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ภาคผนวก ก 

(สําเนา) 
คําสั่งกรมอัยการ 

ท่ี 26/2531 
เร่ือง การกําหนดอํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

 อนุสนธิคําส่ังกรมอัยการท่ี 244/2530 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2530 ไดจัดต้ังกองคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากรขึ้นโดยใหสังกัดในกองคดีอาญาแลว นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากรเปนไปโดยสะดวกเรียบรอยจึงให

ประเภทคดีความผิดตามท่ีแนบทายคําส่ังนี้เปนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ตามนัยคําส่ังกรมอัยการ

ท่ี 244/2530 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2530 และหากคดีความผิดดังกลาวมิไดอยูในอํานาจการพิจารณา

พิพากษาของศาลแขวง ใหสงสํานวนคดีไปยังกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเพื่อดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ี  

 

 ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพนัธ 2531 เปนตนไป 

 

     ส่ัง ณ วันท่ี 1 กุมภาพนัธ พ.ศ.2531 

 

(ลงช่ือ)     โกเมน   ภัทรภิรมย 

      (นายโกเมน  ภัทรภิรมย) 

 อธิบดีกรมอัยการ 
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คําสั่งกรมอัยการ 
ท่ี 19 / 2534 

เร่ือง กําหนดอํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
 

  ตามท่ีไดมีคําส่ังกรมอัยการท่ี 26/2531 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2531 กําหนตดให

ความผิดตามบัญชีแนบทายคําส่ังดังกลาว ท่ีมิไดอยูในอํานาจการพิจารราพิพากษาของศาลแขวง 

เปนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และใหอยูในอํานาจหนาท่ีการพิจารณาของกองคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร นั้น 

  โดยท่ียังมีความผิดบางประเภท เชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

เ งิ นต ร า  คว าม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บท รัพ ย สิ นท า งป ญญา  และคว าม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บม า ต รฐ าน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และมาตรฐานสินคาสงออก อันเปนความผิดท่ีมีลักษณะแตกตางจาก

คดีอาญาท่ัวไป และกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและทรัพยากรของชาติเชนเดียวกับคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากรที่กําหนดไว และยังมิไดกําหนดใหเปนเศรษฐกิจและทรัพยากร ดังนั้น 

เพื่อใหการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสมบูรณยิ่งข้ึน จึงให

ยกเลิกบัญชีความผิด เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร แนบทายคําส่ังกรมอัยการท่ี 26/2531 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2531 และใหใชบัญชีความผิดเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร แนบทายคําส่ัง

นี้แทน 

  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพนัธ 2534 เปนตนไป 

       ส่ัง ณ วันท่ี 18 กุมภาพนัธ พ.ศ.2534 

 

      (ลงลายมือช่ือ)     โกเมน ภัทรภิรมย 

                (นายโกเมน ภัทรภิรมย) 

                    อธิบดีกรมอัยการ 
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ความผดิเก่ียวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร 
แนบทายคาํส่ังกรมอัยการท่ี 19/2534 
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2534 

 

 1) ความผิดเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร ไดแก 

  1.1 ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคาร

พาณิชย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูเสียหายหรือผูตองหา 

  1.2 ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายปริวรรตเงินตรา 

  1.3 การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

  1.4 การฉอโกงโดยเอกสารที่ผานทางธนาคาร ในการสงสินคาไปยังตางประเทศ 

  1.5 การฉอโกงดวยการใชเอกสารเลสเตอรออฟเครดิต หรือเอกสารการโอนเงิน 

หรือต๋ัวแลกเงินระหวางประเทศปลอม 

  1.6 การฉอโกงดวยการใชพันธบัตร สิทธิบัตร หรือใบหุนปลอม หรือใชโดยมิชอบ 

  1.7 การฉอโกงในการซ้ือขาย ในตลาดคาผลิตผลลวงหนา 

  1.8 การฉอโกงในการซ้ือขายหุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  1.9 การฉอโกงดวยการใชบัตรเครดิต ตั๋วแลกเงินเดินทางระหวางประเทศปลอม 

  1.10 การฉอโกง หรือลักทรัพยจากเคร่ืองจายเงินอัตโนมัติ 

  1.11 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงเงินตรา 

 2) ความผิดเก่ียวกับการคาและการพาณิชย ไดแก 

  2.1 การฉอโกงและฉอฉลในการซ้ือขายสินคาจํานวนมาก 

  2.2 การลมละลายโดยฉอฉล 
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  2.3 การให หรือโอนยักยายถายเททรัพยสินของนิติบุคคล ในทางการคาโดยมิชอบ 

  2.4 การปลอมแปลงใบส่ังสินคา หรือสัญญาทางการคา 

  2.5 การจัดต้ังนิติบุคคลโดยมิชอบ 

  2.6 การฉอโกงโดยใชเทคโนโลยีแผนใหม เชน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเท

เลกซปลอม 

  2.7 การปลอมแปลงดวงตราไปรษณียากร และอากรแสตมป 

  2.8 การฉอโกงทางการคาโดยใชอุบาย 

  2.9 การฉอโกงบริษัทประกันภัย 

  2.10 การฉอโกงและปลอมแปลงบัตร โดยสารยานพาหนะในการเดินทาง หรือ

เอกสารเดินทาง 

  2.11 การเปดเผยความลับทางการคาและทรัพยสินทางปญญา 

  2.12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาอันไดแก   ลิขสิทธ์ิ   สิทธิบัตร

เคร่ืองหมายการคา และอ่ืนๆ   

   หมายเหตุ เดิมความผิดตาม 2.11 และ 2.12 อยูในอํานาจหนาท่ีพิจารณาของ

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ตอมาเม่ือมีการจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศข้ึน ตามพระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 และเปดทําการเม่ือ

วันท่ี 1 ธันวาคม 2540 แลว คดีความผิดดังกลาว อยูในอํานาจพิจารณาของศาลทรัพยสินทางปญญา

ฯ และอยูในความรับผิดชอบพิจารณาของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ ท่ีมา คําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี 442/2540 เร่ือง การจัดระเบียบบริหารราชการและการ

แบงสวนราชการ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2540 
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 3) ความผิดเก่ียวกับการควบคุมโภคภัณฑ และคุมครองผูบริโภค  

  ความผิดเกีย่วกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและมาตรฐานสินคาขาออก 

และการกระทําท่ีเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะความผิดเกีย่วกบัอาหารและยา วัตถุมีพิษ 

และกรณีอ่ืนๆ ในลักษณะดังกลาว 

 4) ความผิดเกีย่วกับการกําหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด 

 5) ความผิดเกีย่วกับภาษีอากร ศุลกากร สรรพากร และสรรพสามิต 

 6) ความผิดเกีย่วกับปาไม แร น้ํามันเช้ือเพลิงปโตรเลียม และอ่ืนๆ ลักษณะเดียวกนั 

 

กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546  

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 8ฉ แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2543 และ มาตรา 31 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 2 ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

