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 รายงานการประเมินตนเอง 

1.การจับความรูและการเก็บความตองการ โดยใชหลักการของวิศวกรรมความรู 

(ENG1: Requirement Elicitation) 

 

Plan 

1) ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูงานพัสดุ  และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของภายใตขอบเขต 

ที่กําหนด 

2) จัดทําแผนการจับความรูและการเก็บความตองการของผูใชงาน ดังนี้ 

3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) สําหรับการ

จับความรูผูบริหาร 

4) ติดตอผูบริหารเพื่อขอสัมภาษณตามแผนและกําหนดการที่วางไว 

5) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ ( Agenda) วาระซอนเรน ( Hidden Agenda) สําหรับการจับ

ความรูผูเชี่ยวชาญเชนเดียวกับการสัมภาษณผูบริหาร 

6) ติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อขอสัมภาษณตามแผนและกาํหนดการทีว่างไว 

7) จัดเตรียมการสอบถามความตองการของผูใช ใหไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ

ระบบใหม (To-Be System) ที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไดแลวแตกรณี 

ดังน้ี  

8) ติดตอผูใชงานเพื่อสอบถามความตองการของผูใชตามแผนและกาํหนดการทีว่างไว  

9) วิเคราะห Transcript จากบทสัมภาษณ เพื่อจัดทําแผนภาพความรู ( Knowledge Map) 

ตามมาตรฐาน CommonKADS 

10) สรุปผูใชระบบและรวบรวมความตองการของผูใชระบบแตละคน แลวสรุปรวบรวม

จัดเปนหมวดหมูตามลําดับความสําคัญ 

11) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ( Completeness) และความเขาใจความถูกตอง 

(Validity) ขององคความรูที่ไดกับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ 

12) ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ( Completeness) และความเขาใจความถูกตอง 

(Validity) ของความตองการของระบบที่ไดกับผูใชงาน 

13) หลังจากจบภารกิจ จัดทํารายงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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DO 

ไดมีการศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับหัวขอความรู “งานพสัดุ” เพือ่เตรียมความ

พรอมในการขอสัมภาษณผูบริหาร มีวางแผนการสัมภาษณผูบริหาร เพื่อใหไดทราบปญหาวิกฤตที่

ควรแกไข ขอบเขตในการจัดการความรูของหนวยงาน บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู 

กําหนดผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชงาน ( USERS) มีการออกแบบวาระการสัมภาษณและนัดหมายผูบิ

หารเพื่อขอสัมภาษณ คือ นายสําราญ หวังกุศล ผูอํานวยการกองคลัง เมื่อวันที่25 มถินุายน 2554ตาม

วาระการสัมภาษณที่ไดออกแบบไว หลังจากการสัมภาษณ ไดเรียบเรียบบทสัมภาษณ แลวนํามา

วิเคราะห Transcript เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการและไดแผนภาพความรู Knowledge Mapที่

สอดคลองกับมาตรฐาน CommonKADSและมีการจัดทํารายงานสรุปการดําเนินการ  

จากการสัมภาษณคร้ังน้ี พบวาระเบียบพัสดุมีรายละเอียดเปนจํานวนมาก ผูคนควาจะตอง

ศึกษาขอมูลกอนพอสมควร การติดตอขอสัมภาษณผูบริหารคอนขางยากเนื่องจากมีประชุมบอย แต

ก็ไดพยายามประสานงานกับเจาหนาที่เพื่อขอสัมภาษณ ซึ่งผูบริหารไดใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.1วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.1บทสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.1 บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.5 แผนภาพความรู 
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2.การวิเคราะหความตองการ 

(ENG2: System Requirement Analysis) 

Plan 

1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 เพื่อสรุปขอมูลและเอกสารของระบบงานเดิมและความตองการ

ของระบบใหม เพื่อกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูที่ตองการ( Business 

Specification)  

2) แบงประเภทผูใชงาน เพื่อกําหนดผูใชงาน (User Specification) ตามโปรแกรม Sharepoint

