําเนินการเรียนรู ตามกลยุทธที่กําหนด และแตงตั้ง KE Staff
4. คณะทํางานยอยตามขอ 8.2. มีอํานาจหนาที่ สรางและรวบรวมองคความรูแบบหนา
งานตามแนวทางระบบ KCJ และ KE Staff ในการดูแล ระบบ KMS
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5. จัดทําโครงการ/แผนงาน กิจกรรม In-House Training ดานการพัฒนาระบบบริหาร
จัด การสมรรถนะในการพัฒ นาบุค ลากร เชน กิจ กรรมสง เสริม คุณ ภาพชีวิต และการทํา งาน
(Happy Brain)

เปนตน รวมถึงอาจจัดสง KCJ และ KE เขารับการฝกอบรม/นิเทศ ที่

สํานักงานอัยการสูงสุดจัด ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู (ถามี)
Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2)
วัตถุประสงค : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายใน
หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู
2. ออกแบบแนวทางการฝกอบรมตามขอ 1. ในระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. กําหนดรูปแบบการบริหาร KMS Staff Management ดังตอไปนี้
1. สรางแนวทางการเสริมสรางทักษะที่เกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการ ระบบ
การจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาที่นั้นมีประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวกับระบบ
การจัดการความรูที่ดีขึ้น โดยใชแนวทาง การสรางสมรรถนะกลุมงาน (Functional
Competency) ที่จําเปนตอการบริหารจัดการระบบ 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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• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูที่จัดทําแลว
• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE)
• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS
• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู
Task 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3)
วัตถุประสงค : รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ
ในการ
จัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในครั้งตอไป
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1. ออกแบบมาตรฐาน การจัดทําเอกสาร 15 Task ของการทําระบบการจัดการความรู
ตามบัญชีองคความรูที่มีการจัดทําแลว รวมทั้ง 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 ของระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูที่มีการ
จัดทําแลว ไวในระบบ QA ของ Km Center

Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)
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วัตถุประสงค : เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการ
ความรูของ
หนวยงาน
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1. สํ า รวจโครงสรา งพื ้น ฐานที ่ม ีอ ยู  เพื ่อ รองรับ การจัด การความรู  เชน อุป กรณ
อินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
2. มีการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช
รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. จัดทําแบบสํารวจและ วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน วาเพียงพอหรือไม
2. กําหนดวิธีการและการจัดทําคําขอและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ที่
สามารถรองรับ ระบบการจัด การความรูทั้ง หมด เชน การทํา แผนในการจัด ซื้อ จัด หาจา ง
รายการครุภัณฑเพิ่มเติม ของ Km Team เพื่อเสนอตอ สฝบร. และจัดทําเปนแผนในการจัดซื้อ
ทั้งระบบ เพื่อใหมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใช
งาน (ENG3,4)
โดยกํา หนดเปน กลยุท ธโ ครงสรา งของระบบการจัด การความรู( 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 ซึ่งเปน “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. มีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน
2.ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลอง
กับ ENG2, MAN1, RIN1
รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน ดังตัวอยาง ตอไปนี้
ลําดับ

ชนิดของอุปกรณ

จํานวน

อายุใช
งาน

ลักษณะการใชงาน
กับ KMS

ผูใชงาน

2. ทํา บัญ ชี อุป กรณ ที่ตอ งขอจัด สรร หรือ ทดแทน ในสว นที่ส ามารถนํา มาใชห รือ
เกี่ยวของกับ ระบบการจัดการความรู เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ
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ลําดับ

ชนิดของอุปกรณ

จํานวน

การใชงานกับ
KMS

ปงบประมาณ
2555 2556 2557 2558

Task 13 : การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU2)
วัตถุประสงค : รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ใน
การจัดการ
ความรูในอนาคต
แผนการดําเนินงาน(Plan):
1.สํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู และ
สามารถนํามาใชได และเลือกใชและออกแบบเพิ่มเติม Template จากระบบการจัดการความรู
ที่มีอยูแลว ตาม ENG 4
2. รวบรวมและคัดเลือกจัดทําและใชเปน Template มาตรฐานของระบบการจัดการ
ความรู
รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
Template Standard ประกอบดวย สวนตางๆ ไดแก
1. Banner หมายถึง หัวเรื่องของ Web Site ตัวอยาง ดังตอไปนี้
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2. Knowledge Information หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับองคความรู วาอยูในลําดับ
องคความรูที่เทาใด ใน 100 องคความรู วัตถุประสงค เปนตน

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)
วัตถุประสงค :

การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ที่อาจทํามาใชซ้ํา หรือเปน
ตนแบบเพื่อการ
พัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS

Knowledge Model)

แผนการดําเนินงาน(Plan):
1. กําหนดแนวทาง การจัดการ หลักการ และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ที่
อาจทํามาใชซ้ําหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO):
1. . จัด เก็บ รวบรวม IS

ของนัก ศึก ษาปริญ ญาโท สาขาการจัด การความรูที่ไ ดรับ

ทุนการศึกษา เพื่อเปน Domain Concept Library
2 จัดเก็บ คัดเลือก รวบรวม สมมุติฐานและหลักการของระบบการจัดการความรู จาก
IS ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดกาความรูที่ไดรับทุนการศึกษา ที่มีความโดดเดนและ
สามารถขับเคลื่อนใชงานไดผลสําเร็จ ไวเปน Domain Concept Templates
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ภาคผนวก ข
วาระสัมภาษณ
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วาระสัมภาษณ

แผนการรวบรวมความตองการและการจับองคความรู
เรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ประกอบการคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ
***************************
เหตุผลและหลักการ
การรวบรวมความตอ งการและแนวทางในการจับ องคค วามรู เปน สิ่ง จํา เปน
ประการแรกในการจัดทําระบบการจัดการความรู (Knowledge management System)

ตาม

มาตรฐานการประกันคุณภาพ ISO 1207 ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูล แนวทาง ในการออกแบบ และ
จัด ทํ า หมวดหมู  และกํ า หนดรายละเอีย ดขององคค วามรูใ นระบบการจัด การความรู (KMS
Taxonomy) ไดตรงกับปญหาและความตองการของผูใชงานในแตละระดับ จึงจําเปนตองมีการ
จัดทําแผนนี้
วัตถุประสงค
1. เพื ่อ ใหไ ดค วามตอ งการของ ระบบการบริห ารจัด การระบบการจัด การ
ความรู (KMS Management System)
2. ไดก รอบแนวทางโครงสรา งของระบบการบริห ารจัด การระบบจัด การ
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
การเปลี่ยนแปลงการทํางาน (Task Changes)
2. การรวบรวม องคความรู ในความสัมพันธ (Interrelationship) ระหวาง งาน
และ ผูทํางานที่เกี่ยวของ
2.1. องคความรูจากผูเชี่ยวชาญ
2.1.1. กําหนดผูเชี่ยวชาญ
2.1.2. กําหนดวาระการสัมภาษณ
2.1.3. วิเคราะหและจัดทํา บทวิเคราะห(Script)
2.2.