(18) สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอํานาจหนาท่ี 

  (ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และทรัพยากรตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต และศาลอาญาธนบุรี 

  (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 ใหสวนราชการในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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  (ก) ฝายกิจการท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ี 

   1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนัก

บริหาร งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี และงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี พัสดุ และ

ยานพาหนะของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

   2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 - 5 มีอํานาจหนาท่ี 

   1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรตามท่ีสํานักงานอัยการ

สูงสุดกําหนด 

   2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หลักการ 

  แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) แกไขเพิ่มเติมสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการในสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ สํานักงานอํานวยการ สํานักคดีแพงกรุงเทพใต สํานักงานคดีแพงธนบุรี 

สํานักงานคดียาเสพติด สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต 

สํานักงานคดีอาญาธนบุรี สํานักงานคดีอัยการสูงสุด และสํานักงานตางประเทศ 

  (๒) จัดต้ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดและสํานักนโยบาย ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ เปนสวนราชการเพิ่มเติมและกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาว 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากการแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุดในปจจุบันไมเหมาะสมกับ

การบริหารงานและการดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบกับไดมีการตรา

กฎหมาย ยกฐานะศาลแขวงตล่ิงชันและศาลแขวงพระโขนงเปนศาลจังหวัด สมควรแกไขเพิ่มเติม 

การแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อใหสอดคลองกับเขตอํานาจศาลดังกลาว และเพ่ือให

เกิดความคลองตัวในกรบริหารงาน และเหมาะสมภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดในการอํานวย

ความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน ใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอรัฐและประชาชนมาก

ยิ่งข้ึนจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ข 

 

ENG1 Requirement Elicitation  
แผนการดําเนินงาน (Plan) ภายในกลางเดือนมิถุนายน 2554 
Input: วิศวกรความรู แผนกําหนดการจับความรู   
Process:  

1) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ของสํานักงานอัยการสูงสุด ในเร่ือง คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  
2) ขออนุญาตสัมภาษณในเบ้ืองตน (อธิบดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) เพ่ือเสนอ

หัวขอท่ีจะทําการคนควาแบบอิสระ โดยนําเสนอ ช้ีแจง หลักสูตรการจัดการความรูท่ีสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเร่ือง การคนควาแบบอิสระจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานอยางใด นําเคาโครงการคนควาแบบอิสระเปนแนวทางในการนําเสนอ     
ท้ังนี้ ตองมีการนําเสนอกรอบ ขอบเขตเบื้องตน ในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา ถึงสภาพปญหาตอ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสนับสนุน นําเสนอวิธีการแกปญหาโดยนํา
ระบบการจัดการความรูมาใช และขอความเห็นจากผูบริหาร วิธีการแกปญหาจะตองขอความรูจาก
ผูเช่ียวชาญทานใด และขออนุมัติผูมีอํานาจเพ่ือใหความรวมมือในเร่ืองตางๆ ในเร่ืองท่ีจะการ
ทําการคนควาแบบอิสระ รวมทั้งตัวบุคลากรผูเช่ียวชาญของสํานักงาน เพื่อใหเปนท่ีปรึกษา ให
คําแนะนําในการทําการคนควาอิสระ    

3) ติดตอ พูดคุยในเบ้ืองตน กับผูเช่ียวชาญหรือเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองท่ีจะศึกษา เพ่ือ
กําหนดวาระการสัมภาษณและ จัดทํากําหนดการในการทํางาน    

4) กําหนดวาระการสัมภาษณ และเตรียมแนวคําถาม ผูเช่ียวชาญ ในประเด็นความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และสภาพปญหาท่ีเกี่ยวกับหัวขอการคนควาแบบอิสระ 
ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยตั้งวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน 
CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพ่ือจับหลักการสําคัญ 
ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริง จากประสบการณ และจัดทําบทวิเคราะห  

4.1) จัดทําวาระการประชุม โดยใชหลักในวิชา Knowledge Engineer  
4.2) สัมภาษณในเร่ืองการทํางานท่ัวไป  

4.2.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คืออะไร  
4.2.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 
4.2.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง 
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4.3) สัมภาษณในเร่ืองงานวิกฤติ  
4.3.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คืออะไร  
4.3.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 
4.3.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง   

5) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน ความเขาใจ 
ความถูกตอง สมบรูณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญอีกคร้ัง และจัดทําบทวิเคราะห  
6) นํา Transcript ท่ีไดจากการสอบทานมาสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Map) ตาม
มาตรฐาน CommonKADS โดยมีกระบวนการ Input, Process, Output, Ontology คืออะไร, Domain 
Concept คืออะไร โดยมีคําอธิบายประกอบพอสังเขป พรอมจัดทําเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวกับความรู
นั้น (Knowledge Base)  
7) มีการทํารายงานสรุปการทํางานเปรียบเทียบกับแผนงานตาม MAN 3 
8) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับผูอ่ืน) 
เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไม
สําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดี
ยิ่งข้ึน  

 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
(3 มิถุนายน 2554) ไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร ตาม ขอมูล กฎ ระเบียบ (เอกสาร ENG1.1) (10 มิถุนายน 2554) ไดทําการจัดทําวาระ
การสัมภาษณอธิบดี วาระการสัมภาษณอธิบดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (เอกสาร 
ENG1.2) พรอมกับไดทําการนัดหมายอธิบดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อทําการ
สัมภาษณแลว โดยไดนัดสัมภาษณอธิบดี ในวันท่ี 24มิถุนายน 2554 เวลา 09.00น. ณ สํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร (14 มิถุนายน 2554) ไดจัดทําวาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (วาระการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ) (เอกสาร ENG1.3) ซ่ึงจะไดทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ตามท่ีไดนัดหมายไว
ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ตอไป (24 
มิถุนายน 2554) ไดขอทําการสัมภาษณ ทานเศกสรรค  บางสมบุญ อธิบดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร แตทานติดภารกิจ จึงไดขอสัมภาษณ ทานจรุงเกียรติ  ภาษีผล รองอธิบดี และทาน 
สมศักดิ์  ติยะวานิช อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยมีการบันทึกแถบเสียงไวเปน
หลักฐาน โดยมอบใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปทําการถอดเทป (28 มิถุนายน 2554) ไดทําการ
สัมภาษณทานอธิบดี โดยมอบใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไปทําการถอดเทป (29 มิถุนายน 2554) ได
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สัมภาษณทานประพฤทธ์ิ  จารุนิธิ อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ และทานอโยธัย  งดงาม อัยการประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด โดยไดถอดเทปสัมภาษณ (ENG1.4) เอกสารโดยไดทําการวิเคราะห 
สังเคราะห และจัดทําเปนบทวิเคราะห Transcript  เรียบรอยแลว (SCRIPT ถอดเทปสัมภาษณ
ผูบริหาร) (เอกสาร ENG1.5) และไดทําการวิเคราะหบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (บทวิเคราะห 
Transcript (สัมภาษณผูเช่ียวชาญ เอกสาร ENG1.6) ทําการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําเปนบท
วิเคราะห Transcript พรอมราง Knowledge Map เรียบรอย และไดนําไปหารือกับผูเช่ียวชาญ โดยนํา 
script ท่ีถอดเทป และท่ีไดวิเคราะห สังเคราะหแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบดู (ไมมีการ
สัมภาษณ) เรียบรอยแลว และไดจัดทําราง Knowledge Map (รางKnowledge Map) (เอกสาร 
ENG1.7) และไดจัดทําเปน VISIO พรอม KNOWLEDGE BASE (VISIO) (เอกสาร ENG1.8) ผล
การดําเนินการได บทวิเคราะห Transcript สัมภาษณผูบริหารบทวิเคราะห Transcript สัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญและราง Knowledge Map การดําเนินการไดดําเนินการตามแผนแลว ไดบทวิเคราะห 
Transcript สัมภาษณผูบริหารบทวิเคราะห Transcript สัมภาษณผูเช่ียวชาญและราง Knowledge 
Map ซ่ึงเลยระยะเวลาไปบางเล็กนอย เนื่องจากภารกิจงานประจํามีจํานวนมาก จะตองมีการ
ประมาณการเร่ืองระยะเวลาดําเนินการใหมากข้ีนกวาเดิม  