ไดแก 

Knowledge WorkerContributorDesignerContent managerFull Controlซึ่งสามารถแบงประเภท

ผูใชงาน ไดดังน้ีKnowledge Decision MakerProviderUser 

3) ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ ความถูกตอง ของ BusinessSpecification และ User 

Specification  

4) จัดทํารายงานการดําเนินงานสรุป Business Specification และ User Specification  

Do 

ผูคนควาได วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 เพื่อสรุปขอมูลและเอกสารของระบบงานเดิมและ

ความตองการของระบบใหม เพื่อกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูที่ตองการ  :ซึ่งไดใช 

function ตามการทํางานของระบบการจัดการ ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู เปนคําถาม

ในการสอบถามความตองการของระบบใหม  ซึ่งสรุปคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูที่

ตองการ และไดผูใชงานแตละประเภทที่สอดคลองกับความรูที่ไดจาก ENG1 

จากการสอบถามความตองการของระบบกับผูปฏิบัติงานประกอบดวยขาราชการ 3 คน                  

พนักงานราชการ 1 คน รวม 4 คน นํามาจัดเปนหมวดหมูไดวาผูปฏิบัติงานตองการ แผนที่ความรู 

ระบบจัดการเอกสาร ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ ตัวอยางการแกปญหา 

เทคโนโลยีประสานงานชวยกันคิดชวยกันทํา 

 เนื่องจากจะตองใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไปดวย จึงไมตองการระบบที่มี

รายละเอียดมากนัก เพราะสามารถหาขอมูลไดจากระบบดังกลาวอยูแลว 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

เอกสาร ENG 2.1บทสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 2.2 บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

http://kmcenter.in.th/�


94 

 

3.การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

(ENG3: Software Requirement Analysis) 

 

Plan 

1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 และ  ENG2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู สอดคลอง

ตาม ENG1 และ ENG2 

2) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

ไดดําเนิน การวิเคราะหความตองการของระบบ  โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติ ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความตองการ

ของผูใชงานประเภทตางๆ เน่ืองจากในการคนควาคร้ังน้ี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการใช MS 

SharePoint ซึ่งรองรับความตองการในดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานอยูแลว และไดกําหนดสิทธิของ

ผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS ซึ่งแสดงโครงสรางในแตละ CoPที่ประกอบดวย Task, 

Inference, Domain, Knowledge Base ที่มีการออกแบบตองทําให เขาใจงาย สั้น และตรง 

 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

เอกสาร ENG 3.1บทสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 3.2 บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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4. การออกแบบซอฟตแวร 

(ENG4: Software Design) 

 

Plan 

ดําเนินการตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดออกแบบและกําหนดรูปแบบมาตรฐาน

ซอฟตแวรไวแลว โดยใช รูปแบบ มาตรฐาน หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงาน สรุปผลการ

ดําเนินการ 

 

Do 

ไดใชรูปแบบมาตรฐานของสํานักงานอัยการสูงสุด มาจัดทําระบบการจัดการความรู

สําหรับงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการ  โดยการนําขอมูลที่ไดจาก ENG1  ENG2 ENG3 เขาสู

ระบบ และนําผลการวิเคราะหความตองการของซอฟตแวรที่ไดจาก ENG3 มาใชตามรูปแบบของ

โปรแกรม MS SharePoint 

 

หลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 0

เอกสาร ENG 4.1 Software Design 

Template หัวขอความรูที่ 87 งานพัสดุ ที่มีอยูในระบบการจัดการความรู 

(http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t86/SitePages/Home.aspx) 
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5.การสื่อสารในองคกร  

(MAN1: Organizational Alignment) 

1) มีการกําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ  

 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  

 ศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ของฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอํานวยการ 

 ศึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ กองคลัง 

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  

2) การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู ใหสอดคลองกับตามแผนแมบทการจัดการ

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู 

3) จัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู  
4)หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

 จากการดําเนินการกิจกรรมการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจดานการจัดการความรูกับบุคลากร  

