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ENG1 Requirement Elicitation  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  

Input: วศิวกรรมความรู้ และ Km Team ของส านกังานคดีปกครอง แผนการจดัเก็บความตอ้งการ 
งบประมาณ 

Process 
1. ศึกษาหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัค าสั่งทางปกครอง 
2.  เขา้พบผูบ้ริหารส านกังานคดีปกครองเพื่อก าหนดขอบเขต (Scoping) กรอบความตอ้งการ

ความรู้ เพื่อก าหนดฐานความรู้ รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ เอกสารความรู้ และระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีใช้
งาน  

3. ติดต่อพูดคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญ หรือพนกังานอยัการและนิติกรท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูมี้
ความรู้ประสบการณ์จริงในดา้นการด าเนินคดีเก่ียวกบัค าสั่งทางปกครองหรือติดต่อ Km Team ของ
ส านักงานคดีปกครอง เพื่อศึกษาหารือแนวทางเบ้ืองตน้และท าความเขา้ใจในเก่ียวกับแผนการ
จดัเก็บความตอ้งการในหัวข้อความรู้ค าสั่งทางปกครอง และน าไปออกแบบ วาระการประชุม
ก าหนดขอบเขตการจบัความรู้ 

4. ออกแบบวาระการสัมภาษณ์และก าหนดการการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
5.จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ ตามมาตรฐาน 

Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจบัหลกัการส าคญั
ไดแ้ก่วธีิการคิดและปฏิบติังานจริงจากประสบการณ์ 

6.ตรวจสอบความครบถว้น โดย น าบทวิเคราะห์ (Transcript) ไปสอบทาน ความเขา้ใจความ
ถูกตอ้ง สมบรูณ์ และครบถว้น กบัผูเ้ช่ียวชาญ 

7. น า Transcript มาสร้าง Knowledge Map ตามมาตรฐาน Common KADS 
8. หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินการ(DO) 
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ กฎหมาย ของส านกังานคดีปกครองในส่วนท่ีเก่ียวกบั

การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองและได้เขา้พบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อติดต่อพูดคุยเก่ียวกบัการจบัความรู้ 
พร้อมกบัไดติ้ดต่อเลขานุการของผูบ้ริหารเพื่อขอก าหนดวนันดัสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 ไดจ้ดัท าวาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญวาระการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (เอกสาร ENG1.1) วาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (เอกสาร ENG1.2) 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 ได้สัมภาษณ์ท่านมนสั สุขสวสัด์ิ ผูต้รวจการอยัการ รักษาการ
อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีปกครองเพื่อก าหนดขอบเขตหวัขอ้ความรู้ โดยไดก้ าหนดภารกิจส าคญั
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(Critical Task) คือการท าค าใหก้ารคดีค าสั่งทางปกครอง ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ คือ พนกังานอยัการ
ท่ีท างานด้านคดีปกครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีความสนใจด้านวิชาการ (ท่านวุฒิกร อิน
ทวงส์ อยัการผูเ้ช่ียวชาญ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2) โดยมีการบนัทึกแถบเสียงไวเ้ป็น
หลกัฐานไฟลเ์สียงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (เอกสาร ENG1.3)      

เม่ือวนัท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้สัมภาษณ์ท่านวุฒิกร อินทวงค์ ผูเ้ช่ียวชาญ ส านักงาน
อยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2  เพื่อจบัความรู้จากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยตั้งวาระ 
วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ตามมาตรฐาน Common KADS เพื่อจบัหลกัการส าคญัในภารกิจการ
ท าค าให้การคดีค าสั่งทางปกครองโดยมีการบนัทึกแถบเสียงไวเ้ป็นหลกัฐาน (ไฟล์เสียงสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ)  (เอกสาร ENG1.4)      
  เม่ือวนัท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  ไดน้ าบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารไปท าการถอดเทป  (SCRIPT 
บทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร) (เอกสาร ENG1.5)   และไดน้ าบทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไปถอด
เทป (SCRIPT บทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.6) 

เม่ือวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔   ได้น าบทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ไปท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจดัท าเป็นบทวิเคราะห์ (บทวิเคราะห์Transcript สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร) 
(เอกสาร ENG1.7)    และไดน้ าบทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญไปท าการวเิคราะห์ สังเคราะห์ตามมาตรฐาน 
Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) และจดัท าเป็นบทวิเคราะห์ 
(บทวิเคราะห์Transcript สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.8) แล้วน าบทวิเคราะห์มาสร้าง
แบบจ าลองความรู้การท าค าให้การคดีค าสั่งทางปกครอง ตามมาตรฐาน Common KADS 
(แบบจ าลองความรู้การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง) (เอกสาร ENG1.9)  แลว้ได้น าแบบจ าลอง
ความรู้ไปสอบทานกบัผูเ้ช่ียวชาญ(ไฟล์เสียงการสอบทานผูเ้ช่ียวชาญ)(เอกสาร ENG1.10)  แล้ว
น าไปถอดเทป(บทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.11) จากนั้นไดน้ าขอ้มูลท่ีได ้
ไปจดัท าเป็น KNOWLEDGE BASEVISIO  
 
ปัญหาอุปสรรค  
ผูบ้ริหารไม่มีเวลาเน่ืองจากมีภารกิจมาก  
ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ท าใหก้ารสัมภาษณ์ใน
คร้ังแรกไม่ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น ท าใหต้อ้งมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในบางประเด็น 
ข้อเสนอแนะ   

ก่อนการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวาระการ
สัมภาษณ์ วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ผูบ้ริหาร

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ไฟล์เสียงสัมภาษณ์ผู้บริหาร(ท่านมนัสฯ).WAV
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ไฟล์เสียงสัมภาษณ์ผู้บริหาร(ท่านมนัสฯ).WAV
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และผูเ้ช่ียวชาญให้ความร่วมมือ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญหากผูส้ัมภาษณ์มีองค์ความรู้นั้นอยู่บา้ง
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ควรท าร่าง K-MAP ไวเ้พื่อประกอบการสัมภาษณ์ เพื่อให้การ
สัมภาษณ์อยูใ่นกรอบท่ีก าหนดหรือจะใหผู้เ้ช่ียวชาญเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากร่าง K-
MAP ก็ได ้และตอ้งอธิบายใหผู้เ้ช่ียวชาญเขา้ใจวา่เป็นการสัมภาษณ์เพื่อจบัความรู้ไม่ใชก้ารบรรยาย
ความรู้ มิฉะนั้น จะไม่ไดค้วามรู้ท่ีตอ้งการจริง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปัญหาในการวเิคราะห์ขอ้มูลวา่ความรู้
ส่วนไหนเป็น INPUT ส่วนไหน เป็น PROCESS  ส่วนไหน เป็น OUTPUT 
เอกสารประกอบ 

ENG 1.2 วาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และวาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
ENG 1.3 ไฟลเ์สียงการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
ENG 1.4 ไฟลเ์สียงการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
ENG1.5 บทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
ENG1.6 บทถอดเทปการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
ENG1.7 บทวเิคราะห์การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
ENG1.8 บทวเิคราะห์การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
ENG1.9 แบบจ าลองความรู้การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง  
ENG1.10 ไฟลเ์สียงการสอบทานผูเ้ช่ียวชาญ  
ENG1.11 บทถอดเทปการสอบทานผูเ้ช่ียวชาญ  

 
            
ENG 2  System Requirement Analysis  (หาความตอ้งการของธุรกิจและผูใ้ชแ้ต่ละประเภท
อยา่งไร) 
แผนการด าเนินงาน  (Plan) 
Input: Knowledge, ENG 1 
Process 

1. สอบถามพนกังานอยัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองถึงความ
ตอ้งการของระบบงาน 

2. ก าหนดระบบการจดัการความรู้ท่ีจะสร้างข้ึนโดยยดึประเภทผูใ้ชง้านหลกั 
3. หลงัจากจบภารกิจ  ท ารายงานการด าเนินงาน (Do)   
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รายงานผลการด าเนินงาน  (DO) 
 เม่ือวนัท่ี  14  มิถุนายน 2554 ผูศึ้กษาไดแ้จกแบบสอบถามความตอ้งการระบบให้ผูบ้ริหาร 
พนกังานอยัการและนิติกรท่ีปฏิบติังานดา้นคดีปกครองในงานสัมมนาเร่ือง "มาตรการบงัคบัทาง
ปกครอง" ท่ีโรงแรม ทีเค ถนนแจ้งวฒันะ ได้รับการตอบกลบัจ านวน 42 ชุด แล้วน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ความตอ้งการระบบ (แบบสอบถาม ENG2.1) 

 
วเิคราะห์ความต้องการระบบความต้องการของผู้ใช้งานระบบ (ENG 2.2) 
ผูใ้ช ้ จ านวน ความตอ้งการระบบ 