รายงานผลการดําเนินการพบปญหาอุปสรรค ลวงเลยระยะเวลา เนื่องจากภารกิจงาน และ
ขอจํากัดในการใชเคร่ืองมือในการศึกษา  
ขอเสนอแนะ จะตองมีการประมาณการเร่ืองระยะเวลาดําเนินการใหมากข้ีนกวาเดิม 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG1.1ขอมูล กฎ ระเบียบ 
เอกสาร ENG1.2 วาระการสัมภาษณอธิบดสํีานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
เอกสาร ENG1.3 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG1.4 บทสัมภาษณทานประพฤทธ์ิ จารุนิธิ อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ และทานอโยธัย  
งดงาม อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
เอกสาร ENG1.5 ถอดเทปสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร ENG1.6 ถอดเทปสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG1.7 รางKnowledge Map 
เอกสาร ENG1.8 KNOWLEDGE BASE (VISIO) 
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ENG 2 System Requirement Analysis   
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนมถุินายน 2554 

Input: Knowledge Engineer, ENG1 
Process:  

1) ทําการขออนุญาตสัมภาษณอธิบดีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร หรือผูท่ีอธิบดี
มอบหมาย หรือเจาหนาท่ีผูทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร    )พนักงานอัยการหรือนิติกร (
เกี่ยวกับระบบ  KMS วา ระบบควรมีการใชงานเกี่ยวกับการทํางานดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  
ในเร่ืองใดท่ีจําเปนในเบ้ืองตนบาง  )ตองเปนงานท่ียังไมมีการทําอยางเปนระบบ   (    ท้ังนี้ เพื่อให
ระบบไดรับการยอมรับจากผูมีอํานาจและผูท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน  ระบบ KMS จะตองมีการ
รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและคําส่ังของศาลอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงาย
และรวดเร็ว  หรือตองมีการวิเคราะหสกัดขอกฎหมายจากคําพิพากษาเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินคดี ตองมี Case Study เพ่ือเปนตนแบบในการดําเนินคดี ฯลฯ   และผูใชงานมีกี่ประเภท 
ขอบเขตการใชงาน ของผูใชงานแตละเปนอยางใด     

2) จัดทําขอเสนอประเภทผูใชงานเบ้ืองตน Knowledge Decision Maker ไดแก อธิบดี และรอง
อธิบดี Knowledge Provider ไดแก ผูเช่ียวชาญ และ Knowledge User ไดแก อัยการ นิติกร และตอง
กําหนดขอกําหนดผูใชงานวา ผูใชงานแตละประเภทใชงานประเภทใด ตัวอยางเชน 

   3.1) ตัวหนวยงานท่ีจะใช Kms (สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร)  
 3.2) ผูท่ีจะตองใช (อัยการ และธุรการ) เชน  

3.2.1) ผูบริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) ควรใชงานในภาพรวม กําหนดนโยบาย และ
แผนการทํา KMS รวมถึงส่ังการ และมอบหมายงาน     

3.2.2) ผูเช่ียวชาญ ควรใชงานในการทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในเนื้อหางาน
คดีโดยตรง ท้ัง COP KE และ COP KM โดยมีหนาท่ีใหคําปรึกษา ความเห็น ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับงานคดี         

3.2.3) Knowledge Engineer ควรใชงานในการทํางานสนองนโยบาย และแผนการทํา 
KMS ของอธิบดี และเนื้อหางานคดีท้ัง COP KE และ COP KM ตามความตองการของแต
ละ COPs และผูเช่ียวชาญ           

3.2.4) COPs ตางๆ ควรใชงานในการทํางานในเนื้อหางานคดี ท้ัง COP KE และ COP 
KM เฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น          

3.2.5) User (ในเบื้องตน อัยการ, ธุรการ) ควรใชงานในการทํางานในเนื้อหางานคดี ท้ัง 
COP KE และ COP KM     
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4) หลังจากนั้น นําขอมูลท้ังหมดมาจัดทําขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูท่ี
ตองการ  

 5 ) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3  
6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

  (7 มิถุนายน 2554)ไดทําการพูดคุยกับผูใชงานในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
(พนักงานอัยการ นิติกร และเจาหนาท่ี) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนความตองการใชงานในอนาคต 
เนื่องจากปจจุบันงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน
และใชงาน เพ่ือจะไดนําไปใหอธิบดีพิจารณา และเม่ืออธิบดีพิจารณาแลวจะไดใหผูปฏิบัติงานใน
สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร พิจารณาตอไป ตองทําใหเสร็จภายในระยะเวลาเดือน 
มิถุนายน 2554 ซ่ึงการดําเนินการไดสําเร็จภายในระยะเวลาตามแผน. 
เอกสารประกอบ 
เอกสารENG2.1 รายงานสอบถามความตองการใชงาน 
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ENG3 Software Requirement Analysis 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนมิถุนายน 2554 
Input: ENG1 & ENG2, มาตรฐานIEEE830 
Process: 

1) จัดทํากําหนดการในการทํางาน    
2) นําขอมูลจาก ENG1  & ENG2   มาทําการวิเคราะหเพื่อวางระบบ  KMS จะตองมีการใชงานใน

เร่ืองใดบาง มีการแบงออกกี่ COP แลวทําการออกแบบใหสอดคลองกับ ENG1  & ENG  โดยจัดทํา
เปนรูป Site Map แสดงโครงสรางระบบ KMS และCOP (task,inference,domain,knowledge base) 
ตามมาตรฐาน CommonKADS 