ฝายพัสดุ  จึงกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของ ฝายพัสดุ ตามวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานและกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูโดยใชทฤษฎีการจัดการ

ความรูLearning in Actionสําหรับกจิกรรม 3 ป ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว 

 มีการสาธิตระบบการจัดการความรู ( KMS) ที่สอดคลองกับการทํางานจริง  ใหกับบุคลากร

ในสํานักงาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และ/หรือ  KM Team  ซึ่งมีการวบรวมปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ 

 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

 เอกสารMAN 1.1แผนกจิกรรม 3 ป 
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6. การจัดการองคกร 

(MAN2: Organization Management) 

 

Plan 

1) วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอํานวยการ  

2) ออกแบบ ปรับปรุงโครงสรางของฝายพัสดุ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจการจัดการความรู 

ใหรองรับ ระบบการจัดการความรู ในการแกปญหาที่เกิดจากการทํางานและชวยพัฒนา 

ดานคน กระบวนการ และเทคโนโลย ี 

3) รางคําสั่ง มอบหมายหนาที่ตามโครงสรางที่ปรับปรุงใหม เสนอผูอํานวยการกองคลัง

พจิารณาในฐานะหัวหนา KM Team และเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

 มีการวิเคราะหโครงสรางของ ฝายพัสดุ งานอาคารฯ มีบุคลากร4 คน ไดแก ซึ่งรองรับการ

จัดการความรูตามหัวขอน้ีแลว 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมกีารกาํหนดหนาทีใ่ห KM Teamรับผิดชอบในแตละสวนใหชัดเจน เชน การนําขอมูล

เขาสูระบบ การดูแลระบบการจัดการความรู เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

7. การจดัการโครงการ  

(MAN 3: Project Management) 

 

Plan 

ตองมี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรูโดยจะตอง ดําเนินการภายใน

เวลาและทรัพยากรที่มีอยู(งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

 มีการจัดทํา Gantt Chart: ซึ่งไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ตามกระบวนการ 

CommonKADS และเปนไปตามมาตรฐาน ISO12207/15504 จํานวน 15 Tasksทําใหมีการบริหาร

จัดการองคกรที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังควรตองเรงใหมีการอบรมใหความรูดานการจัดการ

ความรูเพิ่มเติม แกบุคลากร สวนอุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร รองรับการจัดการความรู เวน แต

ระบบสารสนเทศยังมีปญหาซึ่งอยูในความรับผิดชอบดูแลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอกนิกส งานจางกอสรางคร้ังน้ี ยัง

สามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑไดอีกดวย 

ปญหาอุปสรรค 

 บุคลากรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูซึ่งจะตองสรางทัศนคติในการจัดการ

ความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแพรหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการ

ความรูแลวยังตองปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหรองรับจัดการความรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

ขอจํากัด 

 ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาที่จํากัด ขอมูลที่จัดทํามาน้ันจึงเปนเพียงงานวิกฤต

บางสวนที่สํานักงานมีอยู 

 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

 เอกสาร MAN 3.1 แผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project Plan) 

http://kmcenter.in.th/�
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8.การบริหารทรัพยากรมนุษย 

(RIN: 1 Human Resource Management ) 

 

Plan  

1) ศึกษาอัตรากําลังของฝายพัสดุ ที่มีอยู 

2) จัดทําแผนกําลังคน 5 ป ของฝายพัสดุ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู                            

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) วิเคราะหเปรียบเทียบอัตรากําลังที่มีอยูกับแผนกําลังคน 5 ป 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

จากการศึกษา พบวาบุคลากร ฝายพัสดุ งานอาคาร รองรับแผน ยุทธศาสตรการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพียงแตยังขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน ทั้งบุคลากรที่

ปฏิบัติงานอยูน้ันเปนบุคลากรบรรจุใหม และรับโอนมาจากกระทรวงอ่ืน ซึ่งมีการปรับโครงสราง

มากอนหนาน้ีแลว 
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9.การฝกอบรม  

(RIN2:  Training) 

