
 

 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมลู 

ในสวนน้ีจะแบงเน้ือหาออกเปนสองสวนในสวนแรกจะเปนเน้ือหาโครงสรางขององคกร 

เพื่อใหทราบโครงสราง อํานาจ หนาที่ขององคกร ในสวนที่สองจะเปนภารกิจงานที่สําคัญหรือ

วิกฤตที่จะศึกษาและขอบเขตของการศึกษา โครงสรางองคกร  

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคณะกรรมการอัยการ 1, 2 และสํานักงานอัยการพิเศษฝายวินัยมีหนาที่รับผิดชอบงาน

บริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ และฝายบริหารทั่วไปมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและ

สนับสนุนงานบริหารงานบุคคล   สํานักงานคณะกรรมการอัยการ มีอธิบดีอัยการเปนผูบังคับบัญชา 

(Manager)  มีพนักงานอัยการเปนผูใตบังคับบัญชา และมีขาราชการธุรการเปนผูใตบังคับบัญชา มี

หนาที่รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนงานบริหารงานบุคคล (Knowledge Workers)   

สํานักงาน คณะกรรมการอัยการ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงได

แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู ( KM TEAM) ขึ้นมาตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการ

ที่ 4/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเปนหัวหนา

คณะทํางาน รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเปนรองหัวหนาคณะทํางาน และ

คณะทํางานประกอบดวยพนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาที่ธุรการรวม 37 คน มีอํานาจหนาที่

สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคล จัดการความรูในสํานักงานเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

สราง รวบรวมและเผยแพรองคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมาย จัดทํา

รายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินการจัดการความรูที่ไดจากการจัดความรูเสนอ

คณะอนุกรรมการจัดการความรู รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่หัวหนาคณะทํางานจัดการความรู

มอบหมาย 

 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จะไดนํากระบวนการตาม  International Standard ISO 

12207: Standard for Information Technology - Software life cycle processes มาเปนกรอบในการ

ดําเนินกจิกรรมกระบวนการทํางาน ภายใตมาตรฐาน ISO 12207 ซึ่งแบงออกเปน 14 tasks ดังน้ี 
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(1) ENG1 Requirement Elicitation  

การเก็บความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study 

and Validation Meetings) 

1.  ศึกษาคําสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ของสํานักงานอัยการสูงสุด  ในเร่ืองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ 

2. ขออนุญาตสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการในเบื้องตน

เพื่อเสนอหัวขอที่จะคนควาแบบแบบอิสระโดยนําเสนอ ชี้แจงหลักสูตรการจัดการความรูที่

สํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมวา การคนควาแบบอิสระจะ

เปนประโยชนตอหนวยงานอยางใด นําเคาโครงการคนควาแบบอิสระเปนแนวทางในการนําเสนอ 

ทั้งนี้ ตองมีการนําเสนอกรอบ ขอบเขตเบื้องตน ในเร่ืองที่จะศึกษาถึงสภาพปญหาความลาชาของ

งานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมินตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ

หรือสนับสนุน นําเสนอวิธีการแกปญหาโดยนําระบบการจัดการความรูมาใช และขอความเห็นจาก

ผูบริหารวาวิธีการแกปญหาจะตองขอความรูจากผูเชี่ยวชาญทานใด และขออนุมัติผูมีอํานาจเพื่อให

ความรวมมือในเร่ืองตางๆ ในเร่ืองที่จะการทําการคนควาแบบอิสระ รวมทั้งตัวบุคลากรผูเชี่ยวชาญ

ของสํานักงาน เพื่อใหเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําในการคนควาอิสระ ซึ่งในสวนผูเชี่ยวชาญน้ัน

อธิบดีไดมอบหมายใหนายพิชัย ไชยวังษา อัยการผูเชี่ยวชาญ 

3. ติดตอพูดคุยในเบื้องตนกับผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดวาระการสัมภาษณและ

จัดทํากําหนดการในการทํางาน    

4. กําหนดวาระการสัมภาษณ และเตรียมแนวคําถาม ผูเชี่ยวชาญในประเด็น

ความรูเกี่ยวกับงานกลั่นกรองการประเมิน และสภาพปญหาที่เกี่ยวกับหัวขอการคนควาแบบอิสระ 

ประชุมจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ  โดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรูตามมาตรฐาน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ

ไดแกวิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณและจัดทําบทวิเคราะห    

                               4.1) จัดทําวาระการประชุม โดยใชหลักในวิชา Knowledge Engineer  

                               4.2) สัมภาษณในเร่ืองการทํางานทั่วไป  

                                      4.2.1 งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง Ontology คอือะไร Domain 

Concept คอือะไร  

  4.2.2 กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 

  4.2.3 Knowledge Base ที่เกี่ยวของมีอะไรบาง 

                         4.3) สัมภาษณในเร่ืองงานวิกฤต  
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 4.3.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง Ontology คอือะไร Domain 

Concept คอือะไร  

                                       4.3.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 

                                       4.3.3) Knowledge Base ที่เกี่ยวของมีอะไรบาง   

5. ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบ

ทาน ความเขาใจ ความถูกตอง สมบูรณและครบถวนกับผูเชี่ยวชาญอีกคร้ังและจัดทําบทวิเคราะห  

6. นํา Transcript ที่ไดจากการสอบทาน มาสรางแบบจําลองความรู ( Knowledge 

Map) ตามมาตรฐาน CommonKADS โดยมีกระบวนการ Input, Process, Output, Ontology คือ

อะไร Domain Concept คอือะไรโดยมีคําอธิบายประกอบพอสังเขป พรอมจัดทําเอกสารประกอบที่

เกี่ยวกับความรูน้ัน (Knowledge Base)  

7. มีการทํารายงานสรุปการทํางานเปรียบเทียบกับแผนงานตาม MAN 3  

8. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

(2) ENG2 System Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 

Specification)  

Input: Knowledge Engineer ENG1 

Process: 

                         1. ขออนุญาตสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เกี่ยวกับระบบ 

KMS วา ระบบควรมีการใชงานเกี่ยวกับการทํางานกลั่นกรองการประเมินในเร่ืองที่จําเปนเบื้องตน

ในเร่ืองใดบาง และผูใชงานมีกี่ประเภท ขอบเขตการใชงาน ของผูใชงานแตละประเภทเปนอยางใด    

                         2. จัดทําขอเสนอ ประเภทผูใชงานเบื้องตน Knowledge Decision Maker ไดแก

อธิบดีและรองอธิบดี Knowledge Provider ไดแกผูเชี่ยวชาญ และ Knowledge User ไดแกอัยการ 

นิติกรและเจาหนาที่   และตองกําหนดขอกําหนด ผูใชงานวา ผูใชงานแตละประเภทใชงานประเภท

ใด เชน 

1) ผูบริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) ควรใชงานในภาพรวมกาํหนดนโยบาย และ

แผนการทํา KMS     
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2) ผูเชี่ยวชาญ ควรใชงานในการทํางานกลั่นกรองการประเมิน ทั้ง COP KE 

และ COP KM โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษา ความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานกลั่นกรองหรือตรวจ

แบบการประเมิน      

3) Knowledge Engineer ควรใชงานในการทํางานสนองนโยบาย และแผนการ

ทํา KMS ของอธิบดี  และเนื้อหางานกลั่นกรองการประเมินทั้ง COP KE และ COP KM  ตามความ

ตองการของ COP และผูเชี่ยวชาญ          

4) COP ควรใชงานในการทํางานในเนื้อหางานกลั่นกรองการประเมิน ทั้ง COP 

KE และ COP KM   

5) User (อัยการ นิติกรและจาหนาที่ธุรการ ) ควรใชงานในการทํางานในเนื้อหา

งานกลั่นกรองการประเมิน ทั้ง COP KE และ COP KM   

3. หลังจากนั้น นําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการ

จัดการความรูท่ีตองการ 

4. มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3    

5. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม

)กรณีที่รวมกับผูอ่ืน (เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

(3) ENG 3 Software Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 

Specification)  