3) ในการออกแบบการใชงาน จะตองวิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการความรู
ท่ีไดขอมูลจาก ENG 2 วา จะตองมีเนื้อหา Function การทํางานใดบางท่ีจะตอบสนองความตองการ
กับความตองการใชงานใน ENG 2 โดยนํา Feature ตางๆ ท่ีมีอยูใน Microsoft SharePoint มา
ออกแบบ  เชน หากผูบริหารตองการส่ังงานหรือมอบหมายงาน จะตองมีระบบ Collaboration   ตอง
มี  Knowledge Map  หรือตองมี Knowledge Base เพื่อตอบสนองความตองการในการจัดเก็บองค
ความรูท่ีเปนเอกสารเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการตาม ENG1  & ENG2 

  3.1) ตรวจสอบความตองการตาม ENG1  & ENG2    เปนเร่ืองใด ประเภทใด แลวนํามา
วิเคราะหกับ  Microsoft SharePoint วา ตรงกับ Feature ใด และมี Function การทํางานอยางใด 

Function การทํางานนั้นตอบสนองความตองการนั้นไดหรือไม เชน ระบบตองมีการจัดเก็บขอมูล
ในดานกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงอาจตองใช Function ของ SharePoint ท่ีเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร เชน 
Document Library  

  3.2) รวบรวมความตองการทั้งหมด แลวจัดเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการทํางานตอ
ภายหลัง  

4.) นําขอมูลท่ีไดมาทําการกําหนดและแบง COP วาจะตองมีกี่ COP กําหนดสิทธิ เชน       
4.2.1) ผูบริหารมีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดท้ังระบบ   
4.2.2) ผูเช่ียวชาญมีสิทธิในการจัดการ แกไข เพ่ิม อาน ขอมูลในสวนท่ีเปนงานคดีท่ีตนเอง
ไดรับแตงต้ังเปนผูเช่ียวชาญเทานั้น    

     4.2.3) Knowledge Engineer มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพ่ิม อาน ลบ ขอมูลไดท้ังระบบ           
 4.2.4) COPs ตางๆ มีสิทธิในการจัดการ อานไดท้ังระบบ และแกไข เพิ่ม ลบบางสวนท่ี
ไดรับอนุญาตเฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น    
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     4.2.5) User (ในเบ้ืองตน อัยการ, ธุรการ) มีสิทธิในการจัดการ เพิ่ม และอานขอมูลไดเฉพาะ
ใน COPs (Config In SharePoint) 
5) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3  
6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน) เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน 
หากไม สําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
  (25 มิถุนายน 2554) ไดทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 
ENG 1 และ ENG2 มาวิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement 
Specification (เอกสาร ENG3.1) ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการ
คนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ป
การศึกษา 2553 ไดจัดทําSoftwareRequirementAnalysis  และ SITE MAP (เอกสาร ENG3.2) เพื่อ
ดําเนินการในTask อ่ืนๆ ตอไป สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3ระบบ KMS ของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร เปนรูปแบบ single Function มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ 
ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การ
ใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ Case Study (ตัวอยางคดี) Knowledge 
Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ คดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร งานสําคัญ คือ การรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ Inference  ท่ีสําคัญ เชน ภารกิจ 
เขตอํานาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน เปนตน Domain ท่ีสําคัญ เชน ประเภทของคดี  
Knowledge Base  ท่ีสําคัญ เชน กฎหมายตางๆ ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน รวมท้ังคําพิพากษา การ
ดําเนินการสําเร็จตามแผน. 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG3.1SharePointBasedRequirementSpecification 
เอกสาร ENG3.2 Site Map 
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ENG4 Software Design 
แผนการดําเนินงาน (Plan) ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint 
Process: 

1. ทําการศึกษาวิเคราะห Content, Feature และFunction ตางๆ ในระบบ Kms ท่ีทางทีมงาน 
และอาจารยชวยกันสรางข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สฝบร. กําหนด และตองสอดคลองกับ REU2  

2. นํา Template ท่ีสรางจาก REU2 มาใช พรอมจัดทํารายงานวามีการนํามาใชในสวนใด (ตอง
ไมสรางความสับสนใหผูใช) 

3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หาก
ไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดี
ยิ่งข้ึน 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
                    (18 สิงหาคม2554) ไดนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software (เอกสารใน 
ENG3) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 ENG2  และ ENG 3มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft 
SharePoint 2010 วา Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด โดย
ไดจัดทําเปน โครงราง ระบบ KMS พรอมไดนํา Template ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
มาใช ( template cop (เอกสาร ENG4.1) และ template visio (เอกสาร ENG4.2)) ผลการดําเนินการ 
ไดมีการจัดทํา รูปแบบหนาตา Function การใชงานท้ังหมด คูมือการใชงานระบบ KMS(เอกสาร 
ENG4.3)    
พบปญหาและอุปสรรค ท่ีทําใหไมไดภายในระยะเวลาตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากภารกิจงาน และ
ขอจํากัดในการใชเคร่ืองมือในการศึกษา และจะตองเรงทําตัวเลม IS จึงทําใหเกิดความลาชา  
ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบ
ระยะเวลาสําหรับENG4 ใหเหมาะสมกวานี้และตรวจสอบวา สามารถทํางานในระบบไดดีเพียงใด 
หรือไม 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG4.1 CoP Template 
เอกสาร ENG4.2 Visio Template 
เอกสาร ENG4.3 คูมือการใชงานระบบ KMS 
เอกสาร ENG4.4 SharePoint Based User Requirement Specification 
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MAN1 Organizational Alignment 
แผนการดําเนินงาน (Plan) ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 
Input: องคกรท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู และ กลยุทธองคกร 
Process: 

1) ทําการตรวจสอบวิสัยทัศน แนวนโยบาย ภาระ หนาท่ี หรือแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร วา หากนําระบบการจัดการความรูมาใชจะ
สอดคลองหรือสนับสนุนวิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานอยางไร   

1.1) ขอขอมูลแนวนโยบาย แผนงาน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการ
ท่ัวไป หรือสํานักงานอธิบดี ซ่ึงเปนหนวยงานดานบริหารของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากรหรือตรวจสอบกับนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือโดยอาจขอ
สัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของสํานักงาน
ในดานการจัดการความรู  
1.2) วิเคราะหแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีไดจากขอ 1)1.1) วา สามารถนําระบบ
จัดการความรูมาชวยเสริม หรือสนับสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน นั้น อยางไร      

2) จัดทําแผนกิจกรรม 3 ป โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู การสรางความเขาใจ การ
ประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางวิสัยทัศน ความเขาใจการจัดการความรู และพันธกิจดาน คน 
กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยแผนจะตองระบุถึงการนําระบบ Kms มาใชเพื่อสนับสนุน
วิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โดย 

  2.1) อาจขออนุญาตจัดทําหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ความรู 

  2.2) อาจเผยแพรทาง WebSite ของสํานักงานท่ีมีอยูแลว พรอมจัดใหมี WebBoard 
หรือ Forum สําหรับตอบขอสงสัย  