ผูบ้ริหาร 
(อธิบดี รองอธิบดีและอยัการ
พิเศษ) 

14 1. KMS จะตอ้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ ค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครอง 
2. KMS จะตอ้งมี Case Study (ตวัอยา่งคดี) 
3.KMS จะตอ้งมี Knowledge Map (ขั้นตอนการ
ด าเนินคดีในรูปแผนผงั) 
4. KMS จะตอ้งมีส่วนการมอบหมายงาน 
5. KMS จะตอ้งมีส่วนประเด็นเร่งด่วน 
6. KMS จะตอ้งมีกระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง 
7. KMS จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศต่างๆ ได ้
8. KMS จะตอ้งมีระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ีติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
9. KMS จะตอ้งมีประกาศขอ้ความต่าง ๆ ของส านกังาน 
10.  KMS จะตอ้งมีปฏิทินกิจกรรม ของส านกังาน  
11. KMS จะตอ้งมีประเด็นปัญหาเร่งด่วน           
12. KMS จะตอ้งมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)              
13. KMS จะตอ้งมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายปกครอง)  
14. KMS จะตอ้งมี Search (ระบบสืบคน้)          

พนกังานอยัการผูป้ฏิบติังาน 
ดา้นคดีปกครอง 

25 

นิติกร 10 

 

การด าเนินการสอบถามความตอ้งการของระบบงานของส านกังานคดีปกครอง ส านกังาน
อยัการสูงสุด  เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้ และไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อยา่งใด  โดยมีขอ้แนะน าวา่ 
หลงัจากมีการใช้งานระบบการจดัการความรู้ท่ีสร้างข้ึนน้ีแล้ว  ควรมีการทบทวนสอบถามความ
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ตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละประเภทอีกคร้ังหน่ึง เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขระบบการจดัการความรู้ให้
เหมาะสมและดีข้ึนกวา่เดิม 
 
ปัญหาอุปสรรค 

ผูต้อบแบบสอบถามไม่เขา้ใจระบบการจดัการความรู้ รูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งไร  
 
ข้อเสนอแนะ 

จะตอ้งมีค าช้ีแจงในแบบสอบถามให้ชดัเจนว่าวตัถุประสงค์ของการสอบถามและการน า
แบบสอบถามไปใช้ประโยชน์อย่างไร แบบสอบถามควรเป็นค าถามปลายปิด หากเป็นค าถาม
ปลายเปิดจะไม่ไดค้  าตอบตามท่ีเราตอ้งการ 
 
เอกสารประกอบ 

ENG 2.1 แบบสอบถามความตอ้งการระบบ 
ENG 2.2 วเิคราะห์ความตอ้งการระบบ 
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ENG3 Software Requirement Analysis 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG1 & ENG2, มาตรฐานIEEE830 
Process: 

1. วเิคราะห์การใชง้านเพื่อน ามาออกแบบระบบการจดัการความรู้ 
2. ออกแบบระบบใหส้อดคลอ้งกบั ENG1 และ ENG2 
3. หลงัจากจบภารกิจ มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 
ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ความตอ้งการของ Software โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก ENG 1 และ 

ENG2 มาวิเคราะห์ ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร 
ENG3.1) ในแผนในคู่มือแนวทางในการพฒันาระบบคุณภาพ วิชาการคน้ควา้อิสระ วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  ไดจ้ดัท า Software 
Requirement Analysis (เอกสาร ENG3.2) และ SITE MAP (เอกสาร ENG3.3)  เพื่อด าเนินการใน
Task อ่ืนๆ ต่อไป     

สรุปผลการด าเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของส านักงานคดีปกครอง เป็นรูปแบบ 
single Function มีผูใ้ชง้าน 3 ประเภท คือ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ฏิบติั ซ่ึงทั้งสามประเภทมีสิทธิใน
การใช้งานโดยหลกั คือ อ่าน และเขียน ขอ้มูล มี Function การใช้งาน เช่น   การรวบรวมเอกสาร
ต่างๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ Case Study (ตวัอยา่งคดี) Knowledge Map (ขั้นตอนการด าเนินคดีใน
รูปแผนผงั) โครงสร้างของ Cop ประกอบดว้ย Task คือ งานวิกฤติ คือ การท าค าให้การ Inference ท่ี
ส าคญั เช่น 

 INPUT : ระยะเวลาท าค าใหก้าร ฐานะตวัความ การรวบรวมพยานหลกัฐาน ความครบถว้น
ของพยานหลกัฐาน 

PROCESS : การตรวจสอบวตัถุประสงค์ของค าฟ้อง การตรวจสอบขอ้เท็จจริงและข้อ
กฎหมาย ลกัษณะค าใหก้าร 

0UTPUT : ยืน่ค  าใหก้าร  ยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล 
 Knowledge Base ท่ีส าคญั เช่น กฎหมายต่างๆ ท่ีอา้งอิง ค าพิพากษาและค าสั่งศาลปกครอง

สูงสุด การด าเนินการส าเร็จตามแผน 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/SharePoint%20Based%20User%20Requirement%20Specification.docx
file:///H:/15TASKS/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx
file:///H:/15TASKS/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/sitemap.docx
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ปัญหาอุปสรรค 
ผูศึ้กษาไม่มีความรู้ความเขา้ใจดา้น Software เน่ืองจากไม่ไดเ้รียนจบมาทางดา้น เทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าใหเ้กิดปัญหาในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ข้อเสนอแนะ 

ก่อนด าเนินการกิจกรรมน้ีผู ้ศึกษาจะต้องท าความเข้าใจระบบ Software ให้เข้าใจ 
โดยเฉพาะ Software SharePoint  หากไม่เขา้ใจระบบ จะท าให้ผูศึ้กษาไม่สามารถวิเคราะห์ความ
ตอ้งการระบบได ้แมจ้ะมีขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ช้ก็ตาม ดงันั้น อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งเนน้เร่ือง
การใหค้วามรู้เร่ือง Software SharePoint  
 
เอกสารประกอบ 

ENG 3. Software Based Requirement Specification 
ENG 3.2 Software Requirement Analysis 
ENG 3.3 Site Map 
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ENG 4 Software Design 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint 
Process: 

1. ท าการศึกษา วิเคราะห์  Content, Feature และ Function  ต่างๆ ในระบบ Kms ท่ีทาง
ทีมงาน และอาจารยช่์วยกนัสร้างข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สฝบร. ก าหนด และตอ้งสอดคลอ้งกบั 
REU2  

2. น า Template ท่ีสร้างจาก REU2 มาใช้ พร้อมจดัท ารายงานว่ามีการน ามาใช้ในส่วนใด 
(ตอ้งไม่สร้างความสับสนใหผู้ใ้ช)้ 

3. หลงัจากหลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม  (กรณีท่ี
ร่วมกบัผูอ่ื้น) เพื่อตรวจสอบว่า ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่  พร้อมหาสาเหตุ 
เช่น หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ัง
ต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการ น าผลการวิเคราะห์ความตอ้งการของ Software (เอกสารใน ENG3)
โดยน าขอ้มูลท่ีได้จาก ENG 1  ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะห์โดยใช้ software Microsoft 
SharePoint 2010  วา่ Feature ใด ควรจะอยูใ่นต าแหน่งใดของระบบ หนา้ตาระบบเป็นแบบใด โดย
ไดจ้ดัท าเป็น โครงร่าง ระบบ KMS พร้อมไดน้ า Template ระบบ KMS ของส านกังานอยัการสูงสุด 
มาใช ้(template cop (เอกสาร ENG4.1) และ template visio (เอกสาร ENG4.2)  

 มีผลการด าเนินการ  หลงัไดจ้ากไดรู้ปแบบหนา้ตาระบบโดยน า Template  ของระบบท่ีมี
อยูม่าใชแ้ลว้ ตามรายงานการสร้างENG4  (เอกสาร ENG4.3)   แลว้   ไดมี้การจดัท า รูปแบบหนา้ตา 
Function การใชง้านทั้งหมด คู่มือการใชง้านระบบ KMS (เอกสาร ENG4.4)  

 
ปัญหาและอุปสรรค  

   ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากภารกิจงานท่ีมีมาก
และจะตอ้งเร่งท าตวัเล่ม IS  ประกอบกบัการเข้าไปท าในระบบ อินเตอร์เน็ตท่ีท างานช้า และ 
Feature บางตวัยงัไม่อาจเปิดใชง้าน เช่น Blog ,Wiki ,Calendar   

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/ENG3
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20cop.JPG
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20visio
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/รายงานการสร้างENG4.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/คู่มือการใช้งานระบบ%20KMS.docx
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ข้อเสนอแนะ  
ในการด าเนินโครงการในอนาคตในโครงการใหม่จะตอ้งวางแผนในเร่ืองกรอบ ระยะเวลา

ส าหรับENG4 ให้เหมาะสมกว่าน้ีและควรตรวจสอบความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ก่อน
วางแผนดว้ยวา่ สามามรถท างานในระบบไดดี้ เหมาะสมหรือไม่  
 
เอกสารประกอบ 

ENG4.1 CoP Template 
ENG4.2 Visio Template 
ENG4.3 รายงานการสร้าง KMS 
ENG4.4 คู่มือการใชง้านระบบ KMS 
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MAN1:  Organization Alignment 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ความรู้เร่ืองค าสั่งทางปกครองไดแ้ก่ ส านกังานคดีปกครอง 
Process 

1. จดัประชุมร่วมกบั KM Team ของส านกังานคดีปกครองท าการวิเคราะห์ (SWOT) เพื่อ
ก าหนดวสิัยทศัน์การจดัการความรู้  

2. จดัประชุมหรือออกหนงัสือเวียนให้ทุกหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทุกคนรับทราบเขา้ใจ
และรู้บทบาทตนเอง เพื่อมีส่วนร่วม ทั้งระดับ ผูบ้ริหารระดับสูง ระดับกลาง และชั้นต้น และ
ผูป้ฏิบติังานทัว่ไป 

3. จดัท าแผนกิจกรรมในการสร้างความเขา้ใจกบั KM Team 
4. หลงัจากจบภารกิจ มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

1. ศึกษาวิสัยทศัน์ของส านกังานอยัการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 
ปี ส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ.2551-2554 “ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นสถาบันมาตรฐานระดับ
สากลในการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน เพือ่สร้างความเป็นธรรมในสังคม” 

2. ศึกษาวิสัยทศัน์ของส านกังานอยัการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 
ปี ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2555-2558 “องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
ให้เป็นไปโดยเทีย่งธรรมและเป็นทีเ่ช่ือมั่นของประชาชน” 

3. ศึกษาวิสัยทศัน์การจดัการความรู้ ส านักงานอยัการสูงสุด พ  .ศ .2552-2551 “ส านักงาน
อัยการสูงสุดจะพั้นาไปสูา องค์กรแหา งการเ รียนรู้  โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) อยาางเป็นระบบ ทนัสมัย และเช่ือถือได้” 

4. ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของส านกังานคดีปกครอง 
 

อ ำนำจหน้ำ ท่ีของพนักงำนอัยกำรในกำรด ำ เนินคดีปกครองเป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ  .ศ .3552  มำตรำ 41 (2 (,)1  ) และ  (5  )และ

กุกระทรกงแบงงกงกนรำชกำรก ำนกังำนอยักำรกะงกฎด (่บบัท่ี  3  ) พ  .ศ .3512  ไดจ้ดัตั้งก ำนกังำนคดี
ปกครองข้ึน มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

 



63 

1. รับผิดชอบการด าเนินคดีทั้งปวงตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานอยัการหรือส านักงานอยัการสูงสุด ซ่ึงอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง 

2. ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

จำกกำรกัมภำษณ์ผะบ้ริหำร (ทงำนมนกั กฎขกกกัดิา  รักษำกำรอริบดีอยักำร ก ำนกังำน       
           คดีปกครอง )ผะบ้ริหำรไดใ้หน้ขยบำยเก่ียกกบักิกัยทศัน์กำรจดักำรคกำมระ ้ของก ำนกังำนคดีใน

อนำคต ดงัน้ี 
 “ส านักงานคดีปกครองจะเป็นแหลางความรู้ด้านกฎหมายปกครองทุกประเภทและมี

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินคดีปกครอง”  
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าวจึงตอ้งมีแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ

ภายในหน่วยงานใหต้รงกนั ดงัน้ี 
5.จดัท าแผนด าเนินงานและกิจกรรม (เอกสารแผนกิจกรรม MAN 1.1) 
6.สาธิตระบบระบบ KMS แผนกิจกรรม (ไฟล์เสียงการสาธิตระบบ MAN 1.2  SCRIPT การ

สาธิตระบบ MAN 1.3)     
7.รายงานผลการจดักิจกรรมในการส่ือสารและสาธิตระบบ (เอกสารวเิคราะห์การสาธิตระบบ 

MAN 1.4) 
ปัญหาอุปสรรค 

KM Team ไม่มีวนัวา่งจึงไม่ไดร่้วมประชุมกบั KM  Team แต่ไดศึ้กษาขอ้มูลกบัผูเ้ช่ียวชาญ
แทนและไดส้าธิตระบบกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะ 

จะต้องมีการส่ือสารหรือท าความเข้าใจกบัผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญให้เขา้ใจระบบการ
จดัการความรู้ก่อน มีการสาธิตระบบ 
เอกสารประกอบ 

MAN 1.1 แผนกิจกรรม  
 MAN 1.2ไฟลเ์สียงการสาธิตระบบ  

MAN 1.3 SCRIPT การสาธิตระบบ  
MAN 1.4 เอกสารวเิคราะห์การสาธิตระบบ  
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MAN2  Organization Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ข้อมูลส านักงานคดีปกครองโครงสร้างและภาระหน้าท่ีของส านักงานคดีปกครอง
(กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ ส านกังานอยัการสูงสุด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 และค าสั่งแต่งตั้ง KM 
Team ของส านกังานคดีปกครอง 
Process 

1. วเิคราะห์ โครงสร้างปัจจุบนัของส านกังานคดีปกครอง 
2. ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างของส านกังานคดีปกครองดา้นการจดัการความรู้ เพื่อรองรับ

ระบบจดัการความรู้ (KMS) ตามวสิัยทศัน์การจดัการความรู้ และพนัธกิจต่างๆในการแกปั้ญหาและ
พฒันาดา้น คน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

3. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความสัมพนัธ์ระหวา่ง  KM, KE, Experts, Users ตามโครงสร้าง
ใหม่ใน การจดัการความรู้ โดยท าบนัทึกเสนออธิบดีอยัการส านกังานคดีปกครองเพื่อลงนามใน
ค าสั่ง 

4. หลงัจากจบภารกิจ มีการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์โครงสร้างเดิม ของส านกังานคดีปกครอง โดยส านกังานคดี
ปกครองไดมี้ค าสั่งแต่งตั้ง KM Team มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและพฒันาขีดสมรรถนะบุคคลและจดัการบริหารการจดัการความรู้ในส านกังาน
คดีปกครอง เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

2. ด าเนินการสร้างและรวบรวม เผลแพร่ องคค์วามรู้ของส านกังานตามภารกิจและตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3. จดัท ารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการ
จดัการความรู้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารจดัการความรู้ 

4. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามหวัหนา้คณะท างานการจดัการความรู้มอบหมาย 
ตามโครงสร้างเดิมเป็นการแต่งตั้ งคณะท างานการจดัการความรู้ KM Team ตามแผน

ยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2551- 2556 และแผนแม่บทการจดัการ
ความรู้ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2552 - 2561  

เม่ือพิจารณาอ านาจหนา้ท่ีของ KM Team จะเห็นวา่ไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจนเพื่อรองรับ
ระบบการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง เพื่อให้ระบบการจดัการความรู้ของส านกังานคดี
ปกครองด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน จึงจ าเป็นตอ้ปรับโครงเดิมโดยมีค าสั่งแต่งตั้ ง
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คณะท างานบริหารระบบการจดัการความรู้ส านกังานคดีปกครองข้ึนโดยใหมี้การมอบหมายหนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนกิจกรรมการจัดการความรู้ ตาม MAN1 Organization Aligment 
ดังน้ันโครงสร้างใหมา ควรประกอบด้วยบุคคลดังตาอไปนี ้(ร่างค าสั่งมอบหมายงาน) 

1. อธิบดีหรือรองอธิบดีอยัการ ส านกังานคดีปกครอง ท าหนา้ท่ี KM (Knowledge Manager) 
2. อยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 – 6 ท าหนา้ท่ี Project Manager 
3. พนกังานอยัการ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 – 6 ท่ีไดรั้บมอบหมายฝ่ายละ 1 

คน ท าหนา้ท่ี KE (Knowledge Engineering)  
4. พนกังานอยัการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการด าเนินคดีปกครอง ตาม

มติท่ีประชุม KM Team ของส านกังานคดีปกครอง ท าหนา้ท่ี Expert 
5. เจา้หน้าท่ีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติท่ีประชุม KM Team ของส านกังานคดี

ปกครอง  
6. ผูใ้ช ้(User) ขา้ราชการฝ่ายอยัการส านกังานคดีปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 
ข้อเสนอแนะโครงสร้างทีร่องรับระบบการจัดการความรู้ระยะยาว 

1.การมอบหมายงานระดบั KM (Knowledge Manager), Project Manager ควรมอบหมายโดย
การระบุต าแหน่งเพราะผูบ้ริหารมีการโยกยา้ยต าแหน่งบ่อย 

2.การมอบหมายพนกังานอยัการท าหนา้ท่ี Expert จะตอ้งผา่นความเห็นของท่ีประชุม KM 
Team 

3.พนกังานอยัการท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี KE (Knowledge Engineering จะตอ้งมีการ
อบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

4.เจา้หน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใช้เจา้หน้าท่ีของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ
แลว้ควรมีการฝึกอบอบรมเจา้หนา้ท่ีของส านกังานคดีปกครองให้มีความรู้ในการบริหารจดัการดา้น
ขอ้มูลได ้

 5.ผูบ้ริหารตอ้งมอบนโยบายให้บุคลากรภายในส านกังานคดีปกครองเขา้ร่วมกิจกรรมการ
จดัการความรู้ 
เอกสารประกอบ 
MAN2.1 ร่างค าสั่งมอบหมายงาน 
MAN 3  Project Management  
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/((คำสั่งมอบหมายงาน)).doc
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แผนการด าเนินงาน Plan  
 Input: คณะท างานโครงการ (Project Team หรือ KM Team ของส านกังานคดีปกครอง เป้าหมาย
การบรรลุยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง 
Process  
 แผนในการจดัการโครงการเป็นไปตาม Gantt Chart ดงัต่อไปน้ี 

 

                                 ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

                         พ.ศ.2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ศึกษาและเก็บความตอ้งการระบบ KMS (ENG1 Requirement 
Elicitation),วิเคราะห์ความตอ้งการระบบงาน (ENG 2 System 
Requirement Analysis),วิเคราะห์ความต้องการซอร์ฟแวร์ 
(ENG 3 Software Requirement Analysis),ออกแบบซอร์ฟแวร์
(ENG 4 Software Design) 

 

   

2.การส่ือสารในองคก์ร(MAN 1 Organization Alignment),การ
จดัการองคก์ร(MAN 2 Organization Management),การจดัการ
โครงการ(MAN 3 Project Management) 
 

 

   

3.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (RIN 1 Human Resource 
Management)ม,การฝึกอบรม(RIN 2 Training),การจดัการ
ความรู้ (RIN 3 Knowledge Management),โครงสร้างพ้ืนฐาน
(RIN 4  
Infrastruction) 

 

   

4.การจดัการทรัพยสิ์น(REU 1 Asset Management), .การใช้ซ ้ า
โปรแกรมต่าง ๆ (REU 2 Reuse Program Management),ความรู้
เฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering) 

 

   

5.น าเสนอผลงานการคน้ควา้อิสระ 
 
 

    

 
รายงานผลการด าเนินงาน DO 

ในการด าเนินการจดัท าระบบการจดัการความรู้ ทั้ง 15 กิจกรรม ใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 เดือน จาก
เวลาตามแผน 4 เดือน ซ่ึงเร็วกวา่ก าหนด 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ระยะเวลา ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัแสดง 
ในตารางต่อไปน้ี  
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กจิกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 
ระยะเวลาที่ด าเนินการจริง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ศึกษาและเก็บความ
ตอ้งการของ 
KMS (ENG1)  
 

1-30 มิ.ย. 54 1 มิ.ย.ถึง 30 มิ.ย. 54 ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญยงั
ไม่เขา้ใจระบบการจดัการ
ความรู้ 

ก่ อนสั ม ภาษ ณ์
จะต้อ งอ ธิ บ า ย
ว า ร ะ ก า ร
สั ม ภ า ษ ณ์ ใ ห้
ผู ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
ผูเ้ช่ียวชาญเขา้ใจ
เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้น 

2.วิเคราะห์ความตอ้งการ
ระบบงาน  (ENG2) 

1-30 มิ.ย.54 15มิ.ย. 54 ผูต้อบแบบสอบถามยงัไม่
เขา้ใจระบบการสร้างระบบ
การจดัการความรู้ 

ตอ้งอธิบาย
แบบสอบถาม
และวตัถุประสงค์
ของการสอบถาม
ให้ชดัเจน 

3.วิเคราะห์ความตอ้งการ
ดา้น software (ENG3) 

1-30 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 54 - - 

4.ออกแบบระบบ (ENG4) 21 มิ.ย.- 30 มิ.ย. 
54 

30 มิ.ย. 54 - - 

5.วิเคราะห์และจดัท า
แผนการส่ือสารการน า 
KMS เขา้ใชง้าน (MAN1) 

1 มิ.ย.- 30 ก.ค. 54 20 มิ.ย. 54 ขอ้มูลในการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ไม่เพียงพอ 
ขาดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรใน Cop 

ควรศึกษาขอ้มูล
ในดา้นแผน
ยทุธศาสตร์ และ
ยทุธศาสตร์การ
จดัการความรู้
ของ ส านกังาน
อยัการสูงสุด  
มาประกอบใน
การ 
จดัท าแผน และ
ควรศึกษา
กิจกรรมการ
จดัการความรู้
ของหน่วยงาน
อ่ืน 

6.การจดัการดา้นองคก์ร 
(MAN2) 

1 มิ.ย.- 30 ก.ค. 54 30  มิ.ย. 54 - ตอ้งผ่านความ
เห็นชอบ 
ของผูบ้ริหาร 
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กจิกรรม ระยะเวลาตาม
แผน 

ระยะเวลาที่ด าเนินการจริง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8.การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(RIN1) 

1 มิ.ย.- 15 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 54 ขาดประสบการณ์ในการ
วางแผนอตัราก าลงั 

ตอ้งส ารวจขอ้มูล
อตัราก าลงั 
ปริมาณงานการ
จดัการความรู้ใน
ปัจจุบนั          
และอนาคต  

9.การฝึกอบรม (RIN2) 1 มิ.ย.- 15 ก.ค. 54 30 มิ.ย. 54 ขาดขอ้มูลประกอบในการ
ก าหนดหลกัสูตร 

ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัแผน
ยทุธศาสตร์ 
ส านกังานอยัการ
สูงสุด และตอ้ง
ศึกษาและสืบคน้
ขอ้มูลการสร้าง
หลกัสูตร
ฝึกอบรมท่ี
เหมาะสมกบัการ
จดัการความรู้มา
ประกอบจดัท า
แผน 

10.การจดัการความรู้ 
(RIN3) 

1 มิ.ย.- 15 ก.ค. 54 24 มิ.ย. 54 - - 

11.การจดัการดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน (RIN4) 

1 มิ.ย.- 15 ก.ค. 54  25 ก.ค. 54 หน่วยงานไม่ไดจ้ดัท าขอ้มูล
โครงสร้างพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะขอ้มูลดา้น 
ซอร์ฟแวร์ 

ตอ้งแจง้ให้
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเก็บ
ขอ้มูลไวล่้วงหนา้ 

12.การจดัการดา้น
ทรัพยสิ์น (REU1) 

1 มิ.ย.-30 ส.ค. 54 26 ก.ค.54 หน่วยงานบางหน่วยงาน
ไม่ไดท้  าทะเบียนครุภณัฑไ์ว้
ท  าให้เสียเวลาท าการส ารวจ
ใหม่ 

ตอ้งแจง้ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียว
จดัท าทะเบียน
ครุภณัฑไ์ว้
ล่วงหนา้ 

13.การน าทรัพยากร
โปรแกรมมาใชซ้ ้า (REU2) 

1 มิ.ย.-30 ส.ค. 54 28  ก.ค.554 - - 

14.การจดัการความรู้
เฉพาะงาน (REU3) 

1 มิ.ย.-30 ส.ค. 54 30 ก.ค.54 - - 

15. การน าเสนอผลการ
คน้ควา้อิสระ 

1 ส.ค. -15 ก.ย. 54  4 ก.ย.54 - - 
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REU1 Asset Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: RIN 4 
Process 
 1. ส ารวจขอ้มูลการใช้งานครุภณัฑ์ท่ีมีอยู่และสภาพการใช้งานปัจจุบนั(ส ารวจทะเบียน
ประวติัครุภณัฑข์องแต่ละส านกังานคดีปกครอง) 

2 .จดัท ารายงานการวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ของปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัอนาคต 

3. จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางในการใชข้องท่ีมีอยูแ่ลว้ ของใหม่ซ้ือเพิ่ม 
4. จัดท าแผนการใช้จ่ายเพื่อถือครองทรัพย์สิน เฉพาะท่ีจะใช้ในการจัดการความรู้  )  
(Computer) 

รายงานผลการด าเนินการ(DO) 
             1.  ไดท้  าการรส ารวจขอ้มูลอตัราก าลงั ส านกังานคดีปกครอง(เอกสารREU1.1) และ และได้
ท าการส ารวจขอ้มูลการใชง้านครุภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการความรู้ในปัจจุบนั (เอกสาร
REU1.2) 

 2. ไดร้วบรวมขอ้มูลเคร่ืองสร้างพื้นฐานท่ีใช้ในการจดัท าระบบการจดัการความรู้ทั้งหมด 
แลว้ท าการวเิคราะห์ พร้อมแผนการจดัการอุปกรณ์ การส ารวจครุภณัฑ ์   

 3. ได้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการการจัดการทรัพย์สิน โดยได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ โดยการใช้งานในอนาคตจะมีการใช้งานในระบบ KMS ซ่ึงจะมี
รูปแบบการใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนมากกว่าการใช้งานเพียงแค่การพิมพข์อ้มูล มีขอ้เสนอแนะการใช้งาน
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้มีอยูซ่ึ่งมีเพียงพอท่ีจะตอ้งเปล่ียน (คอมพิวเตอร์) ท่ีล่าสมยั ในบางส่วนจ านวน
นอ้ย  และการจดัซ้ือของใหม่ ในส่วนเคร่ือง (Server)  มีแผนในการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในอตัราค่าบริการรวมค่าอะไหล่เป็นรายปี (เอกสารREU1.3)   
ปัญหาอุปสรรค 
 หน่วยงานไม่ไดร้วบรวมขอ้มูลครุภณัฑไ์ว ้
ข้อเสนอแนะ 

ขอควมร่วมมือให้หน่วยงานรวบรวมขอ้มูลครุภณัฑไ์วล่้วงหนา้ 
การด าเนินการไดด้ าเนินการส าเร็จตามแผน 
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เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU1.1 เอกสารเก่ียวกบัอตัราก าลงับุคลากร 
เอกสาร REU1.2 ขอ้มูลระบบ คอมพิวเตอร์  
เอกสาร REU1.3รายงานการจดัการทรัพยสิ์น REU1 
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REU2 Software Design 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG 4 
Process 

1. ตรวจสอบส ารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถน ามาใช้ได ้จากระบบ KMS ท่ีมีอยู่ใน 
KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลา้ยคลึงกบัมาตรฐานของ อส.  ตอ้งมีการท า
รายงานการเลือกใช ้และออกแบบ Template เพิ่มเติม ตอ้งมี Template ของ COP, task, inference, 
domain, knowledge base ในระบบ KMS  

2. หลงัจากหลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม(กรณีท่ีร่วมกบั
ผูอ่ื้น)  เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่  พร้อมหาสาเหตุ เช่น หาก
ไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้ดี
ยิง่ข้ึน  
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

ท าการศึกษารวบรวม ตวัแบบ (Templates) ต่างๆ ของ ส านกังานอยัการสูงสุด ส าหรับการ
สร้างระบบจดัการความรู้  เพื่อน ามาปรับใช้ในการสร้างระบบ การจดัการความรู้ องค์ความรู้ท่ี 49 
การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง ใหมี้รูปแบบมาตรฐานใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

๑. ตน้แบบ Cop ของเดิม (เอกสาร REU2.1) 
๒. ตน้แบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 
๓. ตน้แบบในส่วนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 
๔. ตน้แบบในส่วนค านิยามกฎหมาย (เอกสาร REU2.4) 
๕. Template cop ระบบการจดัการความรู้ ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู ่(เอกสาร REU2.5) 
๖. Template ในส่วน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.5) 

 
การด าเนินการ ผูศึ้กษาไดน้ า Template  cop (เอกสาร REU2.5 )และ Template ในส่วน 

Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 ) มาใชเ้ป็นตวัแบบ ในส่วนการสร้าง cop การด าเนินคดี
ปกครอง มี Function การใชง้าน เช่น   การรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ Case Study 
(ตวัอย่างคดี) Knowledge Map  (ขั้นตอนการด าเนินคดีในรูปแผนผงั) โครงสร้างของ Cop 
ประกอบดว้ย Task คือ ค าสั่งทางคดีปกครอง งานวิกฤติ คือ การท าค าให้การ Inference  ท่ีส าคญั 
เช่น ระยะเวลาท าค าให้การ, ฐานะของตวัความ Domain ท่ีส าคญั เช่น หน่วยงานทางปกครอง ,การ

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบCop.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบTask,Inference,Domain.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบในส่วนกฎหมาย%20และระเบียบ.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบในส่วนคำนิยามกฎหมาย.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/Template%20.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20visio
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ร่างค าให้การ Knowledge Base ท่ีส าคญั เช่น กฎหมายต่างๆ ท่ีอา้งอิง ค าพิพากษาและค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุด และไดจ้ดัท ารายงานการใช ้Template (เอกสาร REU2.7) 
ปัญหาอุปสรรค 

ผูศึ้กษาไม่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเลือกใช ้Template 
ข้อเสนอแนะ 

ก่อนด าเนินการกิจกรรมน้ีควรศึกษาหัวข้อองค์ความรู้อ่ืนๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ี
ใกลเ้คียงกนัเพื่อน า Template มาปรับใช ้
เอกสารประกอบ 

REU2.1 ตว้แบบโครงสร้าง CoP ของเดิม 
REU2.2 ตวัแบบโครงสร้างซอฟตแ์วร์ตาม CommonKADS  
REU2.3 ฐานขอ้มูล กฎหมาย และระเบียบ  
REU2.4 ฐานค านิยามศพัท ์กฎหมาย  
REU2.5 ตวัแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจดัการความรู้ ของส านกังานอยัการสูงสุด  
REU2.5 ตวัแบบ สัญญลกัษณ์ CommonKADS  
REU2.7 รายงานการใช ้Template   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/รายงานการเลือกใช้%20template.docx
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REU3 Domain Engineering 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG 1 
Process  

1. วเิคราะห์ผล ENG 1-4 และMAN 1 เพื่อดูวา่สามารถน าอะไรไปใชซ้ ้ าไดบ้า้ง 
2. จดัท ารายการหวัขอ้ความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป 

รายงานผลการด าเนินการ(DO)                                                                  
            1. ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ใน ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 และ 
MAN1 ท่ีสามารถน าไปใชซ้ ้ าในโครงการอ่ืนได ้เช่น ระบบการจดัการความรู้ในคดีค าสั่งทาง
ปกครอง (เอกสาร REU3.1)  
 2.ได้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเก็บ Domain ท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้ซ ้ าใน
โครงการอ่ืนได ้ คือ  ENG1  หลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย ท่ีน าไปใชไ้ด ้คือ ONTOLOGY ท่ีส าคญัท่ี
ได้มาจากกระบวนการในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ คือ หน่วยงานของรัฐ และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
(ความหมายตาม พรบ.องคก์รอยัการฯ) ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัการรับด าเนินคดีของพนกังานอยัการ
ได้ทุกประเภทคดี DOMAIN ท่ีส าคัญ จะเป็นกระบวนการในการแจ้งฐานะคดี ได้มาจาก
กระบวนการในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีสามารถน าไปใชก้บัคดีทุกประเภท  

ENG2  - 
ENG3  -  
ENG4       โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองกระบวนการในการสร้าง KMS จะเนน้ในส่วน  
ENGINEER  
MAN1 - 
กระบวนการ Engineer ท่ีส าคญั ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่ได ้เช่น ในคดี

การแกต่้างคดีปกครอง ไดแ้ก่ 
ENG1  

1. วาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (เอกสาร REU3.2) ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าวาระการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในโครงการอ่ืน  

2. วาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  (เอกสาร REU3.3) ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าวาระ
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 

3. แบบสอบถามความตอ้งการใช้งาน (เอกสาร REU3.4) ใช้เป็นแนวทางในการจดัท า
แบบสอบถามความตอ้งการในการใชง้านระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 
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4. รายงานการวิเคราะห์ความตอ้งการ (เอกสาร REU3.5) ใช้ส าหรับเป็นตวัอย่างหรือ
แนวทางในการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
ENG3 

1. เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร REU3.6) ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีระบุ Feature และ Function การใชง้านของ SharePoint 2010 ซ่ึงท าให้การออกแบบไม่
ตอ้งศึกษาในหลกัการคอมพิวเตอร์มาก 

2. รายงานวิเคราะห์ความต้องการ software (เอกสาร REU3.7) ใช้เป็นตวัอย่างหรือ
แนวทางในการวเิคราะห์ ความตอ้งการใชง้านปรับเขา้กบั Software  
ENG4 

1. รายงานการสร้างและออกแบบหน้าตาของระบบ (เอกสาร REU3.8) เอกสารช้ินน้ี
สามารถใชเ้ป็นตน้แบบในการน าความตอ้งการการใชง้านท่ีแปลงเป็น Function ของ Software แลว้ 
มาท าการวิเคราะห์ประกอบ Template ท่ีมีอยูว่า่ Feature และ Function การใชง้านใดควรจะอยูใ่น
ต าแหน่งการใชง้านท่ีใด  
MAN1 

1. รายงานผลการศึกษาวเิคราะห์ MAN 1 (เอกสาร REU3.9) ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการน าเสนอ
แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  

2. ตวัอยา่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ระบบKM (เอกสาร REU3.10) ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการร่าง
เอกสารประชาสัมพนัธ์ ระบบ KMS 
ปัญหาอุปสรรค      - 
เอกสารประกอบ 

REU3.1 รายงานวเิคราะห์ REU3.1 
REU3.2 วาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
REU3.3 วาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
REU3.4 แบบสอบถามความตอ้งการใชง้าน 
REU3.5 รายงานการวิเคราะห์ความตอ้งการ 
REU3.6 SharePoint Based User Requirement Specification 
REU3.7 รายงานวเิคราะห์ความตอ้งการsoftware 
REU3.8 รายงานการสร้างและออกแบบหนา้ตาของระบบ 
REU3.9 รายงานผลการศึกษาวเิคราะห์ MAN 1 
REU3.10 ตวัอยา่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ระบบKM 
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RIN1 Human Resource Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: MAN 2, ENG 2 
Process 

1. ศึกษาอตัราก าลงัของส านกังานคดีปกครอง 
2. จดัท าแผนก าลงัคน 5 ปีเพื่อรองรับการจดัการความรู้ 
3. จดัท ารายงานการวเิคราะห์อตัราก าลงัในปัจจุบนัเทียบกบัความตอ้งการ 

รายงานผลการด าเนินการ(DO)   
       1. ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราก าลงัของ
ส านกังานคดีปกครอง (เอกสารRIN1.1) 
       2. ไดศึ้กษาเก่ียวกบักรอบอตัราบุคลากรของส านกังานคดีปกครอง (เอกสารRIN1.2) 
       3. ได้น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาท าการศึกษาวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรใน  KM 
TEAM โดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง KM TEAM ใหม่ (เอกสารRIN1.3) แลว้ไดจ้ดัท ารายงานการ
วิเคราะห์อตัราก าลงั (เอกสารRIN1.4) สรุปผลการด าเนินการตาม RIN1 โดย อตัราก าลัง KM 
TEAM โครงสร้างใหม่ ทั้งหมดประมาณ ๒๕ ต าแหน่ง ๑ .Knowledge Manager  จ านวน ๑ ต าแหน่ง  
๒ . Project Manager  จ  านวน ๓ ต าแหน่ง ๓. ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน ๔ – ๕ ต าแหน่ง ต่อคณะ รวม  
๓ คณะไม่เกิน ๑๕ ต าแหน่ง ๔    . Knowledge Engineer     จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๕ . KMS Support  
จ านวน ๒ – ๓ ต าแหน่ง มีการวิเคราะห์อตัราก าลัง และแผนอตัราก าลังบุคลากร ไวใ้นรายงาน
วเิคราะห์ RIN1อตัราก าลงัผลการด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
ปัญหาอุปสรรค 
ไม่มีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะ 

แผนพฒันาบุคลากรตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานอยัการสูงสุด 
เอกสารประกอบ 

RIN1.1 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัอตัราก าลงั 
RIN1.2 อตัราบุคลากรของส านกังานคดีปกครอง 
RIN1.3 โครงสร้าง KM TEAM ใหม่ 
RIN1.4 รายงานวเิคราะห์RIN1อตัราก าลงั 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/กฎและระเบียบ
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76 

REU2 Software Design 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG 4 
Process 

1. ตรวจสอบส ารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถน ามาใช้ได ้จากระบบ KMS ท่ีมีอยู่ใน 
KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลา้ยคลึงกบัมาตรฐานของ อส.  ตอ้งมีการท า
รายงานการเลือกใช ้และออกแบบ Template เพิ่มเติม ตอ้งมี Template ของ COP, task, inference, 
domain, knowledge base ในระบบ KMS  

2. หลงัจากหลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม(กรณีท่ีร่วมกบั
ผูอ่ื้น)  เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่  พร้อมหาสาเหตุ เช่น หาก
ไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้ดี
ยิง่ข้ึน  
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

ท าการศึกษารวบรวม ตวัแบบ (Templates) ต่างๆ ของ ส านกังานอยัการสูงสุด ส าหรับการสร้าง
ระบบจดัการความรู้  เพื่อน ามาปรับใช้ในการสร้างระบบ การจดัการความรู้ องค์ความรู้ท่ี 49 การ
ด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง ใหมี้รูปแบบมาตรฐานใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 

1. ตน้แบบ Cop ของเดิม (เอกสาร REU2.1) 
2. ตน้แบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 
3. ตน้แบบในส่วนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 
4. ตน้แบบในส่วนค านิยามกฎหมาย (เอกสาร REU2.4) 
5. Template cop ระบบการจดัการความรู้ ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู ่(เอกสาร REU2.5) 
6. Template ในส่วน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.5) 
 
การด าเนินการ ผูศึ้กษาไดน้ า Template  cop (เอกสาร REU2.5 )และ Template ในส่วน 

Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 )มาใชเ้ป็นตวัแบบ ในส่วนการสร้าง cop การด าเนินคดี
ปกครอง มี Function การใชง้าน เช่น   การรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ Case Study 
(ตวัอย่างคดี) Knowledge Map  (ขั้นตอนการด าเนินคดีในรูปแผนผงั) โครงสร้างของ Cop 
ประกอบดว้ย Task คือ ค าสั่งทางคดีปกครอง งานวิกฤติ คือ การท าค าให้การ Inference  ท่ีส าคญั 
เช่น ระยะเวลาท าค าให้การ, ฐานะของตวัความ Domain ท่ีส าคญั เช่น หน่วยงานทางปกครอง ,การ

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบCop.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบTask,Inference,Domain.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบในส่วนกฎหมาย%20และระเบียบ.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/ต้นแบบในส่วนคำนิยามกฎหมาย.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/Template%20.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20visio
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/Template%20.jpg
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20visio
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/template%20visio
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ร่างค าให้การ Knowledge Base ท่ีส าคญั เช่น กฎหมายต่างๆ ท่ีอา้งอิง ค าพิพากษาและค าสั่งศาล
ปกครองสูงสุด และไดจ้ดัท ารายงานการใช ้Template (เอกสาร REU2.7) 
ปัญหาอุปสรรค 

ผูศึ้กษาไม่มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการเลือกใช ้Template 
ข้อเสนอแนะ 

ก่อนด าเนินการกิจกรรมน้ีควรศึกษาหัวข้อองค์ความรู้อ่ืนๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ท่ี
ใกลเ้คียงกนัเพื่อน า Template มาปรับใช ้
เอกสารประกอบ 

REU2.1 ตว้แบบโครงสร้าง CoP ของเดิม 
REU2.2 ตวัแบบโครงสร้างซอฟตแ์วร์ตาม CommonKADS  
REU2.3 ฐานขอ้มูล กฎหมาย และระเบียบ  
REU2.4 ฐานค านิยามศพัท ์กฎหมาย  
REU2.5 ตวัแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจดัการความรู้ ของส านกังานอยัการสูงสุด  
REU2.5 ตวัแบบ สัญญลกัษณ์ CommonKADS  
REU2.7 รายงานการใช ้Template   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/รายงานการเลือกใช้%20template.docx
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REU3 Domain Engineering 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input : ENG 1 
Process  

1. วเิคราะห์ผล ENG 1-4 และMAN 1 เพื่อดูวา่สามารถน าอะไรไปใชซ้ ้ าไดบ้า้ง 
2. จดัท ารายการหวัขอ้ความรู้ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป 

รายงานผลการด าเนินการ(DO)                                                                  
1. ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูล และท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ใน ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 และ 

MAN1 ท่ีสามารถน าไปใช้ซ ้ าในโครงการอ่ืนได้ เช่น ระบบการจดัการความรู้ในคดีค าสั่งทาง
ปกครอง (เอกสาร REU3.1)  

 2.ได้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเก็บ Domain ท่ีส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้ซ ้ าใน
โครงการอ่ืนได ้ คือ  ENG1  หลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย ท่ีน าไปใชไ้ด ้คือ ONTOLOGY ท่ีส าคญัท่ี
ได้มาจากกระบวนการในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ คือ หน่วยงานของรัฐ และเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
(ความหมายตาม พรบ.องคก์รอยัการฯ) ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัการรับด าเนินคดีของพนกังานอยัการ
ได้ทุกประเภทคดี DOMAIN ท่ีส าคัญ จะเป็นกระบวนการในการแจ้งฐานะคดี ได้มาจาก
กระบวนการในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงเป็นหลกัารท่ีสามารถน าไปใชก้บัคดีทุกประเภท  

ENG2  - 
ENG3  -  
ENG4       โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองกระบวนการในการสร้าง KMS จะเนน้ในส่วน  
ENGINEER-  
MAN1 - 
กระบวนการ Engineer ท่ีส าคญั ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสร้างความรู้ใหม่ได ้เช่น ในคดี

การแกต่้างคดีปกครอง ไดแ้ก่ 
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ENG1  
1. วาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร (เอกสาร REU3.2) ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าวาระการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารในโครงการอ่ืน  
2. วาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  (เอกสาร REU3.3) ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าวาระการ

สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 
3. แบบสอบถามความตอ้งการใช้งาน  (เอกสาร REU3.4) ใช้เป็นแนวทางในการจดัท า

แบบสอบถามความตอ้งการในการใชง้านระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 
 

2. รายงานการวเิคราะห์ความตอ้งการ (เอกสาร REU3.5) ใชส้ าหรับเป็นตวัอยา่งหรือแนวทางในการ
วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
ENG3 

1. เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร REU3.6) ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีระบุ Feature และ Function การใชง้านของ SharePoint 2010 ซ่ึงท าให้การออกแบบไม่
ตอ้งศึกษาในหลกัการคอมพิวเตอร์มาก 

2. รายงานวิเคราะห์ความตอ้งการsoftware (เอกสาร REU3.7) ใชเ้ป็นตวัอยา่งหรือแนวทาง
ในการวเิคราะห์ ความตอ้งการใชง้านปรับเขา้กบั Software  
ENG4 
1. รายงานการสร้างและออกแบบหนา้ตาของระบบ (เอกสาร REU3.8) เอกสารช้ินน้ีสามารถใชเ้ป็น
ตน้แบบในการน าความตอ้งการการใช้งานท่ีแปลงเป็น Function ของ Software แลว้ มาท าการ
วิเคราะห์ประกอบ Template ท่ีมีอยูว่า่ Feature  และ Function การใชง้านใดควรจะอยูใ่นต าแหน่ง
การใชง้านท่ีใด 
 MAN1 

1. รายงานผลการศึกษาวเิคราะห์ MAN 1 (เอกสาร REU3.9) ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการน าเสนอ
แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  

2. ตวัอยา่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ระบบKM (เอกสาร REU3.10) ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการร่าง
เอกสารประชาสัมพนัธ์ ระบบ KMS 
ปัญหาอุปสรรค      - 
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เอกสารประกอบ 
REU3.1 รายงานวเิคราะห์ REU3.1 
REU3.2 วาระการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
REU3.3 วาระการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
REU3.4 แบบสอบถามความตอ้งการใชง้าน 
REU3.5 รายงานการวิเคราะห์ความตอ้งการ 
REU3.6 SharePoint Based User Requirement Specification 
REU3.7 รายงานวเิคราะห์ความตอ้งการsoftware 
REU3.8 รายงานการสร้างและออกแบบหนา้ตาของระบบ 
REU3.9 รายงานผลการศึกษาวเิคราะห์ MAN 1 
REU3.10 ตวัอยา่งเอกสารประชาสัมพนัธ์ระบบKM 
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RIN1 Human Resource Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input : MAN 2,ENG 2 
Process 

1. ศึกษาอตัราก าลงัของส านกังานคดีปกครอง 
2. จดัท าแผนก าลงัคน 5 ปีเพื่อรองรับการจดัการความรู้ 
3. จดัท ารายงานการวเิคราะห์อตัราก าลงัในปัจจุบนัเทียบกบัความตอ้งการ  

รายงานผลการด าเนินการ (DO)   
1. ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราก าลงัของ

ส านกังานคดีปกครอง (เอกสารRIN1.1) 
2. ไดศึ้กษาเก่ียวกบักรอบอตัราบุคลากรของส านกังานคดีปกครอง (เอกสารRIN1.2) 
3. ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาท าการศึกษาวิเคราะห์อตัราก าลงับุคลากรใน KM 

TEAM โดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง KM TEAM ใหม่ (เอกสารRIN1.3) แลว้ไดจ้ดัท ารายงานการ
วิเคราะห์อตัราก าลงั (เอกสารRIN1.4) สรุปผลการด าเนินการตาม RIN1 โดยอตัราก าลงั  KM 
TEAM โครงสร้างใหม่ ทั้งหมดประมาณ ๒๕ ต าแหน่ง ๑ . Knowledge Manager  จ านวน ๑ 
ต าแหน่ง  ๒ . Project Manager  จ านวน ๓ ต าแหน่ง ๓. ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน ๔ – ๕ ต าแหน่ง ต่อ
คณะ รวม ๓ คณะไม่เกิน ๑๕ ต าแหน่ง ๔ .Knowledge Engineer    จ านวน ๑ ต าแหน่ง  ๕ . KMS 
Support จ านวน ๒ – ๓ ต าแหน่ง มีการวิเคราะห์อตัราก าลงั และแผนอตัราก าลงับุคลากร ไวใ้น
รายงานวเิคราะห์ RIN1 อตัราก าลงัผลการด าเนินการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
ปัญหาอุปสรรค 

ไม่มีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
ข้อเสนอแนะ 

แผนพฒันาบุคลากรตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานอยัการสูงสุด 
เอกสารประกอบ 

RIN1.1 กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัอตัราก าลงั 
RIN1.2 อตัราบุคลากรของส านกังานคดีปกครอง 
RIN1.3 โครงสร้าง KM TEAM ใหม่ 
RIN1.4 รายงานวเิคราะห์RIN1อตัราก าลงั 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/กฎและระเบียบ
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/format/สายัณห์/อัตรากำลังของ%20สคป.%2054.xls
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RIN2 Human Resource Development 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: MAN 2, ENG 2 
Process  

1. ท าการวเิคราะห์ความรู้ ทกัษะ และทศันคติของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบติั 
2. สืบคน้หลกัสูตรการฝึกอบรม (Domain Knowledge,Technology Knowledge,  

Management Knowledge, Collaboration) 
3. จดัท าแผนการฝึกอบรม KM ของส านกังานคดีปกครองในปีงบประมาณถดัไป 

รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 
1. ไดท้  าการศึกษาวเิคราะห์ความรู้ ทกัษะของบุคลากรส านกังานคดีปกครอง (เอกสาร 
RIN2.1) 
2. สืบคน้หลกัสูตรการฝึกอบรม (Domain Knowledge,Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) (เอกสาร RIN2.2) 
3.ได้จดัท าแผนการฝึกอบรม KM ของส านักงานคดีปกครองในปีงบประมาณถัดไป

(เอกสาร RIN2.3) 
ปัญหาอุปสรรค   - 
เอกสารประกอบ 

RIN2.1บทวเิคราะห์ความรู้ ทกัษะของบุคลากรส านกังานคดีปกครอง   
RIN2.2หลกัสูตรการฝึกอบรม เอกสาร  
RIN2.3 แผนการฝึกอบรม KM ของส านกังานคดีปกครอง เอกสาร  
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RIN3 Knowledge Management 
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input : ขอ้มูลเอกสาร แหล่งขอ้มูล และบุคลากรในโครงสร้าง ผูอ้อกแบบและติดตั้งระบบการ
จดัการความรู้ส านกังานคดีปกครอง 
Process  

1. ทบทวนเอกสารเก่าของ KM Team ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
2. สฝบร .จะเป็นผูจ้ดัท าระบบจดัการความรู้เพื่อใชใ้นโครงการ  
3. จดัเก็บเอกสาร และแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีใชใ้นการออกแบบติดตั้ง ระบบจดัการความรู้ 

ส าหรับหวัขอ้ความรู้ค าสั่งทางปกครองตามล้ินชกัความรู้ TasT Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, 
ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3  
รายงานผลการด าเนินการ(DO)                                                           

1. ไดท้  าการรวบรวม เอกสารเก่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการความรู้ (เอกสาร RIN3.1)  
2. ไดจ้ดัเก็บเอกสาร และแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ีใชใ้นการออกแบบติดตั้ง ระบบจดัการ

ความรู้ ส าหรับหวัขอ้ความรู้ค าสั่งทางปกครองตามล้ินชกัความรู้ TasT Taxonomy: QA1, ENG1, 
ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3   
(เอกสาร RIN3.1)  
เอกสารประกอบ  

RIN3.1 เอกสารเดิมของระบบ KMS เอกสาร  
RIN3.2 เอกสารท่ีใชใ้นการจดัท าระบบทั้งหมดเอกสาร  
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RIN4 Infrastructure  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: ENG3  
Process: 

1.  ท าการขอขอ้มูล ในการได้มา ติดตั้ง และบ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในการด าเนิน
โครงการ จดัการความรู้ เก่ียวกบั Hardware , Software  และระบบ Network จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  )ส านกังานกิจการทัว่ไป ส านกังานคดีปกครอง  (  เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการสร้างและใช้
งานระบบ Kms วา่จะตอ้งมี Hardware, Software  และระบบ Network อะไรบา้ง ท่ีมีอยูแ่ลว้ใชไ้ด้
หรือไม่ และตอ้งมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกบัระบบ Kms โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั ENG2  และตอ้งมี
การส ารวจความตอ้งการและใชง้านจริงกบัผูใ้ชป้ระกอบดว้ย  