1. จัดทํากําหนดการในการทํางาน  

2. นําขอมูลจาก ENG 1 & ENG2 มาวิเคราะหเพื่อวางระบบ KMS จะตองมีการใช

งานในเร่ืองใดบาง มีการแบงออกกี่ COP แลวออกแบบใหสอดคลองกับ ENG 1 & ENG2 โดยจัดทาํ

เปนรูป Site Map แสดงโครงสรางระบบ KMS และ COP (task,inference,domain,knowledge base) 

ตามมาตรฐาน CommonKADS  

3.ในการออกแบบการใชงาน จะตองวิเคราะหความตองการในการใชงานระบบ

จัดการความรูที่ไดขอมูลจาก ENG 2 วาจะตองมีเน้ือหา Function การทํางานใดบางที่จะตอบสนอง

ความตองการกับความตองการใชงานใน ENG 2 โดยนํา  Feature ตางๆ ที่มีอยูใน  Microsoft 

SharePoint มาออกแบบ  เชน หากผูบริหารตองการสั่งงานหรือมอบหมายงานจะตองมีระบบ 

Collaboration ตองมี  Knowledge Map  หรือตองมี Knowledge Base เพื่อตอบสนองความตองการ
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ในการจัดเก็บองคความรูท่ีเปนเอกสารเพื่อใหตอบสนองตอความตองการตาม ENG 1 & ENG2  

                               3.1 ตรวจสอบความตองการตาม ENG 1 & ENG2  เปนเร่ืองใด ประเภทใด แลว

นํามาวิเคราะหกับ Microsoft SharePoint วาตรงกับ Featureใด และม ีFunction การทํางานอยางใด 

Function การทํางานนั้นตอบสนองความตองการนั้นไดหรือไม เชน ระบบตองมีการจัดเก็บขอมูล

ในดานกฎหมาย ระเบียบ ซึ่งอาจตองใช Function ของ SharePoint ที่เกี่ยวกับการเก็บเอกสาร เชน 

Document Library   

                                 3.2 รวบรวมความตองการทัง้หมด แลวจัดเปนหมวดหมู เพือ่สะดวกในการ

ทํางานตอภายหลัง 

                           4. นําขอมูลที่ไดมาทําการกําหนดและแบง COP วาจะตองมีกี่ COP กาํหนดสทิธ ิ

เชน   

                                   4.2.1 ผูบริหาร  มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดทั้งระบบ   

                                   4.2.2 ผูเชี่ยวชาญ  มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนที่เปน

งานคดีที่ตนเองไดรับแตงต้ังเปนผูเชี่ยวชาญเทาน้ัน 

                                   4.2.3 Knowledge Engineer มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูล

ไดทั้งระบบ     

                                   4.2.4 COPs ตางๆมีสิทธิในการจัดการ อานไดทั้งระบบและแกไข เพิ่ม ลบ

บางสวนที่ไดรับอนุญาตเฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น 

                                   4.2.5 User (อัยการ นิติกรและเจาหนาที่ธุรการ ) มีสิทธิในการจัดการเพิ่ม และ

อานขอมูลไดเฉพาะใน COPs (Config In SharePoint)                      

                         5. มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3  

                         6. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณี

ที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จ ะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง

ตอไปใหดียิ่งขึ้น 

(4) ENG4 Software Design  

การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

            1. ศึกษา วิเคราะห Content, Feature และ Function ตางๆ ในระบบ KMS ที่ทาง

ทีมงานและอาจารยชวยกันสรางขึ้น ตรวจสอบรูปแบบที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารความรู

กาํหนด และตองสอดคลองกบั REU2  
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 2. นํา Template ที่สรางจาก REU2 มาใช พรอมจัดทํารายงานวามีการนํามาใชใน

สวนใด (ตองไมสรางความสับสนใหผูใช) 

 3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณี

ที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง

ตอไปใหดียิ่งขึ้น 

(5) MAN1 Organizational Alignment 

การสื่อสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/Process/ 

Technology Missions 

 1. ตรวจสอบวิสยัทศัน แนวนโยบาย ภาระ หนาที ่หรือแผนการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการอัยการวา หากนําระบบการจัดการความรูมาใชจะสอดคลองหรือสนับสนุน