การจัด ทํา รวบรวม รายการสารสนเทศที่จํา เปน ตามคํา แนะนํา ของ

ผูเชี่ยวชาญ
3. ตรวจสอบขั้นตอนเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กําหนด
และ ปรับปรุงหากไมสอดคลอง(ถามี)
ระยะเวลาการดําเนินการ
กรกฎาคม 2554
ผลผลิต
1. ไดความตองการของ ผูบริหาร ผูปฏิบัติหนาที่ ดานระบบการจัดการความรูและองค
ความรูเพื่อแกไขปญหาหรือสรางโอกาส
2. ไดรายการองคความรูที่จําเปนในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
3. ไดแผนภูมิองคความรู
ประโยชนที่คาดหวัง
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1. ทราบความตอ งการในระบบการจัด การความรูที่มีค วามสัมพัน ธกับการปฏิบัติง าน
และผูใชงาน
2. มีแนวทางของการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อแกไขปญหาและสรางโอกาส
ผูรับผิดชอบแผนงาน : นางพัทธนันท ชาญกิจ
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เอกสารประกกอบการดําเนินการตามแผนการรวบรวมความตองกการและการจับบองคความรู
อ
านองงคความรู
ดานการรวบบรวมความตองการด
1. การวิเคราาะหและจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการดํ
ต
าเนินินงาน
ห ดการระบบการจัดกาารความรู เปปนภารกิจขอองสํานักงานอัอัยการ
การบริหารจั
ง 7 ระบบงงานไดแก
พิเศษฝายบริริหารจัดการคความรู ซึ่งปรระกอบดวยระบบงานตางๆ
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2. การกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับความตองการที่สอดคลองกับระบบการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการความรู จึงกําหนดกลุมเปาหมาย ไดแก
2.1. ระดับผูบริหาร ไดแก นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด ผูบริหารจัดการ
ความรู (CKO) และนายยุคล เหลาพูลสุข
2.2. ระดับผูเชี่ยวชาญดาน ระบบการจัดการความรู คือ นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
3. กําหนดการดําเนินการ
3.1. การกําหนดวาระการสัมภาษณ ผูบริหารประกอบดวย
(ก) ชี้แจงวัตถุประสงคการสัมภาษณ:
การสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู ซึ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูเปน
ผูรับผิด ชอบดํา เนิน การ ตามแนวทางการศึก ษาคน ควา แบบอิส ระของ นางพัท ธนัน ท ชาญกิจ
ซึ่งระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว
ขา งตน การสัม ภาษณจ ึง มีค วามตอ งการทราบถึง แนวทางและกรอบในการสรา งระบบทั้ง 7
ระบบ ดังกลาวทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิด ขึ้น กับระบบการจัดการความรู คือ ภาวะ
ตายซาก เชนเดียวกับที่เกิดแลวกับระบบเว็บไซดของสํานักงานอัยการสูงสุด
(ข) หมวดคําถาม กําหนดประเด็นคําถามไว 10 ประเด็น ไดแก
1. ทานเห็นดวยกับความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
เพียงใด
2. ทา นเห็น วา โครงสรา งระบบการจัด การความรูทั้ง 7 ระบบ เพีย งพอตอ การบริห าร
จัดการระบบKMS เพียงพอหรือไม และหากมีขอควรปรับปรุงไดแก ประเด็นใดบาง (อธิบาย
ระบบ 7 ระบบ ใหทราบกอนถามคําถาม)
3. ทา นเห็น ดว ยเพีย งใดตอ การ นํ า ระบบการจัด การความรู  ผนวกเพิ ่ม เติม ในแผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรู เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู
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ของ องคก ร เนื่อ งจากในแผนยุท ธศาสตรมิไ ดมีร ะบุไ ว (จํา เปน เพราะมิฉ ะนั้น จะไมอ าจขอ
งบประมาณและผลักดันสูแผนปฏิบัติการประจําปได)
4. ทานเห็นดวยเพียงใดตอระบบบริหารจัดการ ระบบ KMS ซึ่งประกอบดวย 3 สวน
หลัก ไดแก
* KMS Portal ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ
* มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS เพื่อใหระบบการจัดการความรู มีรูปแบบ
และโครงสรา งระบบเปน อยา งเดีย วกัน ทํ า ใหง า ยและสะดวกตอ ผู ดํ า เนิน การที ่ม ีก ารจัด
โครงสรางและแมแบบสําเร็จใหใชไดทันทีโดยไมตองสรางเอง และสะดวกตอผูใชงานที่ระบบ
KMS มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพิ่มเติมวิธีการใชในแตละระบบ KMS
*งานวิจัย หรือ การศึก ษาคน ควา วิจัย หรือ คน ควา แบบอิส ระ ตลอดจนกิจ กรรม COP
Seminar or Forum เพื่อรวบรวมปญหาและแนวทางแกไข ระบบ KMS เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
5. ระบบบริหารจัดการ KMS ประกอบดวย 5 ระบบยอย นั้นทานเห็นดวยเพียงใด
5.1. ระบบทะเบียน KMS เพื่อรวบรวมขอมูลผูบริหารดูแลระบบ KMS ชวย
ใหสามารถประสานงานและติด ตอ ติด ตามการดํา เนิน การไดถูก ตอ ง อีก ทั้ง เปน ประโยชนใ น
ดานขอมูลการจัดอัตรากําลัง
5.2. ระบบการประเมินผลการใชงานระบบ KMS เพื่อใหทราบถึงจํานวนและ
ผูใชงานระบบ
5.3. ระบบการบริหารทัพยากร เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่จําเปน
ตอการ ดําเนินการ การสรางและปรับปรุง ระบบการจัดการความรู โดยเปนแนวทางการบริหาร
แบบรวมศูนย ทานเห็นชอบกับแนวทางนี้เพียงใด
5.4. ระบบบริห ารจัด การผูใ ชแ ละเจา หนา ที่ เพื่อ บริห ารดาน ความรูข อง KE
และการใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญของการ
ใชงาน ประโยชนที่ไดรับ เปนตน
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5.5. ระบบการสรา งเครือ ขา ย ระบบการจัด การความรู เพื่อ เปน เวทีใ นการ
สัมมนาและแลกเปลี่ย นปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรว มกัน ของผูดูแ ล ระบบ KMS
อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS
6. ทานเห็นดวยเพียงใด ในการเพิ่มเติม การบริหารจัดการระบบ KMS ใหเปนงาน
แผนกหนึ่งของKm Center ในโครงสรางอํานาจหนาที่ของ สฝบร. เพื่อใหมีการมอบหมาย
และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
7. ทานเห็นดวยเพียงใด กับการนํา ระบบการจัดการความรู เปนหลักในการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด
8.

ทา นเห็น ดว ยในการนํา ระบบการจัด การความรู ไปใชใ นสํา นัก งานตา งๆ เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินการเพียงใด
9. เพื่อ ประโยชนใ นการใชงาน ทา นเห็น ดว ยกับ การกํา หนดมาตรฐานโครงสรา งของ
ระบบการจัดการความรูออกเปน 3 โครงสรางหลักไดแก
(ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู
(ข) สวนที่เกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู
(ค) สว นที่เ กี่ย วขอ งกับ การใหบริก ารแกผูใ ชงาน เชน ระบบการใหคํา ปรึก ษา ระบบ
ถาม-ตอบ เปนตน
10. ทานเห็นวา ปญหาวิกฤติ ของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูในอีก 5 ป
ขางหนา มีอะไรบาง และมีขอแนะนําอยางไร
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เอกสารประกกอบการสัมภาาษณผูบริหารร วันที่ 14 กรกฎาคม 25544
ดานการรวบบรวมความตองการด
อ
านองงคความรู
1. การวิเคราาะหและจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการดํ
ต
าเนินินงาน
ห ดการระบบการจัดกาารความรู เปปนภารกิจขอองสํานักงานอัอัยการ
การบริหารจั
ง 7 ระบบงงานไดแก
พิเศษฝายบริริหารจัดการคความรู ซึ่งปรระกอบดวยระบบงานตางๆ
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2. การกําหนดผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดรับความตองการที่สอดคลองกับระบบการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการความรู จึงกําหนดผูเชี่ยวชาญ ไดแก
2.1. ระดับผูบริหาร ไดแก CKO คือ รองอัยการสูงสุด ทาน อนุชาติ คงมาลัย และนาย
ยุคล เหลาพูลสุข
2.2. ระดับผูเชี่ยวชาญดาน ระบบการจัดการความรู คือ นาย เชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
3. กําหนดการดําเนินการ
3.1. การกําหนดวาระการสัมภาษณ ผูบริหารประกอบดวย
(ก) ชี้แจงวัตถุประสงคการสัมภาษณ:
การสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู ซึ่งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูเปน
ผูรับผิด ชอบดํา เนิน การ ตามแนวทางการศึก ษาคน ควา แบบอิส ระของ นางพัท ธนัน ท ชาญกิจ
ซึ่งระบบการบริหารจัดการความรูประกอบดวย ระบบตางๆ 7 ระบบ ตามแผนภูมิ ดังแสดงไว
ขา งตน การสัม ภาษณจ ึง มีค วามตอ งการทราบถึง แนวทางและกรอบในการสรา งระบบทั้ง 7
ระบบ ดังกลาวทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาสําคัญที่อาจเกิด ขึ้น กับระบบการจัดการความรู คือ ภาวะ
ตายซาก เชนเดียวกับที่เกิดแลวกับระบบเว็บไซดของสํานักงานอัยการสูงสุด
(ข) หมวดคําถามไดแก
1. ทานเห็นดวยกับความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
เพียงใด
ตอบ เห็น ดว ยตามที ่ชี ้แ จง เพราะการบริห ารจัด การใหร ะบบการจัด การความรู ส ามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณ ดานอุปกรณ และ
ดา นเทคนิค วิศ วกรรมความรู  ซึ ่ง สํ า นัก งานที ่เ กี ่ย วขอ งกับ องคค วามรู อ าจมีค วามพรอ มไม
เพียงพอ ในระยะเริ่มตนจําเปนที่ตองให สฝบร.และ KM Center เปนผูรับผิดชอบในดานตางๆ
ดัง กลา ว สว นสํา นัก งานที่เ กี่ย วขอ ง รับผิด ชอบในดา นการสรา งและรวบรวมองคค วามรูเ พื่อ
เผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดันใหมีการใชงานระบบ
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2. ทา นเห็น วา โครงสรา งระบบการจัด การความรูทั้ง 7 ระบบ เพีย งพอตอ การบริห าร
จัดการระบบKMS เพียงพอหรือไม และหากมีขอควรปรับปรุงไดแก ประเด็นใดบาง (อธิบาย
ระบบ 7 ระบบ ใหทราบกอนถามคําถาม)
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สรุปรายงานผลการสัมภาษณผูบริหาร
นายอนุชาติ คงมาลัย รองอัยการสูงสุด
เรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
1. วัตถุประสงคในการสัมภาษณ
ในการสัมภาษณ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ไดชี้แจงวัตถุประสงคในการ
สัมภาษณดังนี้
1. เพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
การจัด การความรู  ซึ ่ง สํ า นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยบริห ารจัด การความรู เ ปน ผู ร ับ ผิด ชอบ
ดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ซึ่ง
ระบบการบริห ารจัด การความรูป ระกอบดว ย ระบบตา งๆ 7 ระบบ ตามแผนภูมิ ดัง แสดงไว
ประกอบการสัมภาษณ
2. เพื่อทราบโครงสรางระบบการบริหารจัดการความรู
3. เพื่อ กํา หนดแนวทางแกไ ขปญ หาสํา คัญ ที่อ าจเกิด ขึ้น กับ ระบบการจัด การ
ความรู
2. สรุปผลการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามที่ตองการ จํานวน 10 ประเด็น ซึ่งผูบริหารไดให
กรอบแนวทางในการบริหารระบบการจัดการความรูสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. ความจํา เปน ตอ งมีร ะบบการบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู การ
บริหารจัดการใหระบบการจัดการความรู สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุน ดานงบประมาณ ดานอุปกรณ และดานเทคนิควิศวกรรมความรู ซึ่งสํานักงานที่
เกี่ย วขอ งกับ องคค วามรูอ าจมีค วามพรอมไมเ พีย งพอ ในระยะเริ่ม ตน จํา เปน ที่ตอ งให สฝบร.
และ KM Center เปนผูรับผิดชอบในดานตางๆดังกลาว สวนสํานักงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบ
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ในดานการสรางและรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดัน
ใหมีการใชงานระบบ จึงจําเปนที่จะตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูที่ได
สรางขึ้นแลว จํานวน 44 ระบบการจัดการความรูและที่จะสรางตอไปจนครบ 100 ระบบจัดการ
ความรู ตามบัญชีรายการองคความรู 100 องคความรู
2. ความจํ า เปน ของการเชื่อ มโยง แผนงาน/โครงการดา น ระบบการจัด การ
ความรูกับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการ
จัดการความรูของ องคกร เนื่องจากในแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูมิไดระบุไว ผูบริหาร
เห็นวามีความจําเปนอยางมาก เพราะมิฉะนั้น อาจทําใหการสรางระบบการจัดการความรู ไมได
รับ การสนับ สนุน ดา นงบประมาณที ่ต อ เนื ่อ ง เพราะการของบประมาณตอ งเปน แผนงาน/
โครงการที ่ร ะบุไ วใ นแผนยุท ธศาสตรด ว ย จึง จะผลัก ดัน สู แ ผนปฏิบ ัต ิก ารประจํ า ปไ ด
นอกจากนี้ ระบบการจัดการความรูเปนแนวทางใหมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู และโดยลักษณะการจัดการนาจะเปน Flag ship ใน
การจัด การความรู ข องสํ า นัก งานอัย การสูง สุด ไดเ ปน อยา งดี เนื ่อ งจากดํ า เนิน การภายใต
มาตรฐาน ISO 12207 ที่เปนมาตรฐานดานวงจรชีวิตของการสรางและเผยแพรองคความรู ที่
สามารถสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง อันเปนปจจัยสําคัญสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. โครงสรา งระบบการจัด การความรู  ซึ ่ง กํ า หนดออกเปน 7 ระบบ ตาม
เอกสารประกอบการสัม ภาษณ นั้น ผูบริห าร เห็น วา เพีย งพอตอ การบริห ารจัด การระบบการ
จัดการความรูไดครอบคลุมครบทุกดาน เพราะออกแบบตามแนวทาง 7’S ของ Mckinsey ซึ่ง
เปนแนวทางการประเมินคุณภาพองคกรที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ

จึงนาจะเพียงพอที่จะ

ขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและผลักดันการบริหารจัดการระบบ
การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดไดสําเร็จตามเปาหมายของแผนแมบทการจัดการ
ความรู คือ การเปนองคกรแหงการเรียนรูไดตามเวลาที่กําหนดไว
4. โครงสรางของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ผูบริหารเห็นวาโครงสรางดังกลาวควรประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก
4.1. KMS Portal ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ
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4.2. มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS
จัด การความรู

เพื่อใหระบบการ

มีรูป แบบ และโครงสรา งระบบเปน อยา งเดีย วกัน ทํา ใหงา ยและสะดวกตอ

ผูดํา เนิน การที่มีก ารจัด โครงสรา งและแมแ บบสํา เร็จ ใหใ ชไ ดทัน ทีโ ดยไมตอ งสรา งเอง และ
สะดวกตอผูใชงานที่ระบบ KMS มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพิ่มเติมวิธีการใชใน
แตละระบบ KMS
4.3. งานวิจ ัย หรือ การศึก ษาคน ควา วิจ ัย หรือ คน ควา แบบอิส ระ จาก
กิจกรรมคลังสมองและกิจกรรม COP Seminar or Forum
ทางแกไ ข ระบบ KMS

เพื่อรวบรวมปญหาและแนว

เพื่อ การพัฒ นาและปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพ

จะเปน เวทีแ หง การ

แลกเปลี่ย นความรูภ ายในองคก รที่สํา คัญ และทํา ใหก ารจัด การความรูมีชีวิต และเติบ โตอยา ง
ตอเนื่อง ซึ่ง เรื่องนี้อาจเทีย บไดจ ากการประชุม วิชาการในสมัย กอน

ที่สรา งแนวปฏิบัติ

ตางๆที่ปจจุบันยังใชงานอยู การมีเวทีแบบนี้ดีกวาแบบเดิมมากเพราะเปนระบบมากกวาเดิม
5. สําหรับ ประเด็นระบบบริหารจัดการ KMS ซึ่งประกอบดวย 5 ระบบยอย
ไดแก
5.1. ระบบทะเบียน KMS
KMS

เพื่อรวบรวมขอมูลผูบริหารดูแลระบบ

ชวยใหสามารถประสานงานและติดตอ ติดตามการดําเนินการไดถูกตอง อีกทั้งเปน

ประโยชนในดานขอมูลการจัดอัตรากําลัง
5.2. ระบบการประเมินผลการใชงานระบบ KMS

เพื่อใหทราบถึง

จํานวนและผูใชงานระบบ
5.3. ระบบการบริหารทรัพยากร เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งทรัพยากร
ที่จํา เปน ตอ การ ดํ า เนิน การ การสรา งและปรับ ปรุง ระบบการจัด การความรู โดยเปน แนว
ทางการบริหารแบบรวมศูนย
5.4. ระบบบริห ารจัด การผูใ ชแ ละเจา หนา ที่ เพื่อ บริห ารดา น ความรู
ของ KE และการใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญ
ของการใชงาน ประโยชนที่ไดรับ เปนตน
5.5. ระบบการสรางเครือขาย ระบบการจัดการความรู เพื่อเปนเวทีใน
การ สัม มนาและแลกเปลี่ย นปญ หาอุป สรรคและแนวทางการแกไ ขรว มกัน ของผูดูแ ล ระบบ
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KMS อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS ผูบริหาร
เห็นวา ทุกระบบจะชวยสนับสนุนใหระบบการบริหารจัดการความรูมีประสิทธิภาพ
6. ผูบ ริห ารเห็น วา ควรกํา หนดให ระบบการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การ
ความรูเปนงานสวนหนึ่งของ ศูนยเทคโนโลยีความรู (Km Center) โดยบรรจุไวในโครงสราง
อํานาจหนาที่ของ สฝบร. เพื่อใหมีการมอบหมาย และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพราะถือไดวา
เปนงานหลักของ สฝบร.
7. ผู บ ริห ารเห็น วา ควรนํ า ระบบการจัด การความรู เปน หลัก ในการจัด การ
ความรู

ของสํา นัก งานอัย การสูง สุด เพราะ การจัด การความรูที่กํา หนดไวเ ดิม นั้น ให

ความสําคัญกับกระบวนการสรางองคความรูหลัก และองคความรูสนับสนุน และกลยุทธการ
เผยแพรองคความรูในรูปแบบดิจิตอล บนระบบ KM Center ซึ่งเห็นไดวา ยังขาดสวนสําคัญคือ
การบริหารจัดการองคความรูดิจิตอลที่จะจัดเก็บใน