  2.3) อาจประกาศเผยแพรโดยการปดประกาศ ณ สํานักงาน นั้นๆ  
  3) นําเสนอรายงานการจัดกิจกรรมตอ Km Team ของสํานักงาน เพ่ือตรวจสอบผลความ

เปนไปได ความสําเร็จของกิจกรรม  
  4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน (  เพื่อตรวจสอบวา  ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
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รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

  (19 กรกฎาคม 2554) ไดทําการศึกษาวิเคราะหการส่ือสารและความสอดคลองของระบบ

การจัดการความรู โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1,ENG 2 และ ENG3 มาวิเคราะห  เพื่อศึกษาถึง

วิสัยทัศนขององคกร ดานการจัดการความรู และศึกษาวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุวิสัยทัศนโดยใช

กิจกรรม KM ภายใตกรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ซ่ึงจะไดจัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะห

MAN 1ตัวอยางเอกสารการประชาสัมพันธระบบ KMSเพื่อใชเสนอตอ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ

ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ ตอไป (19 สิงหาคม 2554) ไดทดสอบระบบ KMS พรอมนําเสนอแผน

กิจกรรม KM ภายใตกรอบระยะเวลาดําเนินการ 3 ป ตอ นายอโยธัย  งดงาม นายภาสกร  หวานแกว 

และนายปกรณ  ธรรมโรจน  ผูเช่ียวชาญ และผูแทนของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  แผน 

3 ป ในปแรกสรางองคความรูท้ังหมด ปท่ี 2 สรางคูมือ และ 3 สรางผูเช่ียวชาญ   

พบปญหาและอุปสรรคลวงเลยกําหนดระยะเวลา เนื่องจากภารกิจงานประจํามีจํานวนมากและตอง

เรงทําตัวเลม IS  

ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ ตองประมาณการในเร่ืองระยะเวลาใหมากกวากําหนดเดิม 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร MAN1.1 IS เร่ือง การจัดการความรูในความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร  
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MAN2 Organization Management 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 
Input: ขอมูลหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โครงสรางและภาระหนาท่ี 
Process: 

1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (กอนมีระบบการจัดการ
ความรู) และทําการวิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิม 

   1.1)ขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการท่ัวไป หรือสํานักงาน
อธิบดี เพื่อศึกษาถึงโครงสรางของสํานักงานคดีปกครอง วา มีโครงสรางประกอบดวยหนวยงานใด 
มีภาระ หนาท่ี อยางใด  การดําเนินงานมีลําดับ ข้ันตอนการทํางานอยางใด  

    1.2) จัดทําแผนผังองคกร ในเร่ือง งานคดี และงานท่ีไมเกี่ยวกับคดี เชน งาน
สนับสนุนงานคดี   

2) ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อดําเนินการตาม
พันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่ม
เขามา) โดย 

   2.1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ัง
ในรูปแบบใด เชน ตั้งหนวยงานใหม ตั้งคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตอง
ศึกษาในรายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  
   2.2) ทําการศึกษา วิเคราะห  ภาระ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบ
การจัดการความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน  โครงสรางการดําเนินงาน (ซ่ึงจะตอง
ศึกษาในรายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม) 

   2.3) นําแผนผังท่ีไดจาก ขอ 1) 1.2) มาวิเคราะหกับ ขอ 2)1.1) และ 1.2) โดยจัดทํา
เปนผังโครงสรางการทํางานใหม ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน   
รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

  (7 กรกฎาคม 2554)ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร (เอกสาร MAN2.1) และโครงสรางของKM ของสํานักงานอัยการสูงสุด (เอกสาร 

MAN2.2) และคําส่ังแตงต้ัง KM ของสํานักงานคดีปกครอง (เอกสาร MAN2.3) โดยไดโครงสราง

ระบบ KM TEAM ของท้ังสองหนวยงาน ซ่ึงจะไดนําโครงสราง KM TEAM ท้ังสองมาทําการ

วิเคราะห กับโครงการ KM ในระบบใหมตอไป (22 กรกฎาคม 2554)ไดนําขอมูลไดมา มาทําการ

วิเคราะหระบบ และโครงสราง KMS ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เรียบรอยแลว ผล
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การดําเนินการไดรายงานวิเคราะหโครงสรางระบบ การดําเนินการไดรายงานวิเคราะหโครงสราง

หนวยงานและระบบ KM กลาวโดยสรุป เปนหนวยงานรูปคณะทํางานในสํานักงานคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร มี 3 คณะ 1.ดานกฎหมายและระเบียบ 2.ดานคูมือ 3. ดานองคความรูสนับสนุน 

รายละเอียดตามรายงานวิเคราะหโครงสรางระบบ และไดจัดทํารางคําส่ังแตงต้ัง KM TEAM

ดําเนินการตามแผนเรียบรอย.  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร MAN2.1โครงสรางของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