วิสยัทศัน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานอยางไร   

1.1 ขอขอมูลแนวนโยบาย แผนงาน จากสํานักงานบริหารทั่วไป ซึ่งเปน

หนวยงานดานบริหารของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ หรือตรวจสอบกับนโยบายของสํานักงาน

อัยการสูงสุด หรือโดยอาจขอสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เพื่อทราบถึง

แนวนโยบายของสํานักงานในดานการจัดการความรู  

1.2 วิเคราะหแนวนโยบาย หรือแผนงานทีไ่ดจากขอ 1, 1.1 วา สามารถนําระบบ

จัดการความรูมาชวยเสริม หรือสนับสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน น้ัน อยางไร     

            2. จัดทําแผนกิจกรรม 3 ป โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู  การสรางความเขาใจ 

การประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางวิสัยทัศน ความเขาใจการจัดการความรู และพันธกิจดาน คน 

กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยแผนจะตองระบุถึงการนําระบบ KMS มาใชเพื่อสนับสนุน

วิสยัทศัน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงานโดย 

 2.1 อาจขออนุญาตจัดทําหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการ

จัดการความรู 

 2.2 อาจเผยแพรทาง Web Site ของสํานักงานที่มีอยูแลว  พรอมจัดใหมี Web 

Board หรือ Forum สําหรับตอบขอสงสัย  

                               2.3 อาจประกาศเผยแพรโดยการปดประกาศ ณ สํานักงานนั้นๆ  

3. นําเสนอรายงานการจัดกิจกรรมตอ KM Team ของสํานักงาน เพื่อตรวจสอบผล

ความเปนไปได ความสําเร็จของกิจกรรม  
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4. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น   

(6) MAN 2 Organization Management 

การจัดการองคกร  (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP 

= KM, KE, Experts, Users)) 

1. วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ (กอนมีระบบการ

จัดการความรู) และวิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิม 

1.1ขอขอมูลจากสํานักงานบริหารทั่วไป เพื่อศึกษาถึงโครงสรางของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการวา มีโครงสรางประกอบดวยหนวยงานใด มีภาระ หนาที่ อยางใด การ

ดําเนินงานมีลําดับ ขั้นตอนการทํางานอยางใด  

1.2 จัดทําแผนผังองคกร ในเร่ืองงานบริหารงานบุคคลและงานที่ไมเกี่ยวกับงาน

บริหารงานบุคคล เชน งานสนับสนุนงานบิหารงานบุคคล   

2. ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนาที่หนวยงานเดิม เพื่อ

ดําเนินการตามพันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ที่มีระบบการ

จัดการความรูเพิ่มเขามา) โดย 

2.1 ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ังใน

รูปแบบใด เชน ต้ังหนวยงานใหม ต้ังคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซึ่งจะตองศึกษาใน

รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

2.2 ศึกษา วิเคราะห ภาระ อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบระบบการ

จัดการความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน โครงสรางการดําเนินงาน (ซึ่งจะตองศึกษาใน

รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

2.3 นําแผนผังที่ไดจาก ขอ 1 , 1.2 มาวิเคราะหกับ ขอ 2,1.1 และ 1.2 โดยจัดทํา

เปนผังโครงสรางการทํางานใหมที่มีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน   

3. จัดทํารางหนังสือเพื่อเสนอผูมีอํานาจ เพื่อขออนุมัติใหมีคําสั่งมอบหมายกําหนด

ตัวผูรับผิดชอบงาน KMS วา จะตองมีจํานวนกี่คน แตละคนรับผิดชอบงานดานใด ภาระหนาที่มี

อยางใด อยางนอยในงาน ENG1, ENG4, MAN1 อน่ึง ในการพิจารณา เน่ืองจากสํานักงานคดี

ปกครองมีทีมงาน KM อยูแลว จะตองดูประกอบดวยเพื่อมิใหงานซ้ําซอน   
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4. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น   

(7) MAN 3 Project Management 

การจัดการโครงการ  (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion= 

Resource Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan  

 1.จัดทําแผนการสรางระบบ KMS ที่มีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา                   