KM Center เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ

สามารถเพิ่มเติมและปรับปรุงองคความรูดวยวิธีการที่สะดวกโดยไมตองศึกษาหรือเรียนรูดาน
เทคนิค ในโครงสรา งของเว็บ ไซดแ ละรวมทั้ง ผูใ ชง านเองก็สะดวกเพราะระบบมีรูป แบบเปน
เอกภาพ และสามารถใชง านไดด ว ยทัก ษะพื ้น ฐานทั ่ว ไปได โดยไมต อ งมีก ารอบรมเปน
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
สํา คัญ ในการจัด การความรู หลายสํา นัก งานจํา เปน ตอ งมีค วามรูเ ฉพาะดา นเปน พิเ ศษ เชน
สํานักงานตางประเทศ สํานักงานที่ปรึกษา สํานักงานคดีปกครอง เปนตน การมีแหลงความรู
เฉพาะดาน ทําใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม มีแหลงเรียนรูงานไปพรอมกับการทํางาน และเปนที่
รวบรวมองคความรูของ ผูเ ชี่ย วชาญที่ทํางานดานนั้นมานานไวใ นองคก ร จะไดไ มสูญหายไป
เมื ่อ โยกยา ยไปที ่อื ่น หรือ เกษีย ณอายุไ ป องคค วามรูจ ะถูก จัด เก็บ และใชง านและมีต อ ยอด
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เพิ่มเติมอยางเปนระบบและตอเนื่อง นับวาจะเปนประโยชนอยางมาก เพราะ องคความรูเปนที่
ยอมรับ ในปจ จุบ ัน วา เปน ทุน ทางปญ ญาขององคก ร ซึ ่ง ไดร ับ ยอมรับ วา สํ า คัญ กวา ทุน ทาง
ทรัพยสิน เพราะทุนทางปญญาทําใหองคกรแข็งแกรงและยั่งยืน ลอกเลีย นแบบไมไ ด ตางจาก
ทุนทางทรัพยสินยิ่งใชก็ยิ่งหมดไป ทุกองคกรชั้นนําจึงใหความสนใจตอการบริหารจัดการทุน
ทางปญญาไมยิ่งหยอนไปกวาทุนทางทรัพยสิน
9. รูปแบบมาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) ผูบริห ารเห็น วาควร
แบงออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก
(ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู
(ข) สวนที่เกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู
(ค) สว นที่เ กี่ย วขอ งกับ การใหบ ริก ารแกผูใ ชง าน เชน ระบบการให
คําปรึกษา ระบบถาม-ตอบ เปนตน
เนื่องจากการกําหนดมาตรฐานโครงสรา งไวจะทํา ใหการจัด ทําระบบ
KMS มีความเปนเอกภาพ และเห็นวา โครงสรางดานการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของก็มี
ความสําคัญ ที่ควรเพิ่มเติมเพราะบางครั้งการสรางองคความรูขึ้นใหมก็ไมจําเปนหากมีผูทําไว
แลว ก็สามารถเชื่อมโยงนํามาใชได ทําใหประหยัดและรวดเร็วกวามาก
10. ผูบริหารเห็นวาปญหาวิกฤติ ของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ในอีก 5 ปขางหนา นั้น ที่สําคัญไดแก
1. ภาวะขอ มูล ลน ฐานขอ มูล เมื่อ มีก ารจัด เก็บ ขอ มูล และองคค วามรู
จํา นวนมากไปเรื่อ ยๆ โดยไมก ารสํา รวจสถิติก ารใชง านและการคัด กรองวา องคค วามรูนั้น
หมดอายุหรือลาสมัยแลวหรือไม จะทําเกิดขอมูลเกินความจําเปนที่จะใชงาน เพราะไมมีการคัด
ขอมูลเกาออกไปเก็บที่อื่น จนเกิดภาวะระบบฐานขอมูลบวม คือ ขอมูลมีจํานวนมากเกินกวาที่
หนวยความจําจะรับได ทําใหการทํางานชาลง อาจจําตองมีการบริหารจัดการเรื่องอุปกรณ และ
อัต รากํา ลัง ดา นเทคนิค จึง เปน ปญ หาวิก ฤติที่ตอ งมีร ะบบการคัด กรององคค วามรูเ กา หรือ ที่
ลา สมัย ไปเก็บ ที่อื่น หรือ ในคลัง ขอมูล ระบบนี้ตอ งตอ งคิด ไวลว งหนา ในการออกแบบระบบ
มิฉะนั้นจะมีปญหาในภายหลัง
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2. ปญหาดาน ระยะเวลาหรืออายุขององคความรู ก็มีความจําเปนตองมี
การประเมิน ผลการใชง านและ ความทัน สมัย ขององคค วามรู เชน องคค วามรูเ ดิม ที่มีก าร
เปลี่ย นแปลงไป ก็ค วรคัด แยกออกจากระบบการจัด การความรูไ ปเก็บ ไวใ นคลัง ขอ มูล เพื่อ
สืบคนหรือนํามาใชในภายหนาเมื่อจําเปน จะทําใหการใชงานถูกตองตามกาลเวลา และไมตอง
เพิ่ม ขนาดของอุปกรณร ะบบการจัด การความรู จึง จะเปน การบริห ารจัด การระบบการจัด การ
ความรูที่มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ ......................................................
( นายอนุชาติ คงมาลัย )
รองอัยการสูงสุด
ผูบริหารจัดการความรู (CKO)
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เอกสารประกอบการสัมภาษณผูบริหาร วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ดานการรวบรวมความตองการดานองคความรู
1. การวิเคราะหและจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน
การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู เปนภารกิจของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายบริหารจัดการความรู ซึ่งประกอบดวยระบบงานตางๆ 7 ระบบงานไดแก
KMS Management Strategy
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สรุปรายงานผลการสัมภาษณผูบริหาร
นายยุคล เหลาพูลสุข
รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ
เรื่อง การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2554
1. วัตถุประสงคในการสัมภาษณ
ในการสัมภาษณ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ไดชี้แจงวัตถุประสงคในการ
สัมภาษณดังนี้
1. เพื่อตองการทราบถึง ความตองการและแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
การจัด การความรู  ซึ ่ง สํ า นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยบริห ารจัด การความรู เ ปน ผู ร ับ ผิด ชอบ
ดําเนินการ ตามแนวทางการศึกษาคนควาแบบอิสระของ นางพัทธนันท ชาญกิจ ผูสัมภาษณ ซึ่ง
ระบบการบริห ารจัด การความรูป ระกอบดว ย ระบบตา งๆ 7 ระบบ ตามแผนภูมิ ดัง แสดงไว
ประกอบการสัมภาษณ
2. เพื่อทราบโครงสรางระบบการบริหารจัดการความรู
3. เพื่อ กํา หนดแนวทางแกไ ขปญ หาสํา คัญ ที่อ าจเกิด ขึ้น กับ ระบบการจัด การ
ความรู
2. สรุปผลการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณไดกําหนดคําถามที่ตองการ จํานวน 11 ประเด็น ซึ่งนายยุคล เหลาพูลสุข
ผูบริหารไดใหกรอบแนวทางในการบริหารระบบการจัดการความรูสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. ความจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ผูบริหาร
เห็นดวย เพราะวา การบริหารจัดการ KMS เปนเรื่องสําคัญ เพราะทําใหระบบการจัดการความรู
มีป ระสิท ธิภ าพและสามารถดํา เนิน การไดอ ยา งตอ เนื่อ ง และตอ งไดรับ การสนับ สนุน ดา น
งบประมาณ ดา นอุป กรณ และดา นเทคนิค วิศ วกรรมความรู  จากผู บ ริห ารระดับ สูง สว น
สํานักงานที่เกี่ยวของ ก็ตองสรางความเขาใจและสื่อสารใหผูรับผิดชอบ KMS ในดานการสราง
และรวบรวมองคความรูเพื่อเผยแพรในระบบการจัดการความรูและการผลักดันใหมีการใชงาน
ระบบ
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2.โครงสรางระบบการจัดการความรูทั้ง 7 ระบบ ผูบริห าร เห็น วา ระบบการ
บริห ารจัด การที ่อ อกแบบมานี้ มีถึง 7 ดา นตามมาตรฐานสากล และครอบคลุม ครบทุก ดา น
เปน การพัฒ นาทั ้ง ระบบ และสามารถขับ เคลื ่อ นระบบการจัด การความรู ไ ดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
3. การนําระบบการจัดการความรู ผนวกเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู เพื่อใหเปน Flag ship ในการขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูของ องคกร เนื่องจาก
ในแผนยุทธศาสตรมิไดมีระบุไว ผูบริหารเห็นดวย เพราะ การของบประมาณ ตองมีแผนงาน/
โครงการที่อยูใน แผนปฏิบัติการประจําป นอกจากนี้ ระบบการจัดการความรูเปนเรื่องหรือ
แนวทางใหมที่เ กิด ขึ้น จากการจัด การเรีย นการสอนในระดับ ปริญ ญาโท สาขาการจัด การและ
ควรทําใหเ ปน มาตรฐานโดยนํา การดํา เนิน การภายใตม าตรฐาน ISO 12207 มาปรับ ปรุง
เทียบเคียง ใหเปนมาตรฐานในการบริหารจัดการ KMS ที่เหมาะสมตอไป