2. จดัท ารายงาน วิเคราะห์ ในการจดัหาอุปกรณ์ Hardware , Software  และระบบ Network 
เพื่อใช้กบั KMS  เพียงพอหรือไม่ ตอ้งมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับ
กิจกรรมการจดัการความรู้  รวมทั้งตอ้งมีแผนการจดัซ้ือคุรุภณัฑเ์พิ่มเติม เช่น 

   2.1 ของใดมีอยูแ่ลว้ มีอายกุารใชง้านก่ีปี และมีจ านวนเท่าใด   
    2.2  ของใดตอ้งหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดว้ยวธีิใดบา้ง เช่น เช่า เช่าซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคาเท่าใด  
3. หลงัจากหลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม  )กรณีท่ีร่วมกบั

ผูอ่ื้น  (เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่  พร้อมหาสาเหตุ เช่น หาก
ไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้ดี
ยิง่ข้ึน  

รายงานผลการด าเนินการ(DO) 

              เม่ือวนัท่ี 2  สิงหาคม 2554  ไดท้  าการรวบรวมจดัเก็บเอกสาร เก่ียวกบัอตัราก าลงับุคลากร 
(เอกสาร RIN4.1) และขอ้มูลระบบ คอมพิวเตอร์ (เอกสาร RIN4.2)     

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2554  ไดร้วบรวมขอ้มูลเคร่ืองสร้างพื้นฐานท่ีใชใ้นการจดัท าระบบ
ทั้งหมด ท าการวิเคราะห์ พร้อมแผนการจดัการอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว มีการวิเคราะห์โครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในระบบ KMS ได ้โดยใช้เป็นเคร่ืองท่ีใช้บริหาร แผนการ
จดัซ้ือในส่วนเคร่ืองท่ีให้บริการ (Server) ตามรายงานส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงการด าเนินการ
ได้ด า เ นินการส า เ ร็จตามแผนตามรายงานส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน  ( เอกสาร RIN4.3) 
 

 

http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/15%20Tasks/นาย%20นิธินันท์%20สุขวงศ์/RIN4/อัตรากำลังของ%20สคป.%2054.xls
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/15%20Tasks/นาย%20นิธินันท์%20สุขวงศ์/RIN4/IT
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/15%20Tasks/นาย%20นิธินันท์%20สุขวงศ์/RIN4/รายงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน.docx
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เอกสารประกอบ  

RIN4.1 อตัราก าลงับุคลากร 
RIN4.2 ขอ้มูลระบบ คอมพิวเตอร์ 
RIN4.3 รายงานส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน 
RIN4.4 Gentle-Soft-Requirement-Specification 
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QA Quality Assurance 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 

1. ท าความเขา้ใจ Quality Guideline ทั้งหมด 
2. ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
3. เขียนรายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Task 

รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

1. ไดท้  าความเขา้ใจ Quality Guideline ทั้งหมด 
2. การด าเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 

15 TasT ระบบจดัการความรู้ เกณฑ์การประเมินตนเอง ระบบการจดัการความรู้ ส านกังานอยัการ
สูงสุด องคค์วามรู้ส านกังานอยัการสูงสุด Cop Km K 49 งานคดีค าสั่งทางปกครอง  โดยน าเคร่ืองมือ
การบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จ  านวน 5 Level ตามขอ้ตกลงท่ี QA ก าหนดไว ้โดย
วดั Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหร้ะบบการจดัการความรู้มีวงจรการสร้าง การน าสู่การปฏิบติั การใช้
งาน และเพื่อการพฒันา ดงัต่อไปน้ี  

 
 

 
Task 

 
รายการ 

Level 
ตวับางช้ี 

0 1 2 3 4 
Task 1 การจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหาความตอ้งการของ

ระบบการจดัการความรู้   (Requirement Elicitation: 
ENG 1) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 2 การวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบการจดัการความรู้ 
(System  Requirement Analysis : ENG 2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 3 การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software 
Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 4 
 

 การออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software Design: ENG 4)        L - Largely 
Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลอ้งของระบบการจดัการ
ความรู้ (Organizational Alignment: MAN1) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 6  การบริหารองคก์ร (Organization Management :  
MAN 2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 7  การบริหารโครงการ (Project Management: MAN3)      L - Largely 
Achieved 
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Task 

 
รายการ 

Level 
ตวับางช้ี 

0 1 2 3 4 
Task 8    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 

Management : RIN1) 
     L - Largely 

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

Achieved 
Task 10  การจดัการความรู้  (Knowledge Management:RIN3)      L - Largely 

Achieved 
Task 11  โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure : RIN4)       L - Largely 

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

Achieved 
Task 13  การใช้ซ ้ าโปรแกรมข้อมูลต่างๆ (Reuse Program 

Management : REU2) 
     L - Largely 

Achieved 
Task 14 : Domain Engineering : REU 3)      L - Largely 

Achieved 

 
             ตัวบางช้ีทีใ่ช้ในการประเมิน        

N - Not  Achieved         หมายความวา่   ไม่มีหลกัฐาน หรือมีหลกัฐานนอ้ยเกินไปท่ีจะแสดงถึง
ความส าเร็จตามคุณลกัษณะ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นกระบวนการ
ประเมิน 

P - Partially Achieved   หมายความวา่   มีหลกัฐานแสดงถึงความส าเร็จตามคุณลกัษณะท่ีไดร้ะบุไว้
แต่มีมุมมองบางประการท่ีไม่สามารถท านายถึง
ความส าเร็จได ้(ประสบความส าเร็จบางส่วน)     

L - Largely Achieved   หมายความวา่    มีหลกัฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความส าเร็จ
อยา่งมีนยัส าคญัจาก คุณลกัษณะท่ีไดร้ะบุไว ้แต่ยงัมี
จุดอ่อนบางประการท่ีพบอยูใ่นกระบวนการประเมิน   
(ประสบความส าเร็จมาก)        

F - Fully Achieved        หมายความวา่   มีหลกัฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณ์และเป็นระบบ แสดง
ถึงความส าเร็จตามคุณลกัษณะท่ีระบุไวใ้นทุก ๆ ดา้น ไม่
พบวา่มีจุดอ่อนใดอยา่งมีนยัส าคญั (ประสบความส าเร็จ
อยา่งเตม็ท่ี)    
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ตารางแสดงส่ิงทีค้่นพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงทีค้่นพบ 
ผลการด าเนินการ เป็นไปตามขอ้ตกลง  QA ในระดบัคะแนนประเมินเท่ากบั 2 
ปัญหาและอุปสรรค ผูบ้ริหารท่ีนดัสัมภาษณ์มีภารกิจมาก ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญ

ยงัไม่เขา้ใจระบบการจดัการความรู้และผูศึ้กษามีภารกิจอ่ืนท่ี
ตอ้งรับผดิชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบต่อปฏิทินการ
ด าเนินการ 

ขอ้เสนอในการปรับปรุง สร้าง แม่แบบ ท่ีเป็นแนวทาง หลกัการ  และตวัอยา่งท่ีดี  เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษา   สร้างความเขา้ใจในกระบวนงานใหช้ดัเจน 
และปรับปรุงกระบวนการในการถ่ายทอดและส่ือสารใหเ้กิด
ความชดัเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถว้นของ
หลกัฐาน 

มีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีชดัเจน เอกสาร ละเอียด
ครบถว้น 

 
 
 
ลงช่ือ เรือโท สายนัต ์สุโขพืช   

                         ผูป้ระเมิน 
                          วนัท่ี 22  กนัยายน 2554
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ  - สกุล  เรือโท สายนัต ์สุโขพืช 
 
วนั เดือน ปีเกดิ  30  มกราคม  2508 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

  จากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2534 
  ส าเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบณัฑิต 
  จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2538 
  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย 
  จากส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา สมยัท่ี 50 
  ส าเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรมหาบณัฑิต (สาขากฎหมาย

มหาชน) จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง ปีการศึกษา 2547 
 

ประวตัิการท างาน   
 พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั อยัการจงัหวดั ประจ าส านกังานอยัการสูงสุด ส านกังาน   
 อยัการพิเศษฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานนโยบาย  
 ยทุธศาสตร์ และงบประมาณ 
พ.ศ. 2549-2552 อยัการประจ ากรม ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2 
 ส านกังานคดีปกครอง 
พ.ศ.  2545-2548 อยัการประจ ากรม ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 
 กรุงเทพใต ้2 ส านกังานคดีอาญากรุงเทพใต ้
พ.ศ.2543-2544 อยัการจงัหวดัผูช่้วย ส านกังานอยัการจงัหวดัอ านาจเจริญ  
พ.ศ.2540-2542 นายทหารพระธรรมนูญ กรมยทุธศึกษาทหารเรือ กองทพัเรือ 

 
 