 1.1 จะตองมีแผนการดําเนินการเพื่อสรางระบบ โดยจะตองมีขอมูล

อะไรบาง (ENG 3) ในระบบจัดการความรู จะไดขอมูลจากที่ไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด 

Tacit & Explicit จะตองหาเพิ่มเติมจากที่ไหน และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล

ตองมีคาใชจายดานใดบาง (ประมาณการ)   จะตองมีกี่ Cop รวมถึงการสรางระบบ IT และการนํา

ขอมูลลงระบบ IT โดยจัดทําแผนการทํางานในรูปแบบ Gantt Chart โดยอาจแบงขั้นตอนการ

ดําเนินการออกเปน ดังน้ี  

                                                 1.1.1 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  

                                                 1.1.2 วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

                                                 1.1.3 สรางระบบ 

                                                 1.1.4 นําขอมูลลงระบบ 

                                             1.1.5 ตรวจสอบและทดสอบ(ประเมินผล)  

                1.2 ตองจัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานใน

แตละภารกิจงานที่สําคัญ  การประมาณการคาใชจายในงานนั้น ๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหาก

มี)  ตัวบุคคลผูรับผิดชอบ หรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในงานน้ัน ๆ  กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของง

งาน ที่สอดคลองกับ Gantt Chart  ในขอ 1, 1.1  

 1.3 กําหนดรูปแบบ โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team วา 

จะตองมีใคร มีตําแหนงหนาที่ใด และรับผิดชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตองขอขอมูลในเร่ือง

อัตรา กําลัง บุคลากรจากสํานักงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการอัยการ และอาจตองใหผู

มีอํานาจของสํานักงานแตงต้ังหรือมอบหมายภาระหนาที่ให Project Team ดวย   

 1.4 กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้นๆ เชน ตองมี  

ผูที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูล ผูที่ทําหนาที่จัดทํา  Web Site จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด 

ขอบเขตการทํางานเปนอยางใด   
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                 อน่ึง Project Team บางคนอาจจะเปลี่ยนเปน KM Team ในอนาคต ทั้งน้ี 

เพื่อมิใหตองมาจัดหาบุคลากรซ้ําซอนอีกคร้ังหน่ึง 

 1.5 ทํารายงานการทํางานวิเคราะหปญหา อุปสรรค วิเคราะหปจจัย

ความสําเร็จ )ถามี (     พรอมขอเสนอแนะ  

                          2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวาได

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว

เพราะสาเหตุใด  เพื่อที่จะไดเปนขอมูลใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น   

 (8) RIN1 Human Resource Management  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> 

Manpower) 

    1. ศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 

ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะและทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนงงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของโดยในเบื้องตนอาจมี

ตําแหนงตางๆ ดังน้ี  

         -KM ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

 -COP ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

 -KE  ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

 -KMS Support ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมี

จํานวนกีค่น  

                            2. จัดทําขอเสนอแนะในเร่ืองจํานวน และวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากร

(ประมาณ 5 ปขางหนา) โดย 

                                           2.1 โดยนําขอมูลที่ไดจาก 1 มาวิเคราะห และอาจขอขอมูลจากหนวยงาน

ที่จัดอัตรากําลังวาในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพิ่มขึ้นกี่คน คุณวุฒิใด และ

รวบรวมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

                                           2.2 ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการอัยการวา บุคคล

ใดที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ 2 ,2.1 จํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับใชแตงต้ังในอนาคต 

                                           2.3 ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความ

ตองการ เพื่อจัดทําแผนกําลังคน 5 ป  

                   3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา



27 

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลใชทํางานในคร้ัง

ตอไปใหดียิ่งขึ้น  

  (9) RIN2 Training  

              การฝกอบรม (Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis -> training 

needs) 

                         1. ศึกษา วิเคราะห  ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฎิบัติ 

รวมทั้งวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (สถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายอัยการ) หรือหนวยงานภายนอกที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญดานการจัดฝกอบรม เชน มีวิธี

ฝกอบรมโดยวิธีใดบาง ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเน้ือหาใดบาง งบประมาณไดมาจากที่ใด     