4. ผูบริหารเห็นวา ระบบบริหารจัดการ ระบบ KMS ควรประกอบดวย 3 สวน
หลัก ไดแก
* KMS Portal ชองทางกลางในการเขาถึงระบบการจัดการความรูทุกระบบ
* มาตรฐานกลางเพื่อการพัฒนาระบบ KMS เพื่อใหระบบการจัดการความรู
มีรูปแบบ และโครงสรางระบบเปนอยางเดียวกัน ทําใหงายและสะดวกตอผูดําเนินการที่มีการ
จัดโครงสรา งและแมแบบสํา เร็จ ใหใ ชไ ดทัน ทีโ ดยไมตองสรา งเอง และสะดวกตอผูใ ชง านที่
ระบบ KMS มีโครงสรางเปนเอกภาพจึงไมตองศึกษาเพิ่มเติมวิธีการใชในแตละระบบ KMS
*งานวิจัยหรือการศึกษาคนควาวิจัยหรือคนควาแบบอิสระ ตลอดจนกิจกรรม
COP Seminar or Forum เพื่อรวบรวมปญหาและแนวทางแกไข ระบบ KMS เพื่อการพัฒนาและ
ปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพ
โดยมีขอ สัง เกตวา การดํา เนิน การนี้ตอ งใชเ วลาเพราะเปน การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในองคกร
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. ระบบการบริห ารทรัพ ยากร เพื่อ ดํา เนิน การใหไ ดม าซึ่ง ทรัพ ยากรที่
จําเปนตอการ ดําเนินการ การสรางและปรับปรุง ระบบการจัดการความรู โดยเปนแนวทางการ
บริหารแบบรวมศูนย
5.4. ระบบบริหารจัดการผูใชและเจาหนาที่ เพื่อบริหารดาน ความรูของ KE และ
การใหการสนับสนุนดานผูใชงาน เชน การประชาสัมพันธ การใหเห็นความสําคัญของการใชงาน
ประโยชนที่ไดรับ เปนตน
5.5. ระบบการสรางเครือขาย ระบบการจัดการความรู เพื่อเปน เวทีใ นการ
สัมมนาและแลกเปลี่ย นปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขรว มกัน ของผูดูแ ล ระบบ KMS
อยางตอเนื่องและเปนเครือขาย เพื่อความเติบโตและมีชีวิตชีวาของระบบ KMS
เนื่อ งจากเปน การออกแบบที่มีรูป ธรรม เขา ใจงา ย และเปน เครือ ขา ย และใน
อนาคตจะเปนชองทางในการสื่อสารคนในองคกรเพื่อกาวไปสูองคกรแหงการเรียนรู
6. ผูบริหารเห็นวาควรเพิ่มเติม การบริหารจัดการระบบ KMS ใหเปนงาน
แผนกหนึ่งของ Km Center ในโครงสรางอํานาจหนาที่ของ สฝบร. เพื่อใหมีการมอบหมาย
และมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
7. ผูบ ริห ารเห็น วา ควรนํา ระบบการจัด การความรู มาเปน หลัก ในการจัด การ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพราะโครงสรางการจัดการความรูที่กําหนดไวเดิมนั้น ขาด
จุดมุงหมายที่ชัดเจน แตการจัดการความรูเนนที่การแกไขปญหาดวยองคความรู ที่แหลมคม
และใชไ ดผลทุก ครั้ง โดยรวบรวมและสามารถจัดเก็บองคความรูจากผูเ ชี่ย วชาญไวไมใ หสูญ
หาย ดังนั้น จึงจําเปนและเห็นดวยที่ สฝบร.จะนําระบบ KMS เขามารวมเปนภารกิจหลักของ
สฝบร. เพื่อใหวงจรการจัดการความรูสมบูรณและหมุนวนอยางมีชีวิตและยั่งยืนตอไป
8. ผูบริหารเห็นวาการนําระบบการจัดการความรู ไปใชในสํานักงานตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการดํา เนิน การนั้น ทุก สํานักงานมีห นาที่ตองนําระบบการจัดการความรูมาใช และ
สํานักงานตางๆ มีความจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานเปนพิเศษ และมีแหลงความรูเฉพาะดาน
ทําใหผูเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถมีแหลงเรียนรูงานไปพรอมกับการทํางาน และสามารถ
รวบรวมองคความรูของผูเชี่ยวชาญที่ทํางานดานนั้นมานานไวในองคกร จะไดไมสูญหายไปเมื่อ
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โยกยายไปที่อื่นหรือเกษียณอายุไ ป นอกจากนี้การจัดการความรู ตองผสมผสานไปกับงาน
ประจํา ไมควรใหเปนภาระเพิ่มขึ้น องคความรูจะตองถูกจัดเก็บและใชงาน รวมทั้งมีตอยอด
เพิ่ม เติม อยา งเปน ระบบและตอ เนื่อ ง เพราะองคค วามรู ถือ เปน ทุน ทางปญ ญาขององคก ร
เพราะทํา ใหอ งคก รมีส มรรถนะ ทุก องคก รชั้น นํา จึง สนใจตอ ทุน ทางปญ ญามากกวา ทุน ทาง
ทรัพยสิน
9. ผูบริหารเห็นวาการนําระบบการบริหาร KMS มาใชในการทํางานจริง ควร
มีความเปนเอกภาพ แตเห็นวา การเชื่อมโยงกันของทุก KMS และความรวมมือรวมใจกันอยาง
เปนหนึ่งเดียวเปนสิ่งสําคัญ ตองรวมคิด รวมทํา เปนผูรวมใช เปนเจาของรวมกัน ในการแกไข
ปญหา ที่เรียกวา Owner of the Problem สิ่งที่สําคัญที่สุดและตองสรางใหได
10. ผูบริหารแนะนําผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ ในการบริหารจัดการ
ระบบ KMS ไดแ ก นายเชิด ศัก ดิ์ หิรัญ สิริส มบัติ รองอธิบ ดีอัย การ สํา นัก งานคดีป กครอง
เพราะเห็นวา เปนผูมีความรูเรื่องบริหารจัดการและมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
อยา งมาก และเคยผา นงานในดา นดัง กลา วมาโดยเฉพาะในชว งที ่เ ปน อัย การพิเ ศษฝา ย
สารสนเทศ
11. ผูบริหารเห็นวา ควรกําหนดวิสัยทัศนของ สฝบร. ใหสนองตอบตรงตาม
วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ที่
มีขีดสมรรถนะสูง และสอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ลงชื่อ ......................................................
( นายยุคคล เหลาพูลสุข )
รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ
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เอกสารประกกอบการสัมภาาษณผูบริหารร วันที่ 15 กรกฎาคม 25544
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วาระสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
Scoping Meeting Agenda
การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ชื่อผูเชี่ยวชาญ . นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
ตําแหนง รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง
วาระที่ 1.การแจงวัตถุประสงคโครงการและความเปนมาของการสัมภาษณ
แจงวัตถุประสงค :
การสัม ภาษณนี ้ เปน สว นหนึ่ง ของการศึก ษาคน ควา แบบอิส ระ ในการศึก ษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรวบรวมความตองการ ในการ
ออกแบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ใหสามารถตอบสนองและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น
โดยการเก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูเ ชี่ย วชาญไดตรงกับ
ความตองการจริง
วาระที่2. ขอทราบประสบการณเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การจัดการความรู
ผมเริ่ม เรีย นคอมพิว เตอรจ ากคณะวิศ วกรรมศาสตร จุฬ าลงกรณมหาวิทยาลัย และรับ
ราชการในสว นที ่เ กี ่ย วขอ งกับ การบริห ารและกํ า กับ ดูแ ลระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ใน
ตําแหนง อัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีประสบการณในการกํากับออกแบบ ระบบสารบบคดี
อิเล็กทรอนิกส ระบบ e Justice ของกระบวนการยุติธรรมแหงชาติโดยเปนอนุกรรมการ เปนที่
ปรึกษาระบบ ดัชนีความโปรงใสภาครัฐดานขอมูลขาวสารของ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ขอ มูล ขา วสาร สํา นัก งานปลัด สํา นัก นายกรัฐ มนตรี และผา นการอบรมหลัก สูต รสํา คัญ เชน
หลัก สูต รผูอํา นวยการบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ รัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิก ส (EGM) รุน 1
ของ NECTEC เปนตน
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วาระที่ 3. ปญหาวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น กับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และ
กรณีศึกษาที่อาจเปรียบเทียบกับระบบการจัดการความรู
ระบบการจัดการความรู มีปญหาวิกฤติที่ตองคํานึงถึงอยางมากคือ ภาวะระบบหยุดนิ่ง
(Dead Still) หมายถึง ระบบที่สรางขึ้นถูกทอดทิ้งทั้งจากผูกํากับดูแลและผูใชงาน เพราะขาด
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

และปญหาสําคัญที่สอง คือ ภาวะฐานขอมูลบวม

เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่องโดยขาดการบริหารจัดการขอมูล เชน การสะสาง ขอมูล
เกาหรือลาสมัยไปจัดเก็บไวในสวนของคลังขอมูล ทําใหเกิดความลาชาในการคนหาขอมูลและ
เปลืองพื้นที่เก็บโดยไมไดใชประโยชน
วาระที่4.

ทานเห็นดวยเพียงใดกับแนวทางการศึกษาเพื่อออกแบบโครงสรางของระบบการ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู โดยใช 7’S Models ของ Mckinsey ซึ่งแบงเปน ระบบ
ตางๆไดแก
1.1. Strategy กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
1.2. Structure ซึ่งไดแก Builder Support / KMS Template * ระบบสนับสนุน
การจัดทําแมแบบระบบการจัดการความรู
1.3. System

การบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู ซึ่ง ประกอบดว ย

ระบบยอยๆ เชน
* ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS)
* ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน การ
กําหนดสิทธิการใชงาน การฝกอบรมผูใชงานและผูดูแลระบบ เปนตน
* ระบบการจัดการทรัพยากร
* ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวาง ผูดูแลระบบการ
จัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและอุปสรรคตางๆ
* ระบบการประเมินผลการใชงาน
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เห็นดวย เพราะ 7’S Models เปนแนวทางการวิเคราะหคุณภาพระบบบริหาร
จัดการ ที่บริษัท Mckinsey นํามาใชประเมินคุณภาพของตน และตอมาไดรับความนิยม
อยา งแพรห ลายในฐานะเครื่อ งมือ วัด คุณ ภาพระบบการบริห ารจัด การองคก ร ดัง นั้น
การสรางหรืออกแบบ ระบบการบริหารดวย 7’S Models ทําใหไดระบบการบริหารที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
2. ดาน Strategy

หรือ กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ทานมี

แนวคิดอยางไร
จากการศึกษารายละเอียดของแผนแมบทการจัดการความรู และ แผนยุทธศาสตรการ
จัด การความรูไ มไ ดก ลา วถึง ยุท ธศาสตรห รือ กลยุท ธ เกี่ย วกับ ระบบการจัด การความรู ไว
ชัด เจน แตเ ห็น วา ระบบการจัด การความรูที ่ม ีก ารจัด สรา งขึ ้น เปน แนวทางที ่ถ ูก ตอ งและ
สามารถขับเคลื่อ นเปาประสงคตามแผนแมบทการจัดการความรูใ หเ ปน รูปธรรมได ปญหาที่
ควรคํานึงคือ หากไมมีการเชื่อมโยงหรือบรรจุใหชัดเจนในแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรการ
จัดการความรู หากมีการปรับเปลี่ยน CKO ตามวาระ ระบบการจัดการความรูอาจไมไดรับการ
สนับสนุนที่เพียงพอ นอกจากนี้ ระบบการบริหาร KMS จําเปนตองมองในภาพรวมของระบบ
ที่คอนขางใหญ และใชงบประมาณตลอดจนเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆเกือบทั่วประเทศ หาก
ไมมีแผนระดับองคกรรองรับ ก็จะลําบากในการขับเคลื่อนใหไดรับการสนับสนุนจากทุกฝาย
แนวทางที่จะขับเคลื่อนดังกลาว อาจใชแนวทางงายๆ คือการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผน
แมบทหรือแผนยุทธศาสตร ในสวนของ Km Center หรือในสวนของการสรางองคความรูก็ได
นอกจากนี ้ อาจเชื่อ มโยงโดยกํา หนดเปน กิจ กรรมในแผนปฏิบัติก ารจัด การความรูป ระจํา ป
งบประมาณ (KM Action Plan) ก็ได
3. กรณีของ Structure ที่กําหนดแนวทางศึกษาไว ทานคิดวาควรคํานึงถึงเรื่องอะไรบาง
Structure หรือโครงสรางที่เปนรูปธรรมหรือกายภาพ ของการจัดการความรู คือ ระบบ
KMS ซึ่งเปนมาตรฐานที่ควรมีเพื่อใชสรางระบบตอๆไป และทําใหการสรางไมตองใชเทคนิค
มาก โดยอาจแบงโครงสรางของเรื่องนี้ไดเปน 3 สวน คือ
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(ก) KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการความรู
เพราะหากปลอยใหออกแบบกันหลากหลาย จะยากลําบากในการดูแล การจัดการ และการใช
งาน เพราะผูใ ชง านจะหาขอ มูล ไมพ บหรือ ไมส ะดวก หากจัด การเรื่อ ง Taxonomy

เปน

มาตรฐาน ผู ใ ชส ามารถจะใชง านสะดวกโดยไมต อ งเรีย นรู ก ารใชง านใหมต ลอดเวลา
นอกจากนี้ การมีมาตรฐานกลาง ทําใหสะดวกแก Km Team ในการสรางและปอนขอมูลเขา
ระบบ
ทั้งนี้ ควรมีสวนที่เปน Builder Support เปนสวนที่เปนเครื่องมือในการสรางสําเร็จรูป
ที่อ อกแบบตามมาตรฐานกลางในขอ (ก) ชว ยใหผูส รา งระบบทํา งานไดงา ยขึ้น และไมตอ ง
เรียนรูหรือมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก
(ข) KMS Portal

หมายถึง การจัดใหระบบการจัดการความรู มีลักษณะเปน Portal

คือ มีชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบโดยผานชองทางนี้ ทําให
ผูใ ชง านสะดวกไมต อ งจํ า address

ของแตล ะระบบการจัด การความรู  เชน ใช Portal

www.kmcenter.ago.th ก็สามารถเขาถึงระบบการจัดการความรูทั้งหมดได เพราะมีการเชื่อมโยง
ไวอยางเปนระบบและเปนหมวดหมู
(ค) R&D สวนนี้ก็สําคัญ เพราะอุปกรณหรือโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ลา สมัย และออกจากสายการผลิต ภายในไมเ กิน 3 ปเ ปน อยา งมาก ดัง นั ้น การปรับ ปรุง
โครงสรา งของอุป กรณแ ละระบบโปรแกรมระบบการจัด การความรู ตองมีก ารปรับ ปรุง และ
พัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 3 ป มิฉะนั้นจะไมอาจบํารุงรักษาไวทั้งหมดเมื่ออุปกรณนั้น
ออกจากสายการผลิตไปแลว และอุปกรณใหมอาจไมรองรับระบบเกาที่ใชอยู
4. ทานเห็นดวยเพียงใดกับ โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates Site)
ตอไปนี้
4.1. Banner ระบุชื่อของระบบการจัดการความรู
4.2. วัตถุประสงค ใหระบุ ปญหาวิกฤติ และ เปาหมายที่ตองการในการแกไ ข
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 เพราะเหมาะสมกับงานของอัยการที่เกี่ยวของกับขอมูล โดยเฉพาะ
สารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎหมายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและ
รูปแบบหลากหลาย
5. ระบบการบริหารจัดการดาน ผูใชงาน เชน สิทธิของผูใชงาน การขับเคลื่อนกระตุน
ผูใชงานและการจัดทําสถิติการใชงาน ทานคิดวา ใครควรเปนผูมีบทบาทในการขับเคลื่อน จึง
เหมาะสม ระหวา งสํา นัก งานที่เ กี่ย วขอ งกับ องคค วามรูนั้น และ สํา นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ย
บริหารจัดการความรู
การกําหนดสิทธิการใชงาน เขาใจวา องคความรูที่เผยแพรตองมีการพิจารณาจาก Sub
KM Board ดังนั้น องคความรูตางๆที่จัดเก็บในระบบ ยกเวนกรณีคําพิพากษาฎีกา หรือศาล
ปกครองสูงสุด คงตองผานการเห็นชอบ ซึ่งในการเห็นชอบ อาจมีก ารกําหนดสิทธิของการใช
งานไปพรอมกับการอนุมัติ ซึ่งหากเปนไปตามกลไกนี้ ผูดูแลระบบของ KMS Portal ซึ่งอาจ
ไดแก สฝบร. ก็สามารถกําหนดสิทธิในการเขาถึงองคความรูนั้นตามมติที่ไดรับอนุมัติโดยไม
ตองรบกวนสํานักงานที่รวบรวมองคความรูนั้น
6. ทานเห็นวา การกําหนดสิทธิของการใชงานความรู ควรแบงจําแนกเปนกลุมใดบาง
และแตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง
ในความเห็นคิดวา ควรจําแนกออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญ
กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป และแตละกลุมควรมีองคความรูในแบบใด
กลุมผูบริหาร นาจะเปนความรูที่ชวยในการชวยตัดสินใจ หนังสือเวียนหรือหนังสือสั่ง
การ เปนตน

198

กลุมผูเชี่ยวชาญ ควรเปนความรูดานการปฏิบัติงาน เชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ความรูเพื่อการสอนงาน กรณีศึกษาที่สําคัญหรือบรรทัดฐานใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการ
สัมมนาทางวิชาการ เปนตน
กลุมผูปฏิบัติงาน หมายถึงกลุมที่มีประสบการณยังนอย เพราะยายมาใหม
ความรูที่จําเปนนาจะไดแก ความรูที่จําเปนหรือตองใชในการปฏิบัติงานได หรือ ทําใหทํางาน
ได เชน คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบตางๆ ตัวอยางและกรณีศึกษาตางๆ
บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เปนตน
กลุมประชาชนทั่วไป ควรเปนขอมูลที่ไมอยูในชั้นความลับหรือเปนขอมูลสวน
บุคคล
7 ทานเห็นดวยเพียงใดกับ ระบบการจัดการความรู ที่ศึกษาออกแบบ ซึ่งประกอบดวย
โครงสรางและฟงชั่นการใชงาน สําคัญใน 4 สวนคือ
7.1. องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา
และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack)
7.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
7.3. สวนใหคาํ ปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน แบบพิมพและตัวอยางฟอง
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนตน
7.4. สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปลี่ยนความรู เชน ปฏิทิน
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)
เห็นดวย เพราะครอบคลุมความตองการของผูใชงานทุกกลุมที่ใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแกไขหรือลดภาวะยึดติดงานประจําได และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการทํางานควบคูกับการเรียนรู (Learning in Action)
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8 System ของการบริหารจัดการระบบจัดการความรู ที่ประกอบดวยระบบยอย 5
ระบบนั้น มีขอแนะนําหรือควรคํานึงถึงอะไรบาง
System ของระบบจัดการ KMS ควรคํานึงถึง เรื่อง Registration Management เปน
อันดับแรก เพื่อใหสามารถจัดเก็บขอมูลสําคัญใน 4 ประการไดแก ทะเบียนการสราง เชน
แผนงานโครงการ งบประมาณ เปนตน / ทะเบียนผูสราง / วิธีการหรือขั้นตอนการสรางใช
มาตรฐานหรือแนวทางใด / ขอติชมหรือขอเสนอแนะจากการใชงาน เพื่อประโยชนในการนํา
เปนขอมูลมาใชซ้ําในอนาคตหรือเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป
Style ของระบบจัดการ KMS ควรคิดถึง วิธีการจัดการทรัพยากรระบบการจัดการ
ความรู วาควรใชรูปแบบแนวทางใด เชนอาจใชแนวทางของ 4 M หรือ SIPOC Model มาเปน
แบบในการบริหาร เชน
ในเรื่อง Management หาความสัมพันธวา การบริหารงานระหวาง สฝบร.และ Km
Team จะเชื่อมโยงกันอยางไร 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
หลักเกณฑการจัดสรรเปนอยางไรซึ่งโดยทั่วไป เนื่องจากการจัดการความรูเกี่ยวของกับทุก
หนวยงาน คงใชหลักสายบังคับบัญชาลําบาก แตอาจดําเนินการผานแผนงานโครงการ KM
Action Plan
Material เปนการจัดสรรอุปกรณที่จําเปน ควรเปนการจัดสรรจาก สฝบร. เพราะมี
หนาที่โดยตรง หากใหหนวยงานตางๆเปนผูขอจัดสรร จะมีอุปสรรคในสองดาน คือ ขอลําบาก
เพราะไมใชภารกิจหลักของสํานักงาน และ สอง เรื่องความทั่วถึง 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
สามารถทํา เองได และเพื่อความยั่งยืน อาจขอจัด การฝก อบรมเปน ประจําทุก ปใ นแผนปฏิบัติ
การจัด การความรูเ พื่อ ทบทวนซ้ํา ผมขอเนน เรื่อ งการทบทวนซ้ํา เพราะการใชง านระบบเปน
ทักษะ หากไมทําซ้ําๆ จะลืม ตองแบงกลุมเริ่มใหมและทบทวนซ้ําใหเหมาะสม
สําหรับกลุมผูใชงาน ก็เชนกัน ทิ้งไมได เพราะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder) ที่
สําคัญ ระบบที่ดีตองไมมีชองวางกับผูใชงาน คือ ผูใชงานตองสามารถใชงานได หากบริหาร
ผูใชงาน ควรคํานึงเรื่องการทบทวนซ้ําเชนเดียวกัน เพราะผูทบทวนซ้ําจะเปนการกระตุนให
เขาไมลืมและกลับมาสนใจระบบการจัดการความรู อยามุงแตลูกคาใหมเพราะเขาอาจมาใชหน
เดียวแลวหายไปเลย ตองเก็บลูกคาเกาไวใหได เชน การสรางกิจรรมใหมีสวนรวม
Skill ของระบบจัดการ KMS หมายถึง การสรางทักษะการบริหารจัดการใหแก สฝบร.
โดยตอ งมีก ารวิเ คราะห ทบทวน ผลลัพ ธ ปญหาอุป สรรค ของระบบการจัด การความรู โดย
อาจใชแนวทางของ PDCA มาใชในการเรียนรู เพื่อมิใหติดยึดกับระบบงานประจํา (Defensive
Routine)
Share Value ของระบบจัดการ KMS คลายๆกับ Skill
เรีย นรู ในการบริห าร ระบบการจัด การความรูข อง KM

Team

แตหมายถึงการสราง การ
เพื่อ ใหมีก ารเรีย นรูจ าก

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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แบบสอบถาม ความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม.....................................................................................
ตําแหนง..................................................สํานักงาน......................................
วัตถุประสงค :
เพื่อรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู ในการออกแบบและ
บริห ารจัดการใหระบบการจัดการความรู สามารถตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยการ
เก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูใชงานเพื่อใหระบบสามารถ
ตอบสนองไดตรงกับความตองการจริง
ระบบการจัด การความรู ห รือ KMS

เปน ระบบที ่ส รา งขึ ้น โดยนํ า ความรู แ ละ

ประสบการณจากการทํา งานจริง มาประมวลเพื่อ ใชเ ปน แนวทางในการแกไขปญหาที่เ กิด ขึ้น
การฝก อบรมแกบุค ลากรในสํา นัก งาน และ การใหบ ริก ารดา น ขอ มูล เอกสารวิช าการ แบบ
พิมพตัวอยาง กรณีตัวอยางสําคัญตางๆ เปนตน เพื่อสะดวกตอการใชงานผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชไดทุกที่ ทุกเวลา
กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยกาเครื่องหมาย x ในหัวขอที่ทานเห็นวาตรงกับความตองการของ
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. อื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ขอ 2. ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงชั่นการใชงาน สําคัญใน 4
สวนคือ
2.1. องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา
และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack)
2.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
2.3. สวนใหคาํ ปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน แบบพิมพและตัวอยางฟอง
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนตน
2.4. สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปลี่ยนความรู เชน ปฏิทิน
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)
ทานเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู ดังกลาวขางตนเพียงใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ควรเพิ่มเติม โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
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ขอ 3. ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู ไดแก
จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 4. ทานเห็นดวยหรือไม ที่ควรมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยแยกตามประเภท
ของผูใชงาน หรือไม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 5. ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม ไดแก
กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป เพียงใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ขอ 6. จากขอ 5. แตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง
กลุมผูบริหารเชน ความรูที่ชวยในการชวยตัดสินใจ (กรณีศึกษาหรือตัวอยางที่เปนบรรทัดฐาน)
หนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการ เปนตนและอื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
กลุมผูเชี่ยวชาญเชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและความรูเพื่อการสอนงาน กรณีศึกษาที่สําคัญ
หรือบรรทัดฐานใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน และอื่นๆ โปรด
ระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กลุมผูปฏิบัติงานเชน คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบตางๆ ตัวอยางและกรณีศึกษา
ตางๆ บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เปนตน และอื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กลุมประชาชนทั่วไป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 7.อะไรคือความรูวิกฤต(สําคัญ) ที่เห็นวา มีผลตอผลสําเร็จของสํานักงานที่ทานปฏิบัติงานอยู
ในอีก 5 ปขางหนา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ขอ 8. ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูที่ตองการไดระดับใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 9. ทานมีความสนใจใชงาน ระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาในระดับใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 10. ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร
จัดการใหมีการสรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง ทานเห็นวา ผูบริหารจัดการระบบ
ควรไดแก
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น
สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความเปนไปไดและแบบสอบถามความพึงพอใจระบบการจัดการความรู
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แบบสอบถามความเปนไปไดและแบบสอบถามความพึงพอใจระบบการจัดการความรู
แบบสอบถาม ความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู
ชื่อผูตอบแบบสอบถาม.....................................................................................
ตําแหนง..................................................สํานักงาน......................................
วัตถุประสงค :
เพื่อรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู ในการออกแบบและ
บริห ารจัดการใหระบบการจัดการความรู สามารถตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยการ
เก็บความตองการนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจากผูใชงานเพื่อใหระบบสามารถ
ตอบสนองไดตรงกับความตองการจริง
ระบบการจัดการความรูหรือ
ประสบการณจากการทํางานจริง

KMS

เปน

ระบบที่สรางขึ้นโดยนําความรูและ

มาประมวลเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

การฝกอบรมแกบุคลากรในสํานักงาน และ การใหบริการดาน ขอมูล เอกสารวิชาการ แบบ
พิมพตัวอยาง กรณีตัวอยางสําคัญตางๆ เปนตน เพื่อสะดวกตอการใชงานผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถใชไดทุกที่ ทุกเวลา
กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยกาเครื่องหมาย x ในหัวขอที่ทานเห็นวาตรงกับความตองการของ
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. อื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................
ขอ 2. ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงชั่นการใชงาน สําคัญใน 4
สวนคือ
2.1. องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชงานสามารถศึกษา
และนําไปปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack)
2.2. แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
2.3. สวนใหคาํ ปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน แบบพิมพและตัวอยางฟอง
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนตน
2.4. สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปลี่ยนความรู เชน ปฏิทิน
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็นในประเด็นสําคัญหรือเรงดวน (Forum Discussion)
ทานเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู ดังกลาวขางตนเพียงใด
มากที่สุด

มาก

ควรเพิ่มเติม โปรดระบุ

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 3. ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู ไดแก
จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป
อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 4. ทานเห็นดวยหรือไม ที่ควรมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยแยกตามประเภท
ของผูใชงาน หรือไม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 5. ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม ไดแก
กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป เพียงใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด
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อื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 6. จากขอ 5. แตละกลุมควรมีองคความรูในหัวขอแบบใดบาง
กลุมผูบริหารเชน ความรูที่ชวยในการชวยตัดสินใจ (กรณีศึกษาหรือตัวอยางที่เปนบรรทัดฐาน)
หนังสือเวียนหรือหนังสือสั่งการ เปนตนและอื่นๆ โปรดระบุ
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กลุมผูเชี่ยวชาญเชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและความรูเพื่อการสอนงาน กรณีศึกษาที่สําคัญ
หรือบรรทัดฐานใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน และอื่นๆ โปรด
ระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กลุมผูปฏิบัติงานเชน คูมือการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบตางๆ ตัวอยางและกรณีศึกษา
ตางๆ บทความและแนวทางปฏิบัติหรือขอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เปนตน และอื่นๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
กลุมประชาชนทั่วไป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 7.อะไรคือความรูวิกฤต(สําคัญ) ที่เห็นวา มีผลตอผลสําเร็จของสํานักงานที่ทานปฏิบัติงานอยู
ในอีก 5 ปขางหนา
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอ 8. ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูที่ตองการไดระดับใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 9. ทานมีความสนใจใชงาน ระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาในระดับใด
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ขอ 10. ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร
จัดการใหมีการสรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง ทานเห็นวา ผูบริหารจัดการระบบ
ควรไดแก
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น
สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................................................
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แบบสอบถาม ความพึงพอใจ
การทดสอบระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
---------------------------------------------------แบบทดสอบระบบบริห ารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ KMS ออกแบบเพื่อ
จัดเก็บขอมูลแลสํารวจความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู (KMS) ของ
สํานักงานตางๆ ตอระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝา ยบริห ารจัด การความรู  เพื ่อ ตอ งการทราบถึง ความพึง พอใจ ความเปน ไปได และปญ หา
อุปสรรค ของระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาออกแบบขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
การใชง านตอ ไป จึง ขอความอนุเ คราะหทา นตอบแบบสอบถามนี้ และขอขอบคุณ ผูต อบ
แบบสอบถามทุกทานมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย  หนาขอความ
ตอไปนี้)
1. ชื่อ

ตําแหนง

2. กลุม KM Team

ตําแหนงใน

สํานักงาน

กลุม
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ ( กรุณาทําเครื่องหมาย หนาขอความ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่สอบถาม

มาก
ที่สุด

1.มาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) แบง
ออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก
(ก) สวนเกี่ยวกับองคความรู
(ข) สวนที่เกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองคความรู
(ค) สวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน เชน
ระบบการใหคําปรึกษา ระบบถาม-ตอบ เปนตน
2.System การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ซึ่ง
ประกอบดวย ระบบยอยๆ ไดแก
- ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู
(KMS)
- ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการ
ความรู
- ระบบการจัดการทรัพยากร
- ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS)
ระหวาง ผูดูแลระบบการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูปญหาและอุปสรรคตางๆ

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่สอบถาม

มาก
ที่สุด

3.Structure โครงสรางของระบบ KMS ซึ่งเปนมาตรฐาน
ที่ควรมี เพื่อใชสรางระบบตอๆไป และทําใหการสราง
ไมตองใชเทคนิคมาก โดยแบงเปน 3 สวน คือ
(ก) KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการ
ออกแบบระบบการจัดการความรู และที่เปน Builder
Support ไดแก เครื่องมือสําเร็จรูป ที่ออกแบบตาม
มาตรฐานกลางในขอ (ก) เพื่อชวยใหผูสรางระบบทํางาน
ไดงายขึ้นและไมตองเรียนรูหรือมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากนัก
(ข) KMS Portal หมายถึง ชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยัง
ระบบการจัดการความรูทุกระบบโดยผานชองทางรวม
:http://kmcenter.in.th
(ค) R&D ไดแก แผนงาน/โครงการเพื่อการปรับปรุง
โครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการ
จัดการความรู
4.โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates
Site) ประกอบดวย
- Banner ระบุชื่อของระบบการจัดการความรู
- วัตถุประสงค ใหระบุ ปญหาวิกฤติ และ เปาหมายที่

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่สอบถาม

มาก
ที่สุด

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 กลุมผูเชี่ยวชาญ
กลุมผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป และแตละกลุม
ควรมีองคความรู ดังนี้
กลุมผูบริหาร ไดแก ความรูที่ชวยในการชวยตัดสินใจ
กลุมผูเชี่ยวชาญ ควรเปนความรูดานการปฏิบัติงาน
กลุมผูปฏิบัติงาน หมายถึงกลุมที่มีประสบการณยังนอย
ไดแก ความรูที่จําเปนหรือตองใชในการปฏิบัติงานได
หรือ ทําใหทํางานได

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่สอบถาม

มาก
ที่สุด

กลุมประชาชนทั่วไป ควรเปนขอมูลที่ไมอยูในชั้น
ความลับหรือเปนขอมูลสวนบุคคล
6.ระบบการจัดการความรู ควรประกอบดวยโครงสราง
และฟงชั่นการใชงาน สําคัญใน 4 สวนคือ
- องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให
ผูใชงานสามารถศึกษาและนําไปปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและลดขอบกพรองในการปฏิบัติงาน
(เรียกวา K-Pack)
- แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน
- สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปลี่ยน
ความรู

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 การสํารวจความเปนไปได
การศึกษาความเปนไปได ใชแบบสอบถามความเปนไปไดทางธุรกิจ ดานเทคนิคและโครงการ
ดังนี้
ความเปนไปไดทางธุรกิจ ของระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ประโยชนที่เปนตัวเงิน
ประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน
การสรางมูลคาเพิ่ม
คาใชจายในการทํา KM
จําเปนตองปรับองคกร
ความเสี่ยงตอความคุมคา
ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

ความซับซอนขององคความรู
ความวิกฤติตอองคกร
ความชัดเจนในการวัดผล
ความซับซอนในการใชงานองค
ความรู

นอย

นอยที่สุด
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ความเสี่ยงตอความสําเร็จ
ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย นอย

กลาง

ที่สุ
ด

ความมุงมั่นของผูบริหารที่เกี่ยวของ
ความมุงมั่นของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรลงใน
โครงการ
ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ
ความสื่อสารของผูเกี่ยวของในโครงการ
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ - สกุล

นางพัทธนันท ชาญกิจ

วัน เดือน ป เกิด

19 ก.พ. 2497

ประวัติการศึกษา

1. นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
2. เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
3. พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติการทํางาน

เขารับราชการในตําแหนงที่สําคัญ
1. อัยการจังหวัดลพบุรี
2. อัยการจังหวัดสมุทรปราการ
3. สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ
4. สํานักงานอัยการพิเศษฝาย ขออนุญาตฟอง
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด
5. สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ
6. สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
สํานักงานวิชาการ

ตําแหนงปจจุบัน

อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติราชการในหนาที่ อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
สํานักงานวิชาการ