เอกสาร MAN2.2โครงสรางของKM ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร MAN2.3 คําส่ังแตงต้ัง KM ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
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MAN3 Project Management 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: คณะทํางานโครงการ (Project Team) จากหนวยงานที่เกีย่วของ, เปาหมายการบรรลุ
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 
Process: 
1) จัดทําแผนการสรางระบบ Kms ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา  
  1.1) จะตองมีแผนการดําเนินการเพ่ือสรางระบบ โดยจะตองมีขอมูลอะไรบาง (ENG 3) 
ในระบบจัดการความรู จะไดขอมูลจากท่ีไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & Explicit 
จะตองหาเพ่ิมเติมจากท่ีไหน และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลตองมีคาใชจาย
ดานใดบาง (ประมาณการ) จะตองมีกี่ Cop (ของเดิม มี 1.สัญญาทางปกครอง 2.ละเมิดทางปกครอง 
3.คําส่ังทางปกครอง 4.คดีวินัย) รวมถึงการสรางระบบ IT และการนําขอมูลลงระบบ IT โดยจัดทํา
แผนการทํางานในรูปแบบ Gantt Chart โดยอาจแบงข้ันตอนการดําเนินการออกเปน ดังนี้ 
      1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  
     1.1.2) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
      1.1.3) สรางระบบ 
      1.1.4) นําขอมูลลงระบบ 
      1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ (ประเมินผล)  
  1.2) ตองจัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานในแตละภารกิจ
งานท่ีสําคัญ การประมาณการคาใชจายในงานน้ันๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหากมี) ตัวบุคคล
ผูรับผิดชอบ หรือบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานนั้นๆ กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของงงาน ท่ี
สอดคลองกับ Gantt Chart ในขอ 1) 1.1)  
  1.3) กําหนดรูปแบบ โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team วา จะตองมีใคร 
มีตําแหนงหนาท่ีใด และรับผิดชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตองขอขอมูลในเร่ืองอัตรา กําลัง 
บุคลากรจาก สํานักงานกิจการทั่วไป สํานักงานคดีปกครอง และอาจตองใหผูมีอํานาจของสํานักงาน
นั้นๆ แตงต้ังหรือมอบหมายภาระ หนาท่ีให Project Team ดวย   
  1.4) กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้นๆ เชน ตองมีผูท่ีทําหนาท่ี
รวบรวมขอมูล ผูท่ีทําหนาท่ีจัดทํา WebSite จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด ขอบเขตการ
ทํางานเปนอยางใด    
              อนึ่ง Project Team บางคนอาจจะเปล่ียนเปน KM Team ในอนาคต ท้ังนี้ เพื่อมิใหตองมา
จัดหาบุคลากรซํ้าซอนอีกคร้ังหนึ่ง 
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  1.5) ทํารายงานการทํางานวิเคราะหปญหา อุปสรรค วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (ถามี) 
พรอมขอเสนอแนะ      
  2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะ
สาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน   
รายงานผลการดําเนินการ(DO)   
                (5 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร 
MAN3.1)ในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อจัดลงระบบ (7 กรกฎาคม 2554) ไดทําการ
รวบรวมขอมูล ตัวอยางเก่ียวกับการรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร (เอกสาร MAN3.2) เพื่อจัดลงระบบ (8 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
แนวคําพิพากษาในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ความผิดเกี่ยวกับการเงิน และการ
ธนาคาร) (เอกสาร MAN3.3) (27 กรกฎาคม 2554) ไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนอ่ืนๆ เชน URL 
เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับระบบ รายช่ือผูเช่ียวชาญ คูมือ และเอกสารท่ีจําเปนตางๆ เพื่อจัดลงระบบ (25 
กรกฎาคม 2554) ไดนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และไดนํา
รูปแบบหนาตาระบบท่ีไดจาก ENG 4 มาศึกษา เพื่อจัดเตรียมขอมูลลงระบบ (4 สิงหาคม 2554) ได
เร่ิมตนทําการนําขอมูลลงระบบ ซ่ึงจะไดนําลงตอเนื่องกันไปจนกวาระบบจะสมบูรณ (19 สิงหาคม 
2554) ไดทําการทดสอบความพรอมของระบบ และไดทําการทดสอบระบบกับผูเช่ียวชาญ                
นายอโยธัย  งดงาม นายภาสกร  หวานแกว และนายปกรณ  ธรรมโรจน  ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญ และเปน
ผูแทน ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และGANTTCHART และข้ันตอนการทํางาน 
(เอกสาร MAN3.4) พรอมคูมือการใชงานระบบ (เอกสาร MAN3.5)ไดจัดทําแผนการสรางระบบ
และGANTTCHART และข้ันตอนการทํางาน งบประมาณคาใชจาย พรอมคูมือการใชงานระบบ ซ่ึง
การดําเนินการไดดําเนินการตามแผนเรียบรอย.  
เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN3.1 กฎหมาย และระเบียบ 
เอกสาร MAN3.2 ตัวอยางเกี่ยวกับการรับสํานวนคดี 
เอกสาร MAN3.3 แนวคําพิพากษา 
เอกสาร MAN3.4GANTTCHART และข้ันตอนการทํางาน     
เอกสาร MAN3.5 คูมือการใชงานระบบ 
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RIN1 Human Resource Management  
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในกลางเดอืนสิงหาคม 2554 
Input: MAN2 โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจัดการความรู, ENG2 ผูใชงานระบบ 
Process: 

1) ทําการศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 
ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง
งานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยในเบ้ืองตน
อาจมีตําแหนงตาง ๆ ดังนี้   
  -KM  ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน     
 -COPs  ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
    -KE  ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

KMS Support ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
2) จัดทําขอเสนอแนะในเร่ืองจํานวน และวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากร (ประมาณ 5 ป

ขางหนา) โดย 
   2.1) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 1)1.1) มาวิเคราะห  และอาจขอขอมูลจากหนวยงานท่ีจัด

อัตรากําลังวา ในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนกี่คน คุณวุฒิใด และ
รวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

  2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานคดีปกครองวา บุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในขอ 2)2.1) จํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับใชแตงต้ังในอนาคต 

  2.3) ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการ เพ่ือ
จัดทําแผนกําลังคน 5 ป  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน    
รายงานผลการดําเนินการ(DO)   
  (1 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ(เอกสารRIN1.1)

เกี่ยวกับกรอบการจัดอัตรากําลัง (3 สิงหาคม 2554) ไดขอขอมูลจํานวนอัตราบุคลากรของสํานักงาน

คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (เอกสารRIN1.2) จากฝายกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร (5 สิงหาคม 2554)ไดนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลัง
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บุคลากรใน KM TEAM แลวไดจัดทําเปนรายงานวิเคราะหRIN1อัตรากําลัง (เอกสารRIN1.3) 

สรุปผลการดําเนินการตาม RIN1 โดย อัตรากําลัง KM TEAM โครงสรางใหม ท้ังหมดประมาณ 11 

ตําแหนง1 .Knowledge Manager จํานวน 1 ตําแหนง 2 .Project Manager จํานวน 1 ตําแหนง 3.

ผูเช่ียวชาญจํานวน 10 ตําแหนง ตอคณะ รวม 3 คณะไมเกิน 12 ตําแหนง 4 .Knowledge Engineer 

จํานวน 1 ตําแหนง 5 .KMS Support จํานวน 3 ตําแหนง รวมท้ังหมด 16 ตําแหนงมีการวิเคราะห

อัตรากําลัง และแผนอัตรากําลังบุคลากร ไวในรายงานวิเคราะหRIN1อัตรากําลังผลการดําเนินการ

ไดตามแผนท่ีวางไว 

เอกสารประกอบ 

เอกสารRIN1.1 กฎหมายและระเบียบเกีย่วกับอัตรากําลัง 

เอกสารRIN1.2อัตราบุคลากรของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

เอกสารRIN1.3รายงานวเิคราะหRIN1อัตรากําลัง 
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RIN2 Training  
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในกลางเดอืนสิงหาคม 2554 
Input: RIN1  
Process: 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฎิบัติ 
รวมท้ังวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายอัยการ) หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีความชํานาญและเช่ียวชาญดานการจัดฝกอบรม เชน มีวิธี
ฝกอบรมโดยวิธีใดบาง ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเนื้อหาใดบาง งบประมาณไดมาจากท่ีใด     

2) จัดทําขอเสนอ นําขอมูลท่ีไดในขอ 1) มาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน เปนแนวทางในการ
กําหนดและจัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  

   2.1)ในการพัฒนาผูบริหารดานจัดการความรู จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขา
อบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปนไมต่ํากวา 
C8 หรือขาราชการอัยการตองไมต่ํากวาอัยการผูเช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมี
การจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร 

 2.2) ขอเสนอการฝกอบรมวิศวกรรมความรู วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขา
อบรมตองมีพื้นฐานเรื่องใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ
จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร 

 2.3) ขอเสนอฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขาอบรม
ตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ
จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานใน
คร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                      
  (5 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม 
(เอกสาร RIN2.1) เชน 
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- หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู (เอกสาร RIN2.2) 
-โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางสํานักงานอัยการ
สูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (เอกสาร RIN2.3) 
-หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสาร RIN2.4) 
(15 สิงหาคม 2554)ไดนําขอมูลท่ีไดมา มาทําการวิเคราะหแผนการฝกอบรม เรียบรอยแลว 
ผลการดําเนินการไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม RIN2 ไดแผนการฝกอบรมท่ี
จําเปนตองมี คือ 1.โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู” สํานักงาน
อัยการสูงสุด 2.โครงการบริหารจัดการความรู (การจัดการความรู สวนกลาง,การจัดการ
ความรู ตางจังหวัด ) 3.โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
สํานักงานอัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 4.หลักสูตร การดําเนินคดีปกครองของ
พนักงานอัยการ 5.หลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม และไดจัดทําแผนการฝกอบรม ในรายงานวิเคราะหแผน
ฝกอบรม ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนนิการตามแผนเรียบรอยตาม รายงาน วิเคราะหแผนการ
ฝกอบรม (เอกสาร RIN2.5) 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรม 
เอกสาร RIN2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู 
เอกสาร RIN2.3 โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
สํานักงานอัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เอกสาร RIN2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
เอกสาร RIN2.5 วิเคราะหแผนการฝกอบรม 
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RIN3 Knowledge Management 
แผนการดําเนินงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: ขอมูลเอกสาร (Repository) แหลงขอมูล (Portal) และบุคลากรในโครงการ ผูออกแบบและ
ติดต้ังระบบ จัดการความรู หัวขอท่ีกําหนด  
Process: 

1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS และแหลงขอมูลตางๆ
ท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู 
Tas  Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, 

RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วา เปนเอกสาร
ประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการ
ทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บ   

2) จัดทําระบบ MySite และนําขอมูลท้ังหมดเก็บลง MySite ใน Microsoft SharePoint 
และบันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD เพื่อเปนขอมูล BackUp ไวอีกช้ันหนึ่ง  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                           
  (29 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารทั้งโครงการ รายงานการเก็บเอกสาร
ท้ังระบบ (เอกสาร RIN3.1) 
หมายเหตุ ในการ Up ขอมูลข้ึนระบบ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีจัดเก็บโดยตองจัดเก็บใน QA ของแต
ละคนแทน MySite ท่ีไดกําหนดไวในแผนเดิม   
พบปญหาและอุปสรรคลวงเลยกําหนดระยะเวลา และงานประจํามีปริมาณมากและตองเรงทําตัวเลม 
IS ประกอบกับระบบ server มีปญหาทําใหขอมูลเกาท่ีเคย up ข้ึนไปสูญหายหมด 
ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการจะตองมีการวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาในงานน้ีใหมาก
กวาเดิม และควรตรวจสอบระบบกอนลงมือทําดวยวา มีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อ
ปองกันขอมูลสูญหาย      
เอกสารประกอบ  
เอกสาร RIN3.1 รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ 
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RIN4 Infrastructure  
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: ENG3  
Process: 
  1) ทําการขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนิน
โครงการ จัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware, Software และระบบ Network จากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ (สํานักงานกิจการทั่วไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) เพื่อนํามาวิเคราะหในการ
สรางและใชงานระบบ Kms วาจะตองมี Hardware, Software และระบบ Network อะไรบาง ท่ีมีอยู
แลวใชไดหรือไม และตองมีอะไรเพ่ิมถึงจะเหมาะสมกับระบบ Kms โดยตองสอดคลองกับ ENG2 
และตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  
  2) จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware, Software และระบบ Network 
เพื่อใชกับ KMS เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับ
กิจกรรมการจัดการความรู รวมท้ังตองมีแผนการจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 
  2.1) ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   
  2.2)ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคาเทาใด  

  3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
                (2 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 
(เอกสาร RIN4.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสาร RIN4.2) (17 สิงหาคม 2554) ไดรวบรวม
ขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการ
อุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชในระบบ 
KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองท่ีใชบริหาร แผนการจัดซ้ือในสวนเคร่ืองท่ีใหบริการ (Server) ตาม
รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผนตามรายงานสํารวจ
โครงสรางพื้นฐาน (เอกสาร RIN4.3) 
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เอกสารประกอบ  
เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากร 
เอกสาร RIN4.2ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
เอกสาร RIN4.3รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน 
เอกสารRIN4.4 Gentle-Soft-Requirement-Specification 
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REU1 Asset Management  
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: RIN4 
Process: 

1) ทําการขอขอมูลงานครุภัณฑท่ีเกี่ยวกับงานจัดการความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(สํานักงานกิจการทั่วไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) และขอขอมูล หลักเกณฑ วิธีการใน
การวิเคราะหการใชงานครุภัณฑ แลวทําการวิเคราะหขอมูลการใชงาน อายุการใชงาน ประวัติ
อุปกรณ ฯลฯ ตามหลักเกณฑท่ีไดมา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑของระบบ Km 
ใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 จะตองใชทรัพยสินท่ีมีอยูหรือจะมีในอนาคตใหคุมท่ีสุด 

  1.1) จัดทํารายงานวิเคราะหการใชประโยชนปจจุบันเปรียบเทียบอนาคต 
  1.2) จัดทําขอเสนอแนะในการใชของเดิมท่ีมีอยูแลว ของใหม ซ้ือเพิ่ม งบประมาณในการ
บํารุงรักษา  
  1.3) ตองทําแผนการใชจายเพ่ือถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA เฉพาะ Computer ท่ีใชใน
ระบบ KMS 
 2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
                  (2 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 
(เอกสารREU1.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสารREU1.2) อัตราคาจางในการออกแบบ
และเขียนโปรแกรม (เอกสารREU1.3) (17 สิงหาคม 2554)ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ี
ใชในการจัดทําระบบท้ังหมด การวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภัณฑ 
เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม REU1 
ตามรายงานการจัดการทรัพยสิน ซ่ึงมีการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานใน
อนาคตจะมีการใชงานในระบบ KMS ซ่ึงจะมีรูปแบบการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการใชงานเพียง
แคการพิมพขอมูล มีขอเสนอแนะการใชงานเครื่องมือ เคร่ืองใชท่ีมีอยูซ่ึงมีเพียงพอท่ีจะตองเปล่ียน
(คอมพิวเตอร) ท่ีลาสมัย ในบางสวนจํานวนนอย และการจัดซ้ือของใหม ในสวนเคร่ือง (Server) มี
แผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรในอัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปนรายป ตามรายงาน
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การจัดการทรัพยสิน REU1 (เอกสารREU1.4) ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน.  
เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU1.1เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 
เอกสาร REU1.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 
เอกสาร REU1.3 อัตราคาจางในการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
เอกสาร REU1.4รายงานการจัดการทรัพยสิน REU1 
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REU2 Reuse Program Management 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: ENG4 
Process: 

1) ตรวจสอบสํารวจ Template ของ อส   .ท่ีสามารถนํามาใชได จากระบบ  KMS ท่ีมีอยูใน 
KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ อส .ตองมีการทํารายงาน
การเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม 

  1.1) ตองมี Template ของ COP,task,inference,domain,knowledge base ในระบบ KMS  
2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

(15 สิงหาคม 2554)ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการ

สูงสุด สําหรับการสรางระบบจัดการความรู  เพ่ือนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู 

องคความรูท่ี 48 คดีปกครอง ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังนี้ 

1.ตนแบบ Cop ของเดิม (เอกสาร REU2.1) 

2.ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 

3.ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ (เอกสาร REU2.3) 

4.ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย (เอกสาร REU2.4) 

5.Templatecop ระบบการจัดการความรู ปจจุบันท่ีใชอยู (เอกสาร REU2.5) 

6.Template ในสวน Knowledge Map (Visio)(เอกสาร REU2.6) 

(17 สิงหาคม 2554)ไดรวบรวมขอมูล Templateมาพิจารณาประกอบในการเลือกใชและ

ออกแบบ Template ในการดําเนินการไดนํา Template cop (เอกสาร REU2.5 )และTemplate ใน

สวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6) มาใชเปนตัวแบบ ในสวนการสราง cop คดี

เศรษฐกิจฯ มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ Case 

Study (ตัวอยางคดี) Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) โครงสรางของ Cop 
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ประกอบดวย Task Inference Domain Knowledge Base ท่ีสําคัญ เชน กฎหมายตางๆ ท่ีอางอิง คํา

พิพากษาและคําส่ังศาล ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS 

เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด

(ปจจุบัน) 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ สัญญาลักษณ CommonKADS 
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REU3 Domain Engineering 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม 2554 
Input: ENG1 
Process: 

1) ทําการวิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไรไป
ใชซํ้าไดบาง ภายใตเง่ือนไขวาตองใชซํ้าไดมากท่ีสุด และจัดทํารายงานหัวขอความรูท่ีสามารถนําไป
ประยุกตตอได เพื่อลดงานในการทําการจัดการความรูเร่ืองท่ีคลายกัน   

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน รายละเอียดตาม คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
รายงานผลการดําเนินการ(DO)            
  (25 สิงหาคม 2554)ไดทําการรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล ใน ENG1 ENG2 
ENG3 ENG4 และ MAN1 ท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอ่ืนได เชน ระบบการจัดการความรูใน
คดีอาญา และคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เปนตน ไดทําการตรวจสอบหลัก
หรือแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ (Domain Knowledge) คือ การตรวจรับสํานวนของพนักงานอัยการ และ
ไดรวบรวมหลักการทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไวเปนเอกสารประกอบแลว ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการ
สําเร็จตามแผน.   
เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU3.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร REU3.2 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร REU3.3 SharePoint Based User Requirement Specification 
เอกสาร REU3.4 หลักการทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ (ในบทที่ 2 ของ IS)  
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QA Quality Assurance 
• แผนการดําเนินงาน (Plan) 
•          1. 1. จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) 

เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องค
ความรูสํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group: ENG1-ENG 4  / Management 
Group MAN1-MAN3 /Resource & nfrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 
1-REU 4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด ตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกร
มากท่ีสุด  
      1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 19 งานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร (ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร) โดยนําเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 
(Plan & DO) เพ่ือใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และ
เพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้  
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Task 

 
รายการ 

Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 
Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความ

ตองการของระบบการจัดการความรู   
(Requirement Elicitation: ENG 1) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการ
จัดการความรู (System Requirement          
Analysis: ENG 2) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 
(Software Requirement Analysis: ENG3) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 4 
 

การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: 
ENG 4)   

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบ
การจัดการความรู (Organizational 
Alignment: MAN1) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 6 การบริหารองคกร (Organization 
Management: MAN 2) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 7 การบริหารโครงการ (Project 
Management: MAN 3) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 8   การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management: RIN1) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 9 การฝกอบรม (Training: RIN 2) 
 
 

     L - 
Largely 
Achieved 
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Task 10 การจัดการความรู (Knowledge 
Management: RIN 3) 

     L - 
Largely 
Achieved 

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

Task 12  การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: 
REU 1) 

     L - 
Largely 
Achieved 

Task 13  การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse 
Program Management: REU2) 

     L - 
Largely 
Achieved 

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

              ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน        
N - Not Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะ

แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ี
ไดระบุไวแตมีมุมมองบางประการ  ท่ีไมสามารถทํานายถึง
ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมี
จุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน (ประสบ
ความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปน
ระบบ แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุกๆ ดาน 
ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยาง
เต็มท่ี)     
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ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกจิอ่ืน
ท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอปฏิทินการ
ดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการ และตัวอยางท่ีดี เพือ่
เปนแหลงศึกษา สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน 
และปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน  
 

ลงช่ือ .............................................. 
            (นายชลัฎ  มัณฑนาพงศ) 
                      ผูประเมิน 
                         วันที่ 23 กันยายน 2554  
 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 
เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง 
เอกสาร QA.3 คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ สกุล    นายชลัฎ  มัณฑนาพงศ 
 
วัน เดือน ปเกิด   5 กรกฎาคม 2502 
 
ประวัติการศึกษา              มั ธ ยม ศึ กษ าตอนปล า ย  โ ร ง เ รี ยนดรุ ณพิ ท ย า  จั ง ห วั ด

กรุงเทพมหานคร  
    นิติศาสตรบัณฑิด มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2524 

เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ป 
พ.ศ.2527 

       ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร รุนท่ี 1  
    สํานักอบรมกฎหมายแหง นิติบัณฑิตยสภา ปการศึกษา 2552 
    ประกาศนียบัตร กฎหมายปกครอง รุนท่ี 2  
    สํานักอบรมกฎหมายแหง นิติบัณฑิตยสภา ปการศึกษา 2553 
    นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  

พ.ศ.2554 
 
ประวัติการทํางาน   

ป พ.ศ.2544   อัยการผูชวย สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  
สํานักงานอัยการสูงสุด 

ป พ.ศ.2544 – 2545  อัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 8  
สํานักงานอัยการสูงสุด 

ป พ.ศ.2545 – 2546  อัยการจังหวัดผูชวย (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)  
สํานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย 

ป พ.ศ.2546 – 2548  อัยการประจํากรม สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 4 
ป พ.ศ.2548 – 2549  อัยการประจํากรมชวยราชการอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 7  

และชวยราชการอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3   
ป พ.ศ.2549 – 2550  ผูชวยเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายปรีชา  วราโห)  
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ป พ.ศ.2550 – 2551  อัยการประจํากรม สํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือ 
ทางกฎหมาย 1 และปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงรองอัยการจังหวัด
ธัญบุรี 

ป พ.ศ.2551 – 2553  อัยการประจํากรมสํานักงานอัยการพิเศษฝายนโยบาย 
และยุทธศาสตร  

ป 2553 – ถึงปจจุบัน  อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝาย 
บริหารจัดการความรู 

 