    2. จัดทําขอเสนอ นําขอมูลที่ไดในขอ 1 มาเปนฐานขอมูลเบื้องตน เปนแนวทางใน

การกําหนดและจัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  

                        2.1ในการพัฒนาผูบริหารดานจัดการความรู จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนที่

จะเขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปนไมตํ่า

กวา ผูอํานวยการ  หรือขาราชการอัยการตองไมตํ่ากวาอัยการผูเชี่ยวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล จาก

หนวยงานที่เคยมีการจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของ

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

 3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

 (10) RIN 3 Knowledge Management  

      การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

                   จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูลตางๆ

ที่ใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูที่กําหนด ตามลิ้นชักความรู 

Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, 

RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วาเปนเอกสาร

ประเภทใด ทั้งน้ี เพื่อที่ผูที่จะเขามาทํา KM ตอในภายหลังจะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการ

ทํางานได จะตองมีการกําหนดรูปแบบและประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บ   
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                1. จัดทําระบบ My Site และนําขอมูลทั้งหมดเก็บลง My Site ใน Microsoft 

SharePoint และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD เพื่อเปนขอมูล Back Up ไวอีก

ชั้นหน่ึง  

               2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

            3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

 (11) RIN 4 Infrastructure  

                   โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, Cost of 

Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

       1. ขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานในการดําเนิน

โครงการจัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware Software และระบบ Network จากสํานักงานบริหาร

ทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เพื่อนํามาวิเคราะหในการสรางและใชงานระบบ KMS วา

จะตองมี Hardware Software และระบบ Network อะไรบาง ที่มีอยูแลวใชไดหรือไม และตองมี

อะไรเพิ่มจึงจะเหมาะสมกับระบบ KMS โดยตองสอดคลองกับ ENG 2 และตองมีการสํารวจความ

ตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย 

 2. จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware Software และระบบ 

Network เพื่อใชกับ KMS เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่

รองรับกิจกรรมการจัดการความรู รวมทั้งตองมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

                       2.1 ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   

                        2.2 ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซื้อ ซื้อ ฯลฯ ราคา

เทาใด  

        3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน

ในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  
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 (12) REU 1 Asset Management  

     การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, 

Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, 

keep, upgrade, replace, dispose) 

                                   1.ขอขอมูลงานครุภัณฑที่เกี่ยวกับงานจัดการความรูจาสํานักงานบริหารทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการและขอขอมูล หลักเกณฑ วิธีการในการวิเคราะหการใชงานครุภัณฑ 

แลววิเคราะหขอมูลการใชงาน อายุการใชงาน ประวัติอุปกรณ ฯลฯ ตามหลักเกณฑที่ไดมา เพื่อ

จัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑของระบบ KM ใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1  

จะตองใช 

ทรัพยสินที่มีอยูหรือจะมีในอนาคตใหคุมคาที่สุด 

                           1.1 จัดทํารายงานวิเคราะหการใชประโยชนปจจุบันเปรียบเทียบอนาคต 

                                  1.2 จัดทําขอเสนอแนะในการใชของเดิมที่มีอยูแลว ซื้อของใหมเพิ่ม 

งบประมาณในการบํารุงรักษา  

                                      1.3 ทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA เฉพาะ 

Computer ที่ใชในระบบ KMS 

                            2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อเปนขอมูลใชทํางานในคร้ังตอไปให

ดียิ่งขึ้น  

 (13) REU 2 Reuse Program Management 

      การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization)  

                           1. ตรวจสอบสาํรวจ Template ของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่สามารถนํามาใช

ได จากระบบระบบ KMS ที่มีอยูใน KMS บน MS SharePoint 2007  และ 2010 และคลายคลึงกับ

มาตรฐานของ สํานักงานอัยการสูงสุด ตองมีการทํารายงานการเลือกใช และออกแบบ Template 

เพิ่มเติมโดยตองมี Template ของ COP task inference domain knowledge base ในระบบ KMS 

                                   2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อเปนขอมูลใชทํางานในคร้ังตอไปให