 

Plan 

1) ทําการวิเคราะหความ รู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฎิบัติงาน ที่

เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูสําหรับงานพัสดุ โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

- ผูบริหารในการจัดการความรู (KnowledgeManager) 

- วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) 

- ผูใชงานทั่วไป (KnowledgeWorker)  

2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) 

3) จัดทํา ขอเสนอหรือ แผนการฝกอบรม  ใหแกบุคคลตามกลุมตางๆของฝายพัสดุ                  

ในปงบประมาณถัดไป 

 

Do 

 ผู ศึกษาได ทําการวิเคราะหความ รู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูปฏิบัติงาน ของบุคลากรในฝายพัสดุ งานอาคาร แลวพบวาควรมีการสงเสริมความรูดานการจัดการ

ความรู เนื่องจากขาดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความรู สวนความรูดานงานพัสดุน้ันบุคลการมี

ความรู ความสามารถอยูแลว 
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10.การจัดการความรู 

(RIN3: Knowledge Management) 

 

Plan 

1) รวบรวมเอกสารตางๆ ที่ KM Team ของฝายพัสดุไดดําเนินการแลว 

2) จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตางๆที่ใชในการ สรางระบบการจัดการความรู สําหรับหัว

ขอความรูงานพสัดุ ตามลิ้นชักความรู 15 Tasks ไดแก QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, 

MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3  

 

Do 

ไดรวบรวมขอมูล กฎ ระเบียบ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอความรูที่ได

ดําเนินการแลวจัดเก็บในการระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

หลักฐาน ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

 เอกสารหลักฐานบนระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kmcenter.in.th/�
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11.โครงสรางพื้นฐาน  

(RIN4: Infrastructure) 

 

Plan 

1) สํารวจอุปกรณและเทคโนโลยีที่มีอยู วามีอยูเพียงพอและรองรับระบบการจัดการความรู 

ตามความตองการของผูใชหรือไม ทั้งในสวนของ BusinessSpecification และ   User 

Specificationเชน Hardware, Software, network เปนตน 

2) มีแผนสําราจเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการจัดการความรู 

3) แผนการสํารวจมีความสอดคลองตามความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใชงาน 

(ENG) 

 

Do 

ไดสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต เพื่อรองรับการจัดการความรู พบวา

มีความเพียงพอตอการใชงานจริง เนื่องจากมีการจัดสรรคอมพิวเตอรในปงบประมาณ 2553 แลว แต

พบปญหาทางดานระบบ Net Work ยังไมคอยรองรับเทาที่ควร และสํานักงานอัยการสูงสุด  มีศนูย

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบในดาน Net Work อยูแลว 
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12.การจัดการทรัพยสิน  

(REU1: Asset Management) 

 

Plan 

1) สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของฝายพัสดุ)   

ในการตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูที่สอดคลองกับ ENG2 , 

MAN1 และ RIN1 

2) วิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑที่มีอยูเปรียบเทียบกับอนาคต แบงประเภททรัพยสิน 

ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของที่มีอยูแลว แผนการ

ซือ้ทดแทนเมือ่หมดอาย ุ (Spending Plan)และขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ ในการ

บํารุงรักษาดวย  

3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ที่ใชในระบบการจัดการ

ความรู) 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

มีการสํารวจครุภัณฑ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูปฏิบัติงานวารองรับการสรางระบบ

การจัดการความรูคร้ังนี้หรือไม พบวาทุกเคร่ืองในงานอาคารฯ รองรับระบบฯ เนื่องจากพึ่งไดรับ

จัดสรรเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2553 ทั้งในสวนของคุณสมบัติเคร่ืองและระบบ Intranet/Internet 

 

หลักฐาน( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

 REU 1.1 รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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13.การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  

(REU2: Reuse Program Management) 

 

Plan 

 1.สาํรวจ Template การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะ Template ที่

สามารถนํามาใชในระบบการจัดการความรูน้ีได 

2.เลอืกใช Template และออกแบบเพิ่มเติมตาม ENG4เพื่อใชเปนมาตรฐานของระบบการ

จัดการความรู 

3.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

 ไดสํารวจรูปแบบการใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ พบวามีการใชขอมูลในกระบวนการที่มี

ลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการประกวดราคา หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

ทางอิเล็กทรอกนิกสที่มิใชงานกอสราง อาจนํารูปแบบความรูคร้ังนี้นําไปใชได 
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14.ความรูเฉพาะงาน 

(REU3: Domain Engineering) 

 

Pan 

 1.วิเคราะหผลที่ไดจาก ENG1-ENG4 และ MAN1 เพื่อหาขอมูลที่สามารถนําไปใชซ้ํา     ใน

หัวขอความรูอ่ืนไดอีก 

 2. จัดทํารายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

 3. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

Do 

1.ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG1 – 4  และ MAN1  

2.ผูศึกษาไดวิเคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือ

พัฒนาตอยอดในการดํานินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน(ตามเอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผลการ

วิเคราะหรายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซ้ําได)  

 

เอกสารประกอบ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ ) 0

 เอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได 
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15.การประกันคุณภาพ SUP 1 : Quality Assurance (QA)) ตามมาตรฐาน ISO 15504 

Plan 

1.ทําความเขาใจเกี่ยวกับ Quality Guideline 

2.หลังจากมีการดําเนินการในแตละขั้นตอนแลว จัดทํารายการการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ตามขอตกลง 

3.เขียนรายงานสรุปการดําเนินโครงการระบบการจัดการความรู (KMS) ทั้ง 15Task 

Do 

 1.มีการกําหนดคณะกรรมการตรวจประเมินภายในเพื่อรักษามาตรฐานขั้นตํ่าทั้ง 15 Tasks 

โดยคัดเลือกจากผูที่มีความถนัดในแตละ Task  

 2.มีการเขียนรายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Tasks 

หลักฐาน 

 รายงานการประเมินตนเองทั้ง 15Task 

สรุปผลการดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

ตามมาตรา ISO 12207 และ ISO 15504 

รายการ Plan Do Check Act หมายเหตุ 

ENG1 การเก็บความตองการ      

ENG2 การวิเคราะหความตองการของระบบ      

ENG3 การวิเคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร 

     

ENG4 การออกแบบซอฟตแวร      

MAN1 การจัดแนวทางองคกร      

MAN2 การบริหารองคกร      

MAN3 การบริหารโครงการ      

RIN1 การบริหารทรัพยากรมนุษย      

RIN2 การฝกอบรม      

RIN3 การบริหารจัดการความรู      

RIN4 การจัดโครงสรางพื้นฐาน      

REU1 การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร      

REU2 การบริหารการใชโปรแกรม (ใชซ้ํา)      

REU3 ความรูเฉพาะงาน      

QA การตรวจประเมินคุณภาพ      
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล     นางสาววงศิยา ทองอุปการ  

 

วัน เดือน ป เกิด    19 มกราคม 2520  

 

ประวัติการศึกษา    สําเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2552-ปจจุบัน  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงิน)  

สํานักการคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด 

พ.ศ.2551-2552   นักวิชาการเงินและบัญชี  

สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ 2550-2551   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ.2550   เจาหนาที่การธนาคาร เครือ วี.พ.เอฟ เชยีงใหม 

พ.ศ.2549   นักวิชาการเงินและบัญชี  

สถานพนิจิและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร 

พ.ศ.2546-2548   นักวิชาการเงินและบัญชี  

สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

พ.ศ.2544-2545   พนักงานบัญชี  

บริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอรซดีส(ไทยแลนด)จํากัด 

พ.ศ.2543   เจาหนาที่บัญชี  มูลนิธิรักษเด็ก (TLSDF)  

พ.ศ.2541-2542   เจาหนาที่การเงิน  

บริษัท เชียงใหมสยามทีวี จํากัด 
 

 