ดียิ่งขึ้น  
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 (14) REU 3 Domain Engineering 

                    ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 

                                1. วิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไร

ไปใชซ้ําไดบางภายใตเงื่อนไขวาตองใชซ้ําไดมากที่สุด และจัดทํารายงานหัวขอความรูที่สามารถ

นําไปประยุกตตอได เพื่อลดงานในการทําการจัดการความรูเร่ืองที่คลายกัน   

 2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม 

(กรณีที่รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหา

สาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อเปนขอมูลใชทํางานในคร้ังตอไปให

ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 

 

3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

 หลังจากที่เตรียมวาระการสัมภาษณและสัมภาษณผูบริหารแลว ไดวิเคราะห สังเคราะห 

ตามหลักการของ CommonKADS โดยวิธีการตรวจสอบคําสําคัญ ( Key word) จากบทสัมภาษณ 

เพื่อหาภารกิจงานสําคัญที่เปนงานวิกฤติขององคกร ตรวจสอบตัวผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี   

 ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

อัยการในประเด็นการกลั่นกรองการประเมินวามีหลักเกณฑ วิธีการอยางไร มีองคความรูอยางไร

บาง หรืออาศัยประสบการณจากพนักงานอัยการที่ทํางานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน

มาแลว จะมีเทคนิคสอดแทรกในทุกขั้นตอนของงาน ทุกขั้นตอนควรจะมีคําอธิบายชี้แจงเพื่อใหเปน

ความรูกับคนที่จะเขามาศึกษา 

ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 

               1. ระดับ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย ความรูงานกลั่นกรองการประเมิน

ที่เปนหลักการสําคัญๆ เพื่อใชในการบริหาร (ผูบริหาร) 

                   2. ผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ความรูงานกลั่นกรองการประเมินเพื่อ  ใชใน

การแกปญหาในการทํางาน (ผูเชี่ยวชาญ) 

                3. นิติกรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ความรูงานกลั่นกรองการประเมินเพื่อใชในการ

ทํางาน 
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นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการอัยการดานการจัดการความรู  

“สํานักงานคณะกรรมการอัยการจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได” 

หลังจากไดเตรียมวาระและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแลว ไดสรุปสาระสําคัญจากการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและวิเคราะห สังเคราะหตามหลักการของ Common KADS โดยพิจารณาเพื่อ

ตรวจสอบ Task Inference Domain Knowledge Base Ontology ซึ่งงานวิกฤติที่ผูบริหารมอบหมาย 

คือ ความลาชาในงานกลั่นกรองการประเมินผล ทั้งนี้ กระบวนการอาจแบงออกไดเปน Uกระบวน

พิจารณาเร่ิมตน  (INPUT)U    Uกระบวนระหวางตรวจแบบ (PROCESS U   Uกระบวนการเสร็จสิน้

(OUTPUT)U ดังน้ี  

 

ตาราง 3.1 กระบวนพิจารณาเร่ิมตน (INPUT)   กระบวนระหวางตรวจแบบ (PROCESS)       

 กระบวนการเสร็จสิน้ (OUTPUT) ของงานการประเมินผล 

 

INPUT  INFERENCE PROCESS  INFERENCE OUTPUT  INFERENCE 

  II 611  วัตถุประสงคของงาน

ตรวจแบบประเมิน 

  IP 611   วิธีการตรวจแบบการ

ประเมิน 

  IO 611   ผลลัพธของงานตรวจ

แบบการประเมิน 

  II 612  ข้ันตอนและระยะเวลาใน

การตรวจแบบการประเมิน  (การ

วางแผน) 

  IP 612   วิธีแกปญหาการตรวจ

แบบการประเมินลาชา 

  IO 611   แนวทางในการพฒันา

ตรวจแบบการประเมิน 

  II 613  ปญหาในการตรวจแบบ

การประเมิน 

- - 

 

Knowledge Base ที่ไดจากกระบวนการน้ี  

                               - พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

                               - คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 409/2550 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ 

                                -คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 251/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานแกไข 

ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ 
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                                -ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยเงื่อนไข คุณสมบัติการขอดํารงตําแหนง

อัยการอาวุโส พ.ศ. 2554 

                   ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดไดมีการจัดทําลงระบบ โดยความรูทั้งที่เปน Tacit และ Explicitได

มีการจัดทําออกเปน 

                             (1) แบบการประเมิน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด

อยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็วโดยในการจัดทํา จะแบงออกเปน 

                             1.1 กฎหมาย ระเบียบและคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด  

  1.2 แบบประเมินและคูมือ  

  1.3 ความรูสนับสนุน เชน หนังสือ ตํารา  

                        (2) Knowledge Map (ขัน้ตอนงานตรวจแบบการประเมนิผลในรูปแผนผงั) 

เพื่อใชในการสื่อสารและเขาใจไดงายโดยจะจัดทํา แผนผังงานการตรวจแบบการประเมินเชื่อมโยง

เอกสารที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของ CommonKADS  

                        (3) กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ โดย

ในการจัดทําจะมีการใหผูท่ีมีปญหาในการทํางานต้ังกระทูถาม และผูเชี่ยวชาญของระบบจะเปน

ผูตอบ 

                     (4) การเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุดได  

                   (5) ระบบเก็บรายชื่อและสถานที่ติดตอผูเชี่ยวชาญโดยจะมีการเก็บรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญในงานการตรวจแบบการประเมินไวในระบบ เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร 

      (6) ประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน โดยในการจัดทํา เมื่อมีการประกาศ

แจงเวียนเร่ืองตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการในเร่ืองใดจะขอใหนําประกาศ แจงเวียน

เร่ืองนั้นๆ มาลงในระบบ KMS อีกสวนหน่ึงดวย เพื่อสะดวกแกผูปฏิบัติงานสามารถสืบคนทาง

อินเตอรเน็ตได  

                         (7) ปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน โดยในการจัดทํา เมื่อสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการมีกิจกรรมของสํานักงานในเร่ืองใด เชน จัดสัมมนา ก็จะมีการลงกิจกรรมนั้น

ในระบบ  

                        (8) ประเด็นปญหาเรงดวน โดยในการจัดทําหากมีเร่ืองสําคัญเกี่ยวกับงานการ

ประเมินผลจะมีการนํามาลงในระบบ (ในสวนทีเ่ปดเผยได) เพื่อเปนขอมูลแกผูที่สนใจ 

                            (9)  Blog (ที่แสดงความเห็น) โดยในการจัดทาํ จะมเีวทสีาํหรับเสวนาแสดง

ความเห็นเห็นในระบบ KMS ในเร่ืองเกี่ยวกับงานการประเมินผลที่ผูใชงานในระบบสามารถรวม

แสดงความเห็นในประเด็นหัวขอน้ันๆ ได  
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                                 (10)  Search (ระบบสืบคน) โดยในการจัดทําระบบ KMS จะตองมีระบบการ

คนหาขอมูลที่สืบคนไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบการประเมิน 

                   จากโครงสรางดังกลาวสามารถนํามาสรางจริงได ดังน้ี (รูปที่ 3.1) โดยสามารถเขาไป

ตรวจสอบไดที่ http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t61/K61_T1/SitePages/Home.aspx   

 

 
 

รูปที่ 3.1 โครงสรางระบบ KMS งานตรวจแบบการประเมิน 

 

3.4 การวิเคราะหและการสรุปผลการศึกษา  

หลังจากที่ไดจัดทําระบบจัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการอัยการตามกระบวนการในขอ 3.2 และไดนําขอมูลความรูทั้งที่เปน TACIT และ EXPLICITลง

ระบบแลว ผูศึกษาจะนําไปทดสอบกับสมมุติฐานของการศึกษาอิสระกับผูเชี่ยวชาญวา สิ่งที่ไดมาจากการ

ทดลองตามสมมุติฐานของการศึกษาอิสระนี้ จะแกปญหาของสมมุติฐาน ความลาชาของงานกลั่นกรองการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการไดหรือไม ซึ่งจะไดกลาวผลการทดสอบสมมุติฐานไว

ในบทที่ 4  

 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t61/K61_T1/SitePages/Home.aspx�

