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ภาคผนวก  ก 

บันทึกขออนุญาตเขาทําการศึกษา  

เพ่ือสรางระบบการจัดการความรูเพ่ืองานธุรการคดีแพง    
 

 

บันทึกขอความ                                                  

สวนราชการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีภาษีอากร ๓             โทร. ๐-๒๕๑๕-๔๖๓๐ 

ที่   อส ๐๐๐๙.๓/พเิศษ                        วันที่   ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔   

เร่ือง   ขออนุญาตเขาทําการศึกษา เพื่อสรางระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพง     

เรียน   อธิบดีอัยการ สาํนักงานคดีแพง 

  ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ -

๒๕๖๑  กําหนดใหมีการนําหลักการและวิชาการบริหารจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการ

สูงสุด โดยมีการแบงบัญชีองคความรู  กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการ

สูงสุด เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุน

ตามแผนแมบทการจัดการความรู  ออกเปน 100 หัวขอองคความรู  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคกรและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งสงเสริมใหมี

กระบวนการบริหารจัดการความรูเกิดขึ้นภายในองคกร  

    สํานักงานอัยการสูงสุดไดทําความตกลงกับวิทยาลัย  ศิลปะ  สื่อ และ  เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนที่ปรึกษาและวางระบบในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ

ความรู     ซึ่งตามความรวมมือดังกลาวสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาโท  สาขา   การจัดการความรูใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน  จํานวน  ๒ รุน รวม ๔๔ ทุน 

โดยขาพเจา  นางทิพยา  เสอืฟก   ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สังกัด สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีภาษีอากร  ๓ สํานักงานคดีภาษีอากร  ไดรับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา  และไดรับ

มอบหมายใหทําการศึกษาคนควาอิสระ  (IS) ในหัวขอความรูที่  ๙๕ “งานธุรการคดีแพง ” ซึ่งองค

ความรูน้ีอยูในความรับผิดชอบ  ของสํานักงานคดีแพง  (ปรากฏตามเอกสารแนบ ) ในการคนควา

แบบอิสระนั้นจําเปนจะตองสืบคนขอมูลจากหลาย  ๆ แหลงขอมูล  เพื่อนํามาประกอบการศึกษา  

วิเคราะหปญหาที่เกิดจากการการปฏิบัติงาน  นํามาสรางระบบจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพง  

(Knowledge Management System for Administrative office of Civil Cases) โดยนําระบบการ
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จัดการความรูเขามาปรับใชเพื่อแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร   ทั้งน้ี 

แหลงขอมูลที่สําคัญที่สุดก็คือ  แหลงขอมูลที่ไดรับจากผูปฏิบัติงานจริง  ผูมีความเชี่ยวชาญ  มี

ประสบการณรูแจงในการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง  ซึ่งขอมูลที่ไดน้ีจะมีผลโดยตรงตอผลการ

คนควาแบบอิสระและการพัฒนาระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยตรง 

            

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  ใหขาพเจาเขาทําการศึกษาจัดเก็บเอกสาร

ขอมูลที่เกี่ยวของ  สัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง  ณ สํานักงานคดี

แพง  และขอใหทานไดโปรดแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู  พรอมกําหนดเจาหนาที่ผู

ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวก  และใหขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทําระบบการจัดการ

ความรู  (Knowledge Management System) เพื่อจะไดนําไปสรางเปนระบบการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนางานธุรการคดีแพงใหมีประสิทธิภาพ  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานักงานคดีแพง  

และบุคลากรในสํานักงานคดีแพง และสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป 

 

 

 

 (นางทิพยา  เสอืฟก) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ภาคผนวก ข 

วาระการสมัภาษณผูบริหาร 

 

วาระการสัมภาษณผูบริหารกําหนดขอบเขตการจับความรู  

Scoping Meeting 

 (นายสมศักด์ิ  สันทนาคณิต อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง) 

 งานธุรการคดีแพง (หัวขอความรูที่ 95) 

วันที่  21 มิถุนายน  2554   เวลา  11.00  นาฬกิา  

 

วาระท่ี 1  การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 

Note: 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2561 

กําหนดใหมีการนําหลักการและวิชาการบริหารจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมี

การแบงบัญชีองคความรู กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ

เปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุนตามแผน

แมบทการจัดการความรู ออกเปน 100 หัวขอองคความรู เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององคกรและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมใหมีกระบวนการ

บริหารจัดการความรูเกิดขึ้นภายในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง “องคความรูที่ซอนเรนอยูในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge)” เพื่อรักษาและนํามาใชประโยชน กอนที่บุคลากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญน้ัน ๆ จะ

พนจากราชการไป ทําใหองคความรูขององคกรยังคงอยู  

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดทําความตกลงกับวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่ปรึกษาและวางระบบในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ

ความรู ซึ่งตามความรวมมือดังกลาวสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาสาขาการจัดการ

ความรูใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน จํานวน 44 ทุน โดยนักศึกษาตามโครงการดังกลาวตองสราง

ระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 100 หัวขอองคความรู 

และงานธุรการคดีแพงเปนหัวขอลําดับที่ 95 ในบัญชีองคความรูขางตน ซึ่งในการจัดการองคความรู

ตองรวบรวมความรูในแตละหัวขอจากผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณของสํานักงานอัยการสูงสุด อัน

เปนที่มาแหงการขอสัมภาษณเพื่อรวบรวมความรูในคร้ังนี้ 
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วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

Note: 

จากที่ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดวา งานธุรการคดีแพง เปน

หัวขอองคความรูท่ีสําคัญสําหรับองคกร วัตถุประสงคของการประชุมคร้ังนี้ 

• ตองการไดขอบเขตของความรู ขั้นตอนในงานธุรการคดีแพง  เพื่อนําไปกําหนด

ฐานความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพงวามีความสําคัญอยางไร ปญหาในการปฏิบัติงานคืออะไร มี

วิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ทั้งนี้เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการความรู 

• ตองการใหผูบริหารกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ (ขอทราบรายชื่อผูเชี่ยวชาญ) 

• ตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการ

จัดการความรูของงานธุรการคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด  (มองภาพรวมภายใน 3-5 ปขางหนาวา ระบบการจัดการความรูงานธุรการ

คดีแพงจะไปในทิศทางใด) 

- วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551-2554 

“สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความ

ยุติธรรม  การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม” 

- วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

“สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได” 

• ตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงานระบบที่ควรมี (ระบบการจัดการความรู

งานธุรการคดีแพง) 

1. ผูบริหาร (Manager) อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย 

2. ผูเชี่ยวชาญ ( Expert) ผูที่มีประสบการณในการทํางานธุรการคดีแพงมาเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป และเปนผูมีความรูชัดแจงในงานธุรการคดีแพงเปนอยางดี สามารถ

ถายทอดความรู และมีแนวทางในการแกไขปญหาไดเปนอยางดี 

3. ผูใชงานทั่วไป ( User) ผูที่เร่ิมปฏิบัติหนาที่งานธุรการคดีแพง และยังไมมีความรู

และประสบการณในการทํางานคดีแพง  
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วาระท่ี 3  การกําหนด Critical Task ในงานธุรการคดีแพง 

Note: 

ในหัวขอองคความรู งานธุรการคดีแพง ตองอาศัยผูมีความรู มีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  เมื่อทําแลวจะไดแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตองสําหรับเจาหนาที่

ธุรการคดีแพงที่ยังไมมีความรูเกี่ยวกับงานดานธุรการคดีแพง 

ปญหาที่สําคัญที่สุด (งานวิกฤต)  ที่ควรจะแกไขโดยเรงดวนโดยการใชระบบการจัดการ

ความรูเขามาปรับใชเพื่อแกไขปญหา ผูบริหารเห็นวาควรเปนปญหาเร่ืองใดที่จะตองพิจารณาแกไข

กอนเปนอันดับแรก 

งานธุรการคดีแพง แบงออกเปน 2 งานหลัก คือ 

1. งานธุรการทั่วไป  ไดแก งานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารบุคคล 

2. งานสารบบคดี ไดแก งานสารบบคดี (ส.5ก.) งานรายงานการคดีประจําเดือน รายงาน

การคดีประจํางวด 

วาระท่ี 4  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพงใน  Critical Task  

Note: 

ผูท่ีเคยมีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญในการ

ทํางานเปนอยางดี  สามารถถายทอดวิธีการทํางาน แนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานธุรการคดีแพงไดเปนอยางดี 

วาระอื่น ๆ  

 

ชื่อผูทําการสัมภาษณ 

    นางทิพยา  เสือฟก    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีภาษีอากร 3 
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ภาคผนวก ค 

 Transcript การสัมภาษณผูบริหาร 

 

บทวิเคราะห (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง 

(ทานสมศักด์ิ  สันทนาคณิต) 

ขอบเขตความรู (ENG 1) 

ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานงานธุรการคดีแพง  ในเร่ืองการรายงานการคดี  

การจัดทําบัญชีสํานวนคาง  มีเทคนิคอยางไรในการจัดทํารายงาน   มีองคความรูอยางไรบาง  หรือ

อาศัยประสบการณจากเจาหนาที่ธุรการที่เคยทํามาแลว  จะมีเทคนิคสอดแทรกในทุกขั้นตอนในการ

จัดทํา  ทุกขั้นตอนควรจะมีคําอธิบายชี้แจงเพื่อใหเปนความรูกับคนที่จะเขามาศึกษา 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

ตองทํางานดานธุรการคดีแพงมาไมนอยกวา ๑๐ ปและใหความสนใจในดานวิชาการดวย  

จึงขออนุญาตอธบิดีฯ ระบุตัวผูเชี่ยวชาญ สาเหตุเน่ืองจากอธิบดีเพิ่งจะมาดํารงตําแหนงอธิบดีอัยการ  

สาํนักงานคดีแพง  และผูศึกษาสืบทราบวานางสาววิภาดา   ปตถนานนท  เปนผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติ

ราชการในหนาที่เจาหนาที่ธุรการคดีแพงมาตลอดเปนเวลากวา ๑๐ ปแลว 

ผูใชงาน  

เจาหนาที่ธุรการ สาํนักงานคดีแพง 

ปญหาวิกฤติท่ีสมควรแกไข  

เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการคดีแพง  เมื่อมีบุคลากรยายมาใหม  จะขาด

ความรู  ความเขาใจ  ประสบการณในการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงมากอน  ดังน้ัน  ปญหา

วิกฤติที่จะตองรีบแกไขคือในข้ันตอนในการจัดทํารายงานบัญชีสํานวนคาง  

การแบงประเภทผูใชงาน (ENG2) 

๑. ผูบริหาร คือ อธบิดี รองอธบิดี และอัยการพิเศษฝาย  

๒. ผูเชี่ยวชาญก็คือผูที่มีประสบการณในการทํางาน  
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๓. คือผูใชงานทั่วไป  (ผูปฏิบัติงาน) ที่เร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานคดีแพงแลวยังไมมี

ประสบการณในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะเปนบุคลากรที่มีอยูเดิม เขามาศึกษาเพิ่มเติม 

ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 

๑. ผูบริหาร คือ อธบิดี รองอธบิดี และอัยการพิเศษฝาย  ความรูดานการรายงานกากรคดี

ที่เปนหลักสําคัญ ๆ ที่ใชในการบริหาร 

๒. ผูเชี่ยวชาญก็คือผูที่มีประสบการณในการทํางาน  ความรูดานการรายงานการคดีที่ใช

ในการแกปญหาในการทํางาน 

๓. ผูใชงานทั่วไป (ผูปฏิบัติงาน) ความรูเบื้องตนในการรายงานการคดี  

นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานแพงดานการจัดการความรู (MAN 1) 

สํานักงานคดีแพงจะพัฒนาคน  พัฒนางาน  ไปสูองคกรแหงการเรียนรู  เพือ่สนองตอบ

ภารกิจการรักษาผลประโยชนของรัฐ” 
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ภาคผนวก ง 

บันทึกขออนุญาตเขาทําการศึกษา และสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

  

 

                                       บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีภาษีอากร ๓             โทร. ๐-๒๕๑๕-๔๖๓๐ 

ที่   อส ๐๐๐๙.๓/๒๘๘                     วันที่   ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๔   

เร่ือง   ขออนุญาตเขาทําการศึกษา และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรูตามโครงการการจัดการ  

           ความรูเพื่องานธุรการคดีแพง 

เรียน   อธิบดีอัยการ สาํนักงานคดีแพง 

  ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-

๒๕๖๑  กําหนดใหมีการนําหลักการและวิชาการบริหารจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการ

สูงสุด โดยมีการแบงบัญชีองคความรู  กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการ

สูงสุด  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุน

ตามแผนแมบทการจัดการความรู  ออกเปน 100 หัวขอองคความรู  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานขององคกรและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  รวมทั้งสงเสริมใหมี

กระบวนการบริหารจัดการความรูเกิดขึ้นภายในองคกร  

    สํานักงานอัยการสูงสุดไดทําความตกลงกับวิทยาลัย  ศิลปะ  สื่อ และ  เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนที่ปรึกษาและวางระบบในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ

ความรู     ซึ่งตามความรวมมือดังกลาวสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาหลักสูตร

ปริญญาโท  สาขา   การจัดการความรูใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน  จํานวน  ๒ รุน รวม ๔๔ ทุน 

โดยขาพเจา  นางทิพยา  เสอืฟก   ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สังกัด สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีภาษีอากร  ๓ สํานักงานคดีภาษีอากร  ไดรับมอบหมายใหทําการศึกษาหัวขอความรูที่  

๙๕ เร่ือง  งานธุรการคดีแพง  ซึ่งองคความรูน้ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคดีแพง   ดังน้ัน  

เพื่อใหการสรางระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพงประสบผลสัมฤทธิ์  และไดขอมูล

ลักษณะการปฏิบัติงานธุรการคดีแพงที่ถูกตอง  ครบถวน   จึงขออนุญาตเขาทําการศึกษาเพื่อสราง

ระบบจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพงในสํานักงานคดีแพง  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  – ตุลาคม  

๒๕๕๔  โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู   เปนความรูที่อยูใน
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ตัวคน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากประสบการณจริงในการทํางานเพื่อนําความรู

ดังกลาวมาสรางเปนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด    

     

   จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหทานไดโปรดมอบหมาย  Project Team เปน        

ผูประสาน  และผูเชี่ยวชาญ   เพือ่รวบรวม  สนับสนุนใหขอมูล  และอ่ืน  ๆ ที่จําเปนที่ตองใชในการ

จัดการความรูเร่ืองงานธุรการคดีแพง ดังปรากฏรายชื่อดังนี ้

 

๑. นางสาวประไพพรรณ  อินทรักษา   

๒. นางสาววิภาดา  ปตถนานนท   

๓. นางสาวณิชกานต  แสงจันทร   

 

และขอนัดสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  

  

 

 

 

 (นางทิพยา  เสอืฟก) 

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ภาคผนวก จ 

วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  กําหนดขอบเขตการจับความรู 

 Scoping  Meeting 

 งานธุรการคดีแพง (หัวขอความรูที่ 95) 

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  2554 

 เวลา  ๑๐.๓๐   นาฬกิา  

 

วาระท่ี 1   การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2561 

กําหนดใหมีการนําหลักการและวิชาการบริหารจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมี

การแบงบัญชีองคความรู กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ

เปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุนตามแผน

แมบทการจัดการความรู ออกเปน 100 หัวขอองคความรู เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององคกรและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมใหมีกระบวนการ

บริหารจัดการความรูเกิดขึ้นภายในองคกร  

สํานักงานอัยการสูงสุดไดทําความตกลงกับวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่ปรึกษาและวางระบบในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ

ความรู ซึ่งตามความรวมมือดังกลาวสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาสาขาการจัดการ

ความรูใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน จํานวน 44 ทุน โดยนักศึกษาตามโครงการดังกลาวตองสราง

ระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 100 หัวขอองคความรู 

และงานธุรการคดีแพงเปนหัวขอลําดับที่ 95 ในบัญชีองคความรูขางตน 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู เปนการจัดเก็บความรูที่อยู

ในตัวคน (Tacit Knowledge) อันเกิดจากทักษะ และประสบการณจริงในการทํางาน เพื่อนําความรูท่ี

ไดดังกลาวมาสรางเปนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด อันเปนที่มาแหงการขอ

สัมภาษณเพื่อรวบรวมความรูในคร้ังน้ี 
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วาระท่ี 2  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

จากที่ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดวา งานธุรการคดีแพง เปน

หัวขอองคความรูท่ีสําคัญสําหรับองคกร วัตถุประสงคของการประชุมคร้ังนี้ 

การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting) เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู 

วัตถุประสงค  

ตองการไดขอบเขตของความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง 

การจับความรู (Knowledge Capture Meeting) เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค 

เพื่อจับประสบการณ หลักการคิด How to และ Why ในภารกิจสําคัญในหัวขอความรู

เกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง 

กรณีศึกษา (Case Study Meeting) เปนการตรวจสอบวาความรูที่เก็บมาใชงานไดหรือไม 

วัตถุประสงค 

เพื่อทดลองรอยเรียงหลักการที่ไดจากการจับความรูในการแกปญหา ตรวจสอบวา

ประสบการณ แนวคิด และหลักการที่จับจากผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเพียงพอหรือไมสําหรับการ

ทํางานจริง 

การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting) เปนการตรวจสอบวาความรูที่จับได ถูกตองและตรง

กับผูเชี่ยวชาญหรือไม 

วัตถุประสงค 

เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ Knowledge Engineer วาตรงกับความรู ประสบการณที่

ผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 

 

๓.  วาระการสัมภาษณ 

การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)  

เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู 
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OVER VIEW (๕ นาที) 

ขอใหผูเชี่ยวชาญอธิบายภาพรวมลักษณะการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง  ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของธุรการคดีแพง ตลอดทั้งบทบาทอํานาจ

หนาที่ของธุรการคดีแพงในฐานะผูสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง 

การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)  

เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

๑. ใหผูเชี่ยวชาญอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการคดีแพงในการจัดทํารายงานการคดี

วามีอะไรบาง ตองใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไร 

ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงานธุรการ (สวนรายงานการคด)ี 

- การทํารายงานสํานวนคาง 

จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเร่ืองอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเร่ือง

น้ัน มีปญหาอุปสรรคอะไร ผูเชี่ยวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไร ในการแกไข

ปญหาอุปสรรคน้ัน มีกฎ ระเบียบใดที่เกี่ยวของกับเร่ืองน้ี 

กรณีศึกษา (Case Study Meeting)  

เปนการตรวจสอบวาความรูที่เก็บมาใชงานไดหรือไม  (เปนตัวแทนปญหาตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจริงมาแลว/ กําลังดําเนินการ/ มีโอกาสเกิดจริงในอนาคต) 

ขอใหผูเชี่ยวชาญพูดถึง Case Study ที่เกี่ยวกับงานวิกฤติซึ่งเห็นวาเปนเร่ืองที่นาสนใจ 

เพราะเหตุใด เทคนิคหรือหลักสําคัญที่ไดจาก Case Study ดังกลาวคืออะไร สามารถนําไปใชในการ

ทํางานไดจริงหรือไม 

การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)  

เปนการตรวจสอบวาความรูที่จับได ถูกตองและตรงกับผูเชี่ยวชาญหรือไม  

ขอใหผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

- ผูเชี่ยวชาญทานอ่ืน เพื่อนํามาจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

- เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับงานธุรการคดีแพงมีอยูที่ใดเพื่อนํามาใสในระบบ KMS 

- การคนหาขอมูลทางระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพงสืบคนไดที่ใดบาง 
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ภาคผนวก ฉ 

TRANSCRIPT การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 

ผูเชี่ยวชาญ (นางสาววิภาดา  ปตถนานนท) 

นักจัดการงานทั่วไปชาญการ สํานักงานคดีแพง  เร่ือง รายงานการคดี  

วันที่   14  กรกฎาคม  2554 

 

วาระท่ี 1  การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2561 

กําหนดใหมีการนําหลักการและวิชาการบริหารจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมี

การแบงบัญชีองคความรู กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ

เปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุนตามแผน

แมบทการจัดการความรู ออกเปน 100 หัวขอองคความรู เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององคกรและไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมใหมีกระบวนการ

บริหารจัดการความรูเกิดขึ้นภายในองคกร  

สํานักงานอัยการสูงสุดไดทําความตกลงกับวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่ปรึกษาและวางระบบในโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการ

ความรู ซึ่งตามความรวมมือดังกลาวสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาสาขาการจัดการ

ความรูใหแกบุคลากรภายในสํานักงาน จํานวน 44 ทุน โดยนักศึกษาตามโครงการดังกลาวตองสราง

ระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 100 หัวขอองคความรู 

และงานธุรการคดีแพงเปนหัวขอลําดับที่ 95 ในบัญชีองคความรูขางตน  ซึ่งในการจัดการองค

ความรูตองรวบรวมความรูในแตละหัวขอจากผูเชี่ยวชาญ ผูมีประสบการณของสํานักงานอัยการ

สูงสุด อันเปนที่มาแหงการขอสัมภาษณเพื่อรวบรวมความรูในคร้ังน้ี 

 

วาระท่ี 2  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เปนสวนหน่ึงของการจัดการความรู ซึ่งเปนความรูที่อยูในตัว

คน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่เกิดจากประสบการณจริงในการทํางานเพื่อนําความรูดังกลาว

มาสรางเปนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  
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วาระท่ี 3  การกําหนดขอบเขตการจับความรู ( Scoping Meeting) เปนการกําหนดขอบเขต การจับ

ความรู 

วัตถุประสงค  ตองการไดขอบเขตของความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง 

 

วาระท่ี 4  การจับความรู (Knowledge Capture Meeting) เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 

วัตถุประสงค  เพื่อจับประสบการณ หลักการคิด How to และ Why ในภารกิจสําคัญในขอหัวความรู

งานธุรการคดีแพง 

ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อจับประสบการณเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง วามีกี่

ขั้นตอน มีหลักการอยางไร 

1. ในขั้นตอนกอนการดําเนินการ จะตองคิดถึงเร่ืองอะไรบาง ทําไมถึงคิดอยางน้ัน  

2. ระหวางดําเนินการ จะตองคํานึงถึงเร่ืองอะไร ทําไมถึงคิดอยางน้ัน  

3. หลังจากการดําเนินการแลว ผลลัพธเปนอยางไร  

   

วาระท่ี 5  กรณีศึกษา (Case Study Meeting) เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีเก็บมาใชงานไดหรือไม 

วัตถุประสงค   เพื่อทดลองหลักการที่ไดจากการจับความรู ในการแกปญหา ตรวจสอบวา 

ประสบการณ แนวคิด และหลักการที่จับจากผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณเพียงพอหรือไมสําหรับการ

ทํางานจริง 

 

วาระท่ี 6  การสอบทานความเขาใจ ( Validation Meeting) เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีจับได

ถูกตองและตรงกับผูเชี่ยวชาญหรือไม 

วัตถุประสงค  เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ Knowledge Engineer วาตรงกับความรูประสบการณที่

ผูเชี่ยวชาญถายทอดหรือไม 

หมายเหตุ เทคนิคตาง ๆ ที่ใชจากประสบการณในการตัดสินใจในการขอเขาสูวาระที่ 3 ขอให

ผูเชี่ยวชาญอธิบายภาพรวมของงานธุรการคดีแพงวามีบทบาทอยางไร 

คุณวิภาดาฯ :  งานกองยอย ในภาพรวม แบงเปน งานธุรการทั่วไป งานสารบบคดี งานธุรการทั่วไป 

ก็จะมีงานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารงานบุคคล เด๋ียวนี้จะเพิ่มการสงไปประชุม 

เปนตัวแทน เคาเรียกงานดานไหน งานที่ใหไปเปนวิทยากรสอนพวกเจาหนาที่ที่มาอบรมคอมฯ 
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เกี่ยวกับสารบบคอมฯ ของกองแพงเอง เพราะฉะนั้นก็จะมีบางคนที่ไปเปนวิทยากร อันนั้นเปนงาน

นอกเหนือจากงานรับผิดชอบ  เปนงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ก็จะเปนงานที่ไมใชทุกคน จะมีการ

คัดเลือกไปบางคนเทานั้น แตวางานหลัก ๆ ก็คือ งานสารบัญ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารงาน

บุคคล สวนงานสารบบคดีก็จะมี งานสารบบคดีแพงกับงานรายงานการคดีประจําเดือน งานรายงาน

การคดีประจํางวด 

ทิพยาฯ : งานรายงานคดีก็จะแบงเปน 

คุณวิภาดาฯ  : งานรายงานคดีก็จะมีหัวขอของเคาอยู ไดแก รายงานสํานวนคาง รายงาน บ.6 อันน้ี

สาํนวนคางกบัสาํนวนเสร็จมนัจะแยกกนัหรือปาวหรือวาจะอยูดวยกนั 

ทิพยาฯ  : นาจะแยก ถาเราพูดเร่ืองการทํารายงานการคดีนะ กอนที่เราจะทํา เราจะคิดถึงเร่ืองอะไร

กอนถาเราจะทํารายงาน 

คุณวิภาดาฯ :  รายงานคดีที่เปนรายเดือนเหรอหรือวาอยางไร 

ทิพยาฯ : ใช รายเดือน 

คุณวิภาดาฯ  :  ก็ขอมูลแตละเดือนที่สํานวนเขามาเสร็จไป เราจะเอามาจาก ส.5 ก เก็บจากรายงาน

ความคางของเกาที่อัยการยังไมไดยื่นฟอง เอามาจากบัญชีสํานวนเกาของเดือนที่แลว แลวก็ ส.๕ ก 

ของเดือนน้ี เอามาบวกกัน แลวอันน้ีก็คือระเบียบที่วิชาการใหมา 

ทิพยาฯ  : อันน้ีคือกอนดําเนินการเราจะคิดเร่ืองน้ี  แลวระหวางดําเนินการหละ เราจะคิดถึงเร่ือง

อะไร 

คุณวิภาดาฯ  :  การเก็บรวบรวมสถิติงานออกมากอน  แลวก็กอนที่เราจะนํามาทําความคางไดเนี่ย.. 

ตองใหทางอัยการเจาของเร่ืองชี้แจง วาสํานวนเคาคางเนื่องจากเหตุอะไร (ทิพยาฯ สาเหตุคาง)  เสร็จ

เน่ืองจากอะไร ออกมา เหมือนกับวาเปนวัตถุดิบกอน แลวถึงจะเอามาทํา พอเราไดขอมูลตรงน้ีเสร็จ

แลววา คางเน่ืองจากเหตุอะไร เสร็จเน่ืองจากเหตุอะไร (วิธีสํารวจ อ.ก. 40) นําขอมูลทั้งสองอยางมา

ประมวลผลนํามาทําเปนสํานวนคางของเดือนเดือนนั้น และถาสํานวนคางเกิน 3 เดือน พนักงาน

อัยการตองทําบันทึกรายงานผูบังคับบัญชา (ขัน้ตอนในการจัดทาํ) 

ทิพยาฯ  : ก็จะออกมาเปนบัญชีสํานวนเสร็จ แลวก็บัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง บัญชีสํานวนคางคดี

แพง (อ.ก.40 พ.) และบัญชีแสดงการที่ทําของพนักงานอัยการคดีแพง (อ.ก. 50 พ.) 
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เพราะวาที่น่ีจะไมใชมีแครายงานสํานวนคาง จะมีรายงานสํานวนยอยอีก  รายงานเร่ืองเกี่ยวกับการ

บังคับคดี เกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความ เร่ืองเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการแกไขขอกฎหมาย

และระเบียบ 3 อยางนี้ ที่ทุกเดือนจะตองมีการสงบังคับคดี การประนีประนอมยอมความระงับขอ

พิพาท (ทิพยาฯ เอาไปทําอะไร) สคช. เปนคนใหเราเก็บสงไปใหเคา เคาจะนําไปประมวลเปน

ภาพรวม สถิติ วามีการประนีประนอมกันปนึงมีประมาณกี่เร่ือง 

ทิพยาฯ : เอาทุนทรัพยดวยไม 

คุณวิภาดาฯ :  ไมเอา เอาแตจาํนวนเร่ือง 

ทิพยาฯ  : การบังคับคดีก็จะเอาสงไปใหกองบังคับคดี 

คุณวิภาดาฯ  :  ก็คือวา อันน้ีถาเกิด การบังคับคดีแลวสํานวนเสร็จแลวมีการออกหมายบังคับคดียึด

ทรัพยเราก็จะมีการรายงานวามันมีเสร็จไปทั้งหมดเทาไหรแลวมันมีหมายมาแลว แตไมไดแนบ

หมายบังคับคดี คือรายงานไปเฉย ๆ แตวาตามกองเนี่ย เวลามีหมายบังคับคดีมาแลวจะเปนคนสง

หนังสือไปพรอมกับหมายแจงใหทางแพง ๘ ทราบ 

ทิพยาฯ : เปนคนสงเอง ไมตองรวบรวมมาสงที่กิจการ 

คุณวิภาดาฯ : กิจการน่ีรวบรวมของทั่วประเทศ ก็คือจะสงมาที่น่ี  แตสวนกองยอยก็จะจัดการสงไป

ที่แพง ๘ เอง แลวก็จะมีการเสนอแนะแกไขกฎหมายและระเบียบสงวิชาการ จะมีแบบฟอรม  

ทิพยาฯ : อันน้ีคิดวามันยังไมคอยเกี่ยว 

คุณวิภาดาฯ  : ก็คือทํารายเดือนมา งานเหลานี้เปนงานที่ทํางานควบคูกับสํานวนคาง 

ทิพยาฯ : ตอนน้ีวาระหวางดําเนินการ 

คุณวิภาดาฯ : มนัจะมสีวนหน่ึง ๓ เดือน ไตรมาส รายงานประจํางวด ที่มันเกี่ยวกับคดีดวย 

ทิพยาฯ  : ถาเปนรายงานประจํางวดเด๋ียวเราคอยไปตอยอดเอา เราทําแคสํานวนคางแลวสาเหตุที่มี

ปญหาในการทํางาน 

คุณวิภาดาฯ  : ในการทํางาน คือ อัยการบางคนไมใหความรวมมือในการกรอกขอมูลวา คดีเคาเสร็จ

ไปเทาไหร คางไปเทาไหร คือสวนใหญไมคอยเขียนขอมูลให แตบางกองอัยการก็ใหความรวมมือ
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ในการที่วาเราแจกแบบฟอรมบัญชีสํานวนคางไปใหแลวก็ใหทานกรอกขอมูลให ณ ปจจุบัน กอง

วิชาการจึงไดมีตัวชี้วัด ๑.๑ ใหอัยการรับผิดชอบ ใหเขียนดวยลายมือมาตรงน้ัน เพราะวาเราจะเอา

ขอมูลตรงนั้นมาทําเปนความคางออกมา เพื่อที่วา ไมใชวาเราเมกขอมูลขึ้นมาเอง 

ทิพยาฯ : ทีน้ีวา เร่ืองเราทํารายงาน แลวที่มีปญหาอีกคือตัวไหน 

คุณวิภาดาฯ   : ณ ตอนน้ีที่มีปญหา คือ เวลาที่หนวยงานตัวความที่สงเร่ืองเขามาใหเรา เคาต้ังขอหา

ขึ้นมาให อยางเชน สํานวนวาตาง เราก็จะดูจากเน้ือหาเคา วาสํานวนเคาเน่ีย ถาสมมติวามันเปนเร่ือง

ผิดสัญญา ผิดสัญญา ณ ตอนน้ี ปจจุบันมันจะมีแยกออกไปเปน คดีผูบริโภค คือ อยางฝายกิจการเน่ีย 

จะอานสํานวน จะอานหนังสือที่เคาสงเร่ืองมา มาใหเรา วาเร่ืองเน้ีย.. เปนผิดสัญญา แลวมันไปเขา

ในเกี่ยวกับประเภทผูบริโภค เราก็จะมีการต้ังวา เร่ืองขอหาน้ี เปนผูบริโภค แลวสวนทุนทรัพยเน่ีย 

เคาแจงมาใหเราเฉพาะเบื้องตน ณ วันที่เคาสงเร่ืองมาใหเรา ยังไมมีการรวมดอกเบี้ย ไมมีการรวม

อะไรทั้งน้ัน ทุนทรัพยก็เลยมีมูลคานอย แตพอถึงอัยการจะฟองสองสามเดือนขึ้นไป พอมาบวกทุน

ทรัพยแลวมันมีเพิ่ม หนาฟองมันก็จะเปนยอดที่เพิ่ม 

ทิพยาฯ : เคาแกหนาปกเองเหรอ 

คุณวิภาดาฯ  : บางกองเคาจะแกหนาปก แตทางกิจการจะไมใหแก เราถือตามหลักที่วาเคาสงมาแค

ไหนก็คือแคน้ัน แตวาคุณจะฟองเทาไหรก็ฟองไป ไมตองไปใสใจตรงน้ี แลวสวนขอหาตรงน้ี ณ 

ตอนน้ี ก็คือ ยังมีปญหากันอยูวา เราคิดวาเปนผูบริโภค เคาคิดวาไมใช 

ทิพยาฯ : ใครคิด อัยการคิด หรือธุรการคิด 

คุณวิภาดาฯ  : ธุรการเคาคิดวาไมใช เวลาที่ทํารายงานความคางมามันก็จะเจอกันที่มันจะมี ๑๘ 

ประเภท มันจะเปนการกรอกเขาประเภทผิด คือ ณ ตอนน้ียังสับสนอยู 

ทิพยาฯ : แลวอยางนี้ ทําไมเคาไมดูสํานวนวาอัยการเคาฟองไปในขอหาอะไรเคาไปดูตรงนั้นไมได

เหรอ 

คุณวิภาดาฯ  : คือเคาไปดู แตวาเวลาที่เคารับเขาไปตอนแรกเคาจะไมถามอัยการวาอันน้ีเปนเร่ือง

อะไร เพราะอยางของกรมพัฒนาฝมือแรงงานมันเขาผูบริโภคโดยตรงอยูแลว ก็คืออันน้ี ก็คือบอก

เคาไปเลยวา มันเปนผิดสัญญากูยืมเงิน ตอนน้ีก็คือ สงประเภทคดีไปใหเคาวาอันไหนที่มันจะไปเขา
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ของผูบริโภคไดบาง ก็ใหเคาพิจารณาดู แตวาเวลาเราโอนสารบบคอมฯ ไปใหเคาเราก็มีลงอยูในน้ัน

แลว วามันเปนเทาไหร ประเภทอะไร 

ทิพยาฯ  : แลวเวลาพิมพหนาปก เราพิมพวา “เร่ือง ผิดสัญญา” อยางเดียว 

คุณวิภาดาฯ :  ใช เราไมไดบอกเคา วาเปนคดีผูบริโภค เราใหเคาพิจารณาเอง 

ทิพยาฯ  : แลวอยางน้ีมีหลักเกณฑอะไร ที่จะใหเคาตองดูวา อันไหนผิดสัญญาเปนผูบริโภค หรือวา

ผิดสัญญาเฉย ๆ 

คุณวิภาดาฯ : คือ ถาผิดสัญญาระหวางบุคคลกับองคกร 

ทิพยาฯ  : มันมีระเบียบไหม 

คุณวิภาดาฯ   : มันมีประเภทงาน งานของผูบริโภคอยูแลว อยางสัญญาเชาอาคารอยางเนี้ย มันก็เขา

ผูบริโภค มันจะมีสัญญาวาจาง จางทําของ อะไรอยางเนี้ย จางทําของระหวาง หนวยงานของรัฐกับ

ตัวบุคคลก็จะเปนผูบริโภคไป เพราะวา เวลาผูบริโภคเน่ีย ถาเราจะฟอง เราจะฟองวาตัวจําเลยอยู

ตรงไหนเราก็จะสงไปฟองที่น่ัน 

ทิพยาฯ : ดูที่ภูมิลําเนาจําเลย 

คุณวิภาดาฯ : ใช 

ทิพยาฯ : แตถาผิดสัญญาธรรมดาหละ  

คุณวิภาดาฯ   : ถาผิดสัญญาธรรมดาก็จะไมมีปญหาอะไร ก็คือผิดสัญญาแบบวา ผิดสัญญาในการ

กอสราง อะไรอยางเน้ีย 

ทิพยาฯ  : แลวเราจะฟองที่ไหน 

คุณวิภาดาฯ  : ที่อยูเน่ีย ผิดสัญญาสองประเภท ผิดสัญญาอันที่ฟองแพงเน่ีย ดูที่อยูของโจทกก็ได ที่

อยูของจําเลยก็ได แตคือ ณ ตอนน้ี ของเราสวนใหญจะดูที่อยูของจําเลย เพราะวาเวลาที่ฟองมันจะ

ไดงาย ไมงั้นถาเราดูที่ เราดูวาเคาทําสัญญากันที่ไหน เวลาจําเลยอยูตางจังหวัดมันตองสงประเด็น 

สงหมายขามเขต มันก็จะทําใหยุงยาก ก็จะเปนแบบนั้น 

ทิพยาฯ : อาวแลวถาเราไปฟองที่อยูโจทกแลวจําเลยบอกวา จําเลยไมรูเร่ือง จําเลยไมไดรับหละ 
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คุณวิภาดาฯ :  ก็เน่ีย ถาสมมติวาฟองวาอยูกรุงเทพ ดูตามสัญญาวาสัญญาอยูที่ไหนอะไรอยางเน้ีย 

ทิพยาฯ  : จําเลยก็บอกไมรูเร่ืองหละ จําเลยบอกวาจําเลยไมไดรับ 

คุณวิภาดาฯ : ใช 

ทิพยาฯ : ก็มันไมใชที่อยูที่แทจริง 

คุณวิภาดาฯ  : ใช ก็มันจะมีปญหาอยู ตอนน้ีอยู บางสํานวนที่วา มันมีสํานวนตีกลับมาโดยที่เคา

ขอใหเอาขึ้นมาพิจารณาใหมอางวาเคาไมรับรูดวย 

ทิพยาฯ  : เคาไมไดรับ 

คุณวิภาดาฯ   :  ใช เคาเพิ่งไดรับหมายบังคับคดี ตรงนี้เราก็จะมาทําสํานวนใหมใหเคา เพราะวา

สาํนวนเกามนัเสร็จไปแลว 

ทิพยาฯ  :  ก็เทากับถือเปนเร่ืองใหม แลวก็มาไตสวนกันวา สาเหตุจริงรึปาวที่วาคุณไมไดรับรู ทีน้ี

เอาตัวน้ีเปนเคสสตัดด้ีไดเลยนะ ไดเร่ืองที่ทําอันน้ี  เพราะวาธุรการบางคนเคาไมรู ไมแลวอยางการ

ทําอันนี้เราเอามาทําเปนนํารอง แลวหนวยงานอ่ืนอยางแรงงาน  อยางปกครอง อยางเนี้ย สามารถที่

จะเขามาดูเขามาศึกษาได ถูกไม  

คุณวิภาดาฯ  : ก็มีแรงงานโทรเขามาถามเหมือนกันวา ของเคาก็คือเหมือนกับวาแรงงานมันมีปญหา

อยูตรงที่ทํา บ.๖ เพราะวาแรงงานมันจะมีปริมณฑลดวย บ.๖ เน่ียเคามีคดีอยูเฉพาะศาลชั้นตน จริง ๆ 

เคามีแคสองศาล ศาลฎีกาเน่ียเคาก็จะตองมีดวย ถาสมมติวามันมีการอุทธรณขึ้นสูศาลฎีกา แตคือ

คราวเน้ียเจาหนาที่เคาทํา ก็คือวา สมมติวาศาลชั้นตนเคามีการยื่นไปแลว พอยื่นฟองเสร็จเคาก็ตัด

เร่ืองออกไป พอตัดเร่ืองออกไป เวลาทํารายไตรมาส เคาก็จะมีวา มันมีการฟงคําพิพากษามันจะตอง

เอามาคิดคํานวณวาฟงแลวชนะหรือแพตรงน้ัน ปรากฏวา ชั้นฎีกาเคาไมมีสํานวนเลย แตไปมีฟงคํา

พิพากษาศาลฎีกา เคาไมไดเอามาทบใส เวลาที่มีการยื่นอุทธรณ ยื่นคําแกอุทธรณ 

ทิพยาฯ  :   ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง เด๋ียวจะนําบท

สัมภาษณไปถอดเทป นํามาวิเคราะห สังเคราะห เปนแผนภาพความรู แลวจะนํามาใหสอบทานอีกที

หน่ึง ขอบคุณคะ 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามการสรางระบบการจดัการความรู 

 

เร่ือง การสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) 

แบบสอบถาม 

งานธุรการคดีแพง  

 

คําชี้แจง

ตามแผนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 – 2556 ไดนํา

หลักการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีการแบงบัญชีความรูออกเปน 100หัว 

 ขอความรู องคความรูที่เกี่ยวของกับงานธุรการคดีแพงไดแกองคความรูที่ 95 สํานักงานอัยการ

สูงสุดไดตกลงวาจาง วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่ปรึกษาใน

โครงการบริหารจัดการความรู โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดใหทุนการศึกษาแกขาราชการฝาย

อัยการเพื่อเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู จํานวน 2 รุน รวม 44 คน ซึ่ง

นักศึกษาทั้งหมดจะตองสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ตามที่

ไดรับมอบหมายใหครบตามแผนฯ และจะตองทํารายงานการวิจัยการคนควาอิสระตามหัวขอความรู

ที่นักศึกษาแตละคนไดเลือก  

  

การจัดเก็บความตองการของผูใชระบบการจัดการความรู (KMS) เปนสวนหน่ึงของการ

สรางระบบการจัดการความรู ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหหาความตองการของผูใชระบบ แลวนํา

ผลการวิเคราะหไปสรางระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน จึงขอ

ความรวมมือทานชวยกรุณาใหขอมูล ตามหัวขอที่กําหนด ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อ.....................................................................นามสกุล.............................................................. 

ตําแหนง........................................................................................................................................ 

2. สังกัด............................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับความตองการ 

ทานตองการใหระบบการจัดการความรู (KMS) มีระบบการทํางานดังตอไปน้ี หรือไม 

(กา / ในชองวาง เพียงคําตอบเดียว)  

1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 

อยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็วหรือไม  

................มี 

................ไมมี 

2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางรายงานการคดี) เพือ่เปนตนแบบในการ

ปฏิบัติงานหรือไม  

................มี 

...............ไมมี 

3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายงานการคดีในรูป

แผนผัง) เพื่อใชในการสื่อสารและเขาใจไดงาย หรือไม  (ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรูการ

ปฏิบัติงาน) 

................มี 

................ไมมี 

4. ระบบ KMS จะตอง มีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก

ผูเชี่ยวชาญหรือไม (ใชสําหรับเปน Discussion Forum ของแตละ Community ยอย) 

................มี 

................ไมมี 

5. ระบบ KMS จะตองมีการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได หรือไม (ใชสําหรับเปน

การเชื่อมโยงไปหาสารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคความรู 

................มี 

................ไมมี 

6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายชื่อและที่ติดตอผูเชี่ยวชาญตองมี หรือไม  (ใชใน

การสราง Ecpert Directory) 

................มี 

................ไมมี 
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7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน หรือไม (เปนประกาศ

เพื่อใหทราบของสมาชิกในแตละละ Community) 

................มี 

................ไมมี 

8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน หรือไม (ใชสําหรับเปนการบอก

ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับองคความรูที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหสมาชิกในแตละ Community ยอยน้ันทราบ 

................มี 

................ไมมี 

9. ระบบ KMS จะตองมี ประเด็นปญหาเรงดวน หรือไม (ใชสําหรับเปนการหารือถึง

ประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจและที่เกี่ยวของกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกในแตละละ Community 

ยอยน้ันมาถกประเด็นรวมกัน 

................มี 

................ไมมี 

10. ระบบ KMS จะตองมี Blog ( ที่แสดงความเห็น)  หรือไม 

................มี 

................ไมมี 

11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายปกครอง) หรือไม 

................มี 

................ไมมี 

12. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) หรือไม 

................มี 

................ไมมี 

13. ระบบ KMS จะตองมีระบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขางตน หรือไม 

1................................................................ เหตุผล.............................................................. 

2................................................................ เหตุผล.............................................................. 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  การสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) 

สํานักงานคดีปกครอง 

 

คําชี้แจง  

ตามแผนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552  – 2556 ไดนํา

หลักการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีการแบงบัญชีความรู  องคความรูท่ี

เกี่ยวของกับการดําเนินคดีปกครองไดแกองคความรูที่ 48 คดีปกครอง ที่ 49 คดีคําสั่งทางปกครอง ที่ 

50 คดีละเมิดทางปกครอง และองคความรูที่ 51 คดีสัญญาทางปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุดได

ตกลงวาจาง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนที่ปรึกษาในโครงการ

บริหารจัดการความรู โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดใหทุนการศึกษาแกขาราชการฝายอัยการเพื่อเขา

ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู จํานวน 2 รุน รวม 44 คน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมด

จะตองสรางระบบการจัดการความรู  (Knowledge Management System)ตามที่ไดรับมอบหมายให

ครบตามแผนฯและจะตองทํารายงานการวิจัยการคนควาอิสระตามหัวขอความรูที่นักศึกษาแตละคน

ไดเลอืก  

การจัดเก็บความตองการของผูใชระบบการจัดการความรู ( KMS) เปนสวนหน่ึงของการ

สรางระบบการจัดการความรู ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหหาความตองการของผูใชระบบ แลวนํา

ผลการวิเคราะหไปสรางระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน จึงขอ

ความรวมมือทานชวยกรุณากรอกขอมูล ตามหัวขอที่กําหนด ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. ชื่อ.......... .........................................................นามสกุล............................................................ 

ตําแหนง.......................................................................................................................................... 

2. สังกัด................ ......................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับความตองการความรูท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินคดีปกครอง 

2.1 การดําเนินคดีปกครอง 

คําถาม ความรูเร่ืองใดท่ีทานจําเปนตองการใชในการดําเนินคดีปกครอง เชนความรูเกี่ยวกับ

หลักกฎหมายมหาชน เปนตน (คําถามขอน้ีเปนคําถามในภาพรวมของการดําเนินคดีปกครอง) 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

ขอมูล/เอกสารท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

 

2.2 คดีคําสั่งทางปกครอง  

คําถาม ความรูเร่ืองใดท่ีทานจําเปนตองการใชในการดําเนินคดีคําสั่งทางปกครอง เชน 

ความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีจําเปนตองใชในการวินิจฉัยคําสั่งทางปกครอง แนวคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด แนวคําชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลเปนตน 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

ขอมูล/เอกสารท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 
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2.3 คดีละเมิดทางปกครอง 

คําถาม ความรูเร่ืองใดท่ีทานจําเปนตองการใชในการดําเนินคดีละเมิดทางปกครอง เชน 

ความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายท่ีจําเปนตองใชในการวินิจฉัยละเมิดทางปกครอง แนวคําพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุด แนวคําชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลเปนตน 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

 

 

ขอมูล/เอกสารท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 

 

2.4 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินคดีปกครอง 

1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ 

การประกันคุณภาพ Quality Assurance (QA)) ตามมาตรฐาน ISO 15504 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. จัดทํารายการตามมาตรฐาน  15 Task ระบบจัดการความรู  (เอกสาร QA.1) เกณฑการ

ประเมนิตนเอง  ( เอกสาร QA.2) ระบบการจัดการความรู  สํานักงานอัยการสูงสุด  องคความรู

สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย  Engineering Group : ENG1-ENG 4/ Management Group 

MAN1-MAN3 /Resource & Infrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU 4 

ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด ตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด  

2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1. ไดทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด 

2. การดําเนินการการ ตรวจประเมนิ ตนเอง  (Self Assessment Report) (SAR) ตาม

มาตรฐาน  15 Task ระบบจัดการความรู  เกณฑการประเมนิตนเอง  ระบบการจัดการความรู  

สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 95 งานธุรการคดีแพง  โดยนํา

เคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่  QA กาํหนด

ไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ  

การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปน้ี  
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหา

ความตองการของระบบการจัดการ

ความรู (Requirement Elicitation: 

ENG 1) 

     L - Largely Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของ

ระบบการจัดการความรู (System  

Requirement Analysis : ENG 2) 

     L - Largely Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการ

ซอฟตแวร (Software Requirement 

Analysis : ENG3) 

     L - Largely Achieved 

Task 4 

 

 การออกแบบซอฟตแวร (Software 

Design: ENG 4) 

     L - Largely Achieved 

Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของ

ระบบการจัดการความรู 

(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 

Task 10  การจัดการความรู ( Knowledge 

Management : RIN 3) 

     L - Largely Achieved 

Task 11 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : 

RIN4)  

     L - Largely Achieved 
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ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 

N - Not Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน  หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ  ทีไ่ดระบไุวในกระบวนการ

ประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุ

ไวแตมีมุมมองบางประการ  ที่ไมสามารถทํานายถึง

ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน) 

L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไว  แตยังมี

จุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน  

(ประสบความสําเร็จมาก) 

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ  

แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุก ๆ ดาน 

ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ  (ประสบความสําเร็จ

อยางเต็มที)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 12 การจัดการทรัพยสิน (Asset 

Management : REU 1) 

     L - Largely Achieved 

Task 13 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ 

(Reuse Program Management : 

REU2) 

     L - Largely Achieved 

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

รายการ สิ่งท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมนิเทากบั 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกิจอ่ืนที่

ตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอปฏิทินการ

ดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ทีเ่ปนแนวทาง หลักการ และตัวอยางที่ดี เพื่อ

เปนแหลงศกึษา สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน 

และปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน  

 

ลงชื่อ ........................................................................... 

(นางทิพยา  เสอืฟก   ) 

ผูประเมิน 

วันที่     24   กันยายน    2554 
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TASK 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู 

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสอืเวียนที่เกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง  

และพูดคุยกับผูปฏิบัติงานเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง (ตามเอกสาร ENG 1.1) 

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต  (Scoping) กรอบความตองการความรู  กาํหนด

ฐานความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน โดยจัดทําบันทึก

ขอความขออนุญาตเขาทําการศึกษา (ตามเอกสาร ENG 1.2, ENG 1.3) 

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและวาระซอนเรน  เพื่อสัมภาษณผูบริหาร  และ

ผูเชี่ยวชาญ (ตามเอกสาร ENG 1.4, ENG 1.5, ENG 1.6) 

4) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู  ตามมาตรฐาน  

Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) ตรวจสอบความครบถวน  โดยนําบทวิเคราะห  (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ  

ความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญดานงานธุรการคดีแพง 

6) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน Common KADS 

7) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจากพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  

พ.ศ.2553, กฎกระทรวงแบงสวนราชการ, ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด  วาดวยการดําเนินคดีแพง

ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547, ระเบียบ, คําสั่ง และหนังสอืเวียนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง 

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร  (นายสมศักด์ิ   สันทนาคณิต  อธบิดี

อัยการ สาํนักงานคดีแพง ) เพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู  โดยไดกําหนดภารกิจสําคัญ  (Critical 

Task) คือ  ภารกิจการรายงานการคดี  ผูศึกษาเรียนผูบริหารขออนุญาตกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  คือ 

นางสาววิภาดา  ปตถนานนท, นางสาวณิชกานต  แสงจันทร และนางสาวประไพพรรณ   อินทรักษา 

และสรุปคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG 1.7,ENG 1.8) 
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เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2554 ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  (นางสาววิภาดา   ปตถนานนท )  

เพื่อจับความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ  โดยต้ังวาระ  วิเคราะหและสังเคราะหความรูตาม

มาตรฐาน  CommonKADS เพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจการรายงานการคดี  ตามวาระการ

สัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.5) และสรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  (Transcript) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 

2554 แลวนําบทวิเคราะห (Transcript) มาสรางแบบจําลองความรู การรายงานการคดี  ตามมาตรฐาน  

CommonKADS (เอกสาร ENG 1.9, ENG 1.10) 

ปญหาอุปสรรค  

การสัมภาษณผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญคอนขางยากเนื่องจากมีภารกิจมาก  และจะตองทาํ

หนังสือขออนุญาตเขาไปทําการศึกษาขอมูลในสํานักงานคดีแพง  ขออนุญาตสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

ขออนุญาตนําคูมือลงในระบบ  ไมคอยไดรับความรวมมือ  แตก็ไดพยายามประสานงานจนสามารถ

สัมภาษณได โดยไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพียงคนเดียว จึงทําใหวันเวลาที่กําหนดไวไมเปนไปตามแผน 

ขอเสนอแนะ 

สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีการประชาสัมพันธระบบการจัดการความรูใหมากกวานี้  

เพราะบางคนยังไมทราบเลยวา  KM คอือะไร ควรบอกถึงประโยชนที่จะไดรับของการมีระบบการ

จัดการความรู เพื่อเปนประโยชนตอองคกรดวย   และกอนการสัมภาษณผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญจะตอง

สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับวาระการสัมภาษณ  วัตถุประสงคของการสัมภาษณ  ประโยชนที่จะ

ไดรับจากการสัมภาษณเพื่อใหผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใหความรวมมือ  และจะตองมีการประมาณ

การเร่ืองระยะเวลาดําเนินการใหมากขึ้นกวาเดิม 

เอกสารประกอบ

เอกสาร ENG 1.1  รวมหนังสือเกี่ยวกับรายงานสํานวนคาง 

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

เอกสาร ENG 1.2  บันทึกขอความขออนุญาตเขาทําการคนควาฯ 

เอกสาร ENG 1.3  บันทึกขอความขออนุญาตทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

เอกสาร ENG 1.4  วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.5  วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

เอกสาร ENG 1.6  วาระซอนเรนผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.7  Transcript ผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.8  บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.9  Transcript  ผูเชี่ยวชาญ 
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เอกสาร ENG 1.10  Script Validation ผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.11  Knowledge Model   

 

 

TASK 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis: ENG 2) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) สอบถามผูบริหารของสํานักงานคดีแพง  ถึงประเภทของผูใชงานระบบ  (Knowledge 

User) ใน 3 ประเภทคือ  Knowledge Decision Maker, Knowledge Provider , Knowledge Worker 

วาคือใครบาง  โดยจัดทําวาระการสัมภาษณไว  (ตามเอกสาร  ENG 2.1 Agenda& Hidden Agenda 

สัมภาษณผูบริหาร) 

2) สอบถามความตองการใชระบบงานของ ผูใชงานระบบ  (Knowledge User) ดังกลาว  

ถึง Business Specification และ User Specification โดยจัดทําแบบสอบถามไว  (ตามเอกสาร  ENG 

2.2 Agenda Hidden Agenda สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  และ ENG 2.3 แบบสอบถามความตองการใช

ระบบ) 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1) ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานรายงานการคดี  โดยการสัมภาษณ

จากผูบริหาร  (นายสมศักด์ิ   สันทนาคณิต  อธิบดีอัยการ  สาํนักงานคดีแพง ) เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  

2554 ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 2.1) ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังน้ี  

 ประเภทที่ 1  ผูบริหาร  ไดแก  อธิบดีอัยการ สาํนักงานคดีแพง 

 ประเภทที่  2  ผูเชี่ยวชาญ   ไดแก  นางสาววิภาดา   ปตถนานนท  นางสาววณิชกานต  

แสงจันทร  นางสาวประไพพรรณ  อินทรรักษา 

 ประเภทที ่3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ไดแก  เจาหนาที่ธุรการในสํานักงานคดีแพง 

2) ผูศึกษาไดสัมภาษณถึงความตองการใชระบบของผูเชี่ยวชาญ  (นางสาววิภาดา   ปตถนา

นนท  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สาํนักงานคดีแพง  และใหกรอกแบบสอบถาม  เมื่อวันที่  14 

กรกฎาคม 2554 (ตามเอกสาร ENG 2.2 , เอกสาร ENG 2.3) 
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จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว  ผู

ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังน้ี 

 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 

1 ผูบริหาร ระบบ  KMS จะตองมีการมอบหมายงาน , ประกาศ

สํานักงาน 

2 ผูเชี่ยวชาญ ระบบ  KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน , เอกสาร

วิชาการ, กฎหมาย , กรณีศึกษา 

3 ผูปฏิบัติงานหรือผูใชงานทั่วไป ระบบ  KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน , เอกสาร

วิชาการ, กฎ ระเบียบ กรณีศึกษา, ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

 

ปญหาอุปสรรค 

การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานธุรการคดีแพง  ไมอาจสอบถามได

ทุกคน เนื่องจากมีภาระงานมาก และดวยเวลาอันจํากดั จึงไดสอบถามผูเชี่ยวชาญเพียงคนเดียว  

ขอแนะนะ 

หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นนี้แลว  ควรมีการทบทวน

สอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการ

จัดการความรูใหเหมาะสมและดีขึน้กวาเดิม 

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

เอกสาร ENG 2.1  วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 2.2  วาระการสัมภาษณและวาระซอนเรนผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 2.3  แบบสอบถามความตองการระบบ 

เอกสาร ENG 2.4  สรุปความตองการใชระบบ 
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TASK 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG 3) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) วิเคราะหขอมูลจาก  ENG1 และ   ENG2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู  

สอดคลองตาม  ENG1 และ ENG2 เปนไปตามมาตรฐาน  Common KADS (Cop, Task. Inference, 

Domain Concept, Knowledge Base) 

2) วิเคราะหการใชงาน  Function ดังกลาว  ของ COP ที่แบงเปน  Cross Function หรือ 

Single Function 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน   เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1. ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ  Software โดยนําขอมูลที่ไดจาก  ENG 1 

และ ENG 2 มาวิเคราะห  ประกอบ  เอกสาร  SharePoint Based User Requirement Specification 

(เอกสาร  ENG 3.1) ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ  วิชาการคนควาอิสระ  

วิทยาลัยศิลปะ  สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ภาคการศึกษาที่  2 ปการศึกษา  2553 ได

จัดทํา Software Requirement Analysis ( เอกสาร ENG 3.2) และ SITE MAP (เอกสาร  ENG 3.3) 

เพื่อดําเนินการใน Task อ่ืน ๆตอไป 

สรุปผลการดําเนินการตาม  ENG 3 ระบบ  KMS ของสํานักงานคดีแพง  เปนรูปแบบ  

single Function มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติ ซึ่งทั้งสามประเภทมีสิทธิใน

การใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ 

เชน กฎ ระเบียบ Case Study (ตัวอยางรายงานการคดี) Knowledge Map (ขั้นตอนการรายงานการคดี

ในรูปแผนผัง ) โครงสรางของ  Cop ประกอบดวย  Task คือ งานวิกฤติ  คือ การรายงานการคดี  

Inference ที่สําคัญ  เชน INPUT  บัญชีสํานวนคางของเดือนกอน  สารบบคดี  ส 5 ก. ระเบียบ  

PROCESS วิธีการสํารวจ อ.ก. 40 วิธีการจัดทํา OUTPUT บัญชีสํานวนเสร็จ  บัญชีสํานวนคาง  บัญชี

สาํนวนคางคดีแพง  (อ.ก.40 พ.) บัญชีแสดงการที่ทําของพนักงานอัยการ  (อ.ก.50 พ) Knowledge 

Base ที่สําคัญ เชน กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสอืเวียน การดําเนินการสําเร็จตามแผน. 
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ขอเสนอแนะ 

สฝบร. ควรจัดทําคูมือการใชระบบการจัดการความรู  เพื่องายตอผูที่จะเขาไปใชงาน  และ

เปนเผยแพรและประชาสัมพันธระบบการจัดการความรูดวย 

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

เอกสาร ENG3.1  SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสาร ENG3.2  ผลการวิเคราะหความตองการใชงาน Feature ของMicrosoft SharePoint 

เอกสาร ENG3.3  Site Map 

 

 

TASK 4 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ทําการศึกษา  วิเคราะห  Content, Feature และ Function ตาง ๆ ในระบบ Kms ที่ทาง

ทีมงานและอาจารยชวยกันสรางขึ้น  ตรวจสอบรูปแบบที่  สฝบร . กาํหนดและตองสอดคลองกบั  

REU2  

2) นํา Template ที่สรางจาก  REU2 มาใช พรอมจัดทํารายงานวามีการนํามาใชในสวน

ใด (ตองไมสรางความสับสนใหผูใช) 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ดําเนินการ นําผลการวิเคราะหความตองการของ  Software (เอกสารใน  ENG 3) โดยนํา

ขอมูลที่ไดจาก  ENG 1 ENG 2 และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช  software Microsoft SharePoint 

2010 วา Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ  หนาตาระบบเปนแบบใด  โดยไดจัดทําเปน  

โครงราง  ระบบ  KMS พรอมไดนํา  Template ระบบ  KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด  มาใช  

(Template CoP (เอกสาร ENG 4.1) และ Template Visio (เอกสาร ENG 4.2) ) 

 

 



110 
 

ผลการดําเนินการ 

หลังจากไดรูปแบบหนาตาระบบโดยนํา  Template ของระบบที่มีอยูมาใชแลว  ตาม

รายงานการสราง ENG 4 (เอกสาร ENG4.3) แลว ไดมีการจัดทํา  รูปแบบหนาตา  Function การใช

งานทั้งหมด 

ปญหาและอุปสรรค  

ที่ทําใหไมไดภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว  เนื่องจากภารกิจงานที่มีมากและจะตอง

เรงทําตัวเลม IS ประกอบกับการเขาไปทําในระบบ อินเตอรเน็ตที่ทํางานชา 

ขอเสนอแนะ ในการดาํเนินโครงการ  

ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาสําหรับ  ENG 4 ให

เหมาะสมกวานี้และควรตรวจสอบความเร็วในการใชงานอินเต อรเน็ตกอนวางแผนดวยวา  สามารถ

ทํางานในระบบไดดี เหมาะสมหรือไม 

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

เอกสาร ENG 4.1  ตัวอยาง Template 

เอกสาร ENG 4.2  ภาพหนาจอ 

เอกสาร ENG 4.3  รายงานการสราง KMS 

 

 

TASK 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู  (Oganization Alignment: 

MAN 1) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ศึกษา วิสัยทัศนขององคกรอัยการ , วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการสูงสุดอํานาจหนาที่หรือพันธกิจของสํานักงานคดีแพง  แลวกาํหนดวิสยัทศันดานการจัดการ

ความรูของงานดานธุรการคดีแพง 

2) สรางกรอบแนวคดิในการบริหารจัดการความรูเพือ่กาํหนดแผนกจิกรรมในการ

จัดการความรูโดยเปนแผน 3 ป 

3) ดําเนินกิจกรรมสาธิตประโยชนของแผนกิจกรรมการจัดการความรู  และระบบ  KMS 

ที่สรางขึ้น ใหกับ KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญดู 
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4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1) ผูศึกษาไดศึกษา วิสัยทัศนขององคกรอัยการ , วิสัยทัศนของการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด อํานาจหนาที่หรือพันธกิจของสํานักงานคดีแพง 

2) ผูศึกษาไดสัมภาษณผูบริหาร  เพื่อสอบถามถึงวิสัยทัศน  ดานการจัดการความรูของ

งานธุรการคดีแพง  คือ “สํานักงานคดีแพงจะพัฒนาคน  พัฒนางาน  ไปสูองคกรแหงการเรียนรู  เพื่อ

สนองตอบภารกิจการรักษาผลประโยชนของรัฐ ” (ตามเอกสาร  MAN 1.1 รายงานการศึกษา

วิสัยทัศนและอํานาจหนาที่หรือพันธกิจ) 

3) นําวิสัยทัศนการจัดการความรูและสภาพปญหาของงานธุรการคดีแพงมาจัดทํา

กิจกรรมจัดการความรู (ตามเอกสาร MAN 1.2 แผนการดําเนินงานการจัดการความรู 3 ป) 

4) ไดสาธิตประโยชนของระบบ  KMS และ แผนกิจกรรมการจัดการความรู  3 ปให 

นางสาววิภาดา  ปตถนานนท  นักจัดการงานทัว่ไป ผูเชี่ยวชาญงานธุรการ สาํนักงานคดีแพง 

5) รายงานผลการจัดกิจกรรมในการสื่อสารและสาธิตระบบ  (ตามเอกสาร  MAN 1.3 

รายงานวิเคราะหการสาธิตระบบและแผน) 

ปญหาและอุปสรรค 

ลวงเลยกาํหนดระยะเวลา  เนื่องจากภารกิจงานประจํามีจํานวนมากและตองเรงทําตัวเลม  

IS KM Team มีภาระงานมากไมมีวันวางจึงไมอาจสาธิตระบบใหกับ  KM Team ได จึงไดสาธิตให

ผูเชี่ยวชาญดู 

ขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินโครงการ ตองประมาณการในเร่ืองระยะเวลาใหมากกวากําหนดเดิม 

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

เอกสาร MAN 1.1  รายงานการศึกษาวิสัยทัศนและอํานาจหนาที่หรือพันธกิจ 

เอกสาร MAN 1.2  แผนการดําเนินงานการจัดการความรู 

เอกสาร MAN 1.3  รายงานวิเคราะหการสาธิตระบบและแผน 
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TASK 6 การบริหารองคกร (Organization Management: MAN 2) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีแพง 

2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดี แพงดานการจัดการความรู  เพื่อดําเนิน

กิจกรรมดานการจัดการความรูและรองรับระบบจัดการความรู  (KMS) เพื่อแกปญหาการปฏิบัติงาน

ดานงานธุรการ 

3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1. ผูศึกษาไดศึกษา โครงสรางเดิมดานการจัดการความรู ของ สาํนักงานคดีแพงแลว

ปรากฏวา  สาํนักงานคดีแพง  ไดมีคําสั่งแตงต้ัง  KM Team เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2551-2556 และแผนแมบทการจัดการ

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2552-2561 เมื่อวิเคราะหแลวปรากฏวาการต้ัง  KM Team เปน

เพียงการต้ังคณะทํางานแบงเปนหัวหนาคณะทํางาน คณะทํางาน  และเลขานุการไมมีการแบงหนาที่

ใหสามารถรองรับการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สราง

ขึ้นน้ีได (ตามเอกสาร MAN 2.1คําสั่งต้ัง KM Team) 

2. ผูศึกษาจึงไดรางคําสั่งขึ้นมาใหมเพื่อปรับโครงสรางเดิมใหสามารถรองรับการดําเนิน

กิจกรรมการจัดการความรู  และระบบการจัดการความรู  ( KMS) ที่สรางขึ้นน้ีได  โดยแบง

ผูรับผิดชอบ ออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. Knowledge Manager เปนผูบริหารการจัดการความรูของ Cop 

2. Knowledge Engineering ทําหนาที่ดูแลความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาตาง ๆ 

ที่ถูกนําเขาสูระบบ KMS 

3. IT Admin เปนผูดูแลความเรียบรอยใน Cop 

4. Knowledge Provider/Expert ทําหนาที่นําความรูตาง ๆ มาลงบน Cop 

5. Knowledge Worker เปนผูเขาอานความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบ KMS 

(ตามเอกสาร  MAN 2.2 รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารจัดการความรูงาน

ธุรการคดีแพง) 
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ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการทํางานดานการจัดความรูไดผลในระยะยาวควรแจงคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานฯ  

ใหสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  และสาํนักงานอํานวยการ  ทราบเพื่อหากจะมีคําสั่งโยกยาย

บุคลากรควรใหความสําคัญกับผลกระทบที่มีตอการจัดการความรูดวย  และบุคลากรที่ไดรับ

มอบหมายใหทําหนาที่  Knowledge Engineering และ IT Admin จะตองมีการอบรมอยางสม่ําเสมอ  

ที่สําคัญผูบริหารตองใหความสําคัญเปนผูนําดานการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู 

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

เอกสาร MAN 2.1  คําสั่งต้ัง KM Team 

เอกสาร MAN 2.2  รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารจัดการความรูงานธุรการคดีแพง 
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TASK 7 การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

ตารางแผนกจิกรรมการสราง KMS งานดานงานธุรการคดีแพงจัดทํา Gantt Chart ดังน้ี 

                                              ระยะเวลา 

           การดําเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การสรางระบบ KMS (Engineering)       

ENG 1 : การเก็บความตองการ       

ENG 2 : การวิเคราะหความตองการของ

ระบบ 

      

ENG 3 : การวิเคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร 

      

ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร       

2.การบริหารจัดการองคกร (Management)       

MAN 1 : การจัดแนวทางองคกร       

MAN 2 : การบริหารองคกร       

MAN 3 : การบริหารโครงการ       

3.ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน 

(Resource & Infrastructure) 

      

RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย       

RIN 2 : การฝกอบรม       

RIN 3 : การบริหารจัดการความรู       

RIN 4 : การจัดโครงสรางพื้นฐาน       

4.การใชซ้ํา (Reuse)       

REU 1 : การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร       

REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใชซ้ํา)       

REU 3 : ความรูเฉพาะงาน       

5.จัดทําและนําเสนอผลงานการคนควาแบบ

อิสระ 

     งบประมาณ 

10,000 บาท 

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)       
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รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู  ทั้ง 15 กจิกรรม  ใชเวลาทั้งสิ้น  2 เดือน 

จากเวลาตามแผน 4 เดือน เร็วกวากาํหนด 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ระยะเวลา  ปญหาอุปสรรค  และ

ขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี ้

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี 

ดําเนินการจริง 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 

Elicitation (ENG1)  

1-14 ม.ิย. 54 1 มิ.ย.ถึง 

14 ก.ค. 54 

รอผูบริหารที่

เกี่ยวของ 

ผูเชี่ยวชาญวางใน

การใหสัมภาษณ 

อาจใชวิธีการ

สัมภาษณพูดคุย

ในชวงพกั, ควรให

ผูบริหารมอบหมาย

ผูปฏิบัติงานให

ดําเนินการตามที่ขอ

ความรวมมือ 

2.System 

Requirement 

(ENG2) 

15-21 ม.ิย.

54 
20-22 ก.ค. 54 - - 

3.Software 

Requirement 

Analysis (ENG3) 

23-27 ม.ิย. 

54 
23 – 24 ก.ค.54 - - 

4.Software Design 

(ENG4) 

28 ม.ิย.ถึง 4 

ก.ค. 54 
25-27 ก.ค. 54 - - 

5.Organisation 

Alignment (MAN1) 

5-11 ก.ค. 54 28-30 ก.ค.54 ขาดประสบการณ

ในการจัดทาํ

แผนการจัดการ

ความรู 

ควรมีขอมูลในดาน

สภาพแวดลอม 

ลักษณะการปฏิบัติ 

งานมาประกอบใน

การจัดทําแผน และ

ควรศึกษากิจกรรม

การจัดการความรู

ของหนวยงานอ่ืน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี 

ดําเนินการจริง 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

6.Organisation 

Management 

(MAN2) 

12-17 ก.ค. 

54 

1-2 ส.ค. 54 - ตองผานความ

เห็นชอบของ

ผูบริหาร 

7.Project 

Management  

(MAN3) 

1-5 ม.ิย. 54 7 -9 มิ.ย 54 ไมสามารถ

ควบคุมการ

ดําเนินการให

เปนไปตามแผน 

นําอุปสรรคปญหา

ไปปรับปรุง

แผนการดําเนินการ

ในคร้ังตอไป 

8.Humen Resource 

Management 

(RIN1) 

18-24 ก.ค. 

54 

3-4 ก.ย. 54 ขาดประสบการณ

ในการวางแผน

อัตรากําลัง 

ตองสํารวจขอมูล 

อัตรากําลัง ปริมาณ

งานการจัดการ

ความรูในปจจุบัน 

และอนาคต 

9.Training (RIN2) 25-30 ก.ค.

54 

5-7 ก.ย. 54 ขาดขอมูล

ประกอบในการ

กาํหนดหลกัสตูร 

ตองศึกษาและ

สืบคนขอมูลการ

สรางหลักสูตร

ฝกอบรมที่

เหมาะสมกับการ

จัดการความรูมา

ประกอบจัดทําแผน 

10.Knwledge 

Management 

(RIN3) 

31 ก.ค.ถึง 6 

ส.ค. 54 

8 ก.ย. 54 - - 

11.Infrastructure 

(RIN4) 

7-13 ส.ค. 

54 

9 ก.ย. 54 บางหนวยงาน

ไมใหความ

รวมมือดาน 

ขอมูลโครงสราง

พื้นฐาน 

ตองสํารวจ 

ความสามารถของ

อุปกรณในการ

เขาถึง KMS ดวย

ตัวเอง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี 

ดําเนินการจริง 
ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

12.Asset 

Management 

(REU1) 

14-20 ส.ค. 

54 

10 -12 ก.ย.54 ขาดขอมูลที่

จําเปนในการ

วิเคราะห ตองเกบ็

ขอมูลเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะ

คอมพวิเตอร 

ควรมีการวางแผน

ในการเก็บขอมูลที่

จําเปนในการ

วิเคราะหการใช

ทรัพยสิน 

13.Reuse Program 

Management 

(REU2) 

21-25 ส.ค. 

54 

13-14 ก.ย. 54 - - 

14.Domain 

Engineering (REU3) 

26-31 ส.ค.

54 

15-16 ก.ย.54 - - 

15. Quality 

Assurance (QA) 

1-30 ก.ย. 54 17-30 ก.ย. 54 มีความลาชา

เนื่องจากความ

ลาชาของแตละ

กจิกรรมใน

โครงการ 

- 

 

สรุปปญหาอุปสรรค 

1. ดานคน 

 บุคลากรสวนใหญยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูซึ่งจะตองสรางทัศนคติ

ในการจัดการความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ดานอุปกรณ 

 นอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการความรูแลวยังตองจัดหาอุปกรณ  (เคร่ือง

คอมพวิเตอร  และ/หรือ ระบบสารสนเทศ ) ใหเพียงพอกับความตองการ  เพื่อสนับสนุนการจัดการ

ความรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
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ขอจํากัด 

ระยะเวลา  ในการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาที่จํากัด  ขอมูลที่จัดทํามานั้นจึงเปนเพียงงาน

วิกฤตบางสวนที่สํานักงานมีอยู 

 

 

TASK 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : RIN 1) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) รวบรวมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของหนวยงาน 

2) ศึกษากรอบอัตรากําลังของสํานักงานคดีแพง 

3) จัดทําแผนกําลังคน 5 ปเพื่อรองรับการจัดการความรู 

4) จัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการ 

5) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 

1) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎ  และระเบียบ  ที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของ

สาํนักงานคดีแพง 

2) ไดศึกษาเกี่ยวกับกรอบอัตราบุคลากรของสํานักงานคดีแพง (เอกสาร RIN 1.1) 

3) ไดนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากร  KM 

TEAM ในงานธรุการคดีแพง  พบวาบุคลากรสํานักงานคดีแพงสามารถรองรับแผน ยุทธศาสตรการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพียงแตยังขาดการมอบหมายงานที่ชัดเจน 

ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากตามกรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุดตามที่  ก.พ. กาํหนด ถึงแมจะมี

ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น แตอัตราบุคลากรก็ยังคงเดิม ไมมีการเพิ่มบุคลากรให 

ขอเสนอแนะ 

เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดไดแยกออกมาเปนองคกรอิสระ  ในการสรางกรอบอัตรากําลัง

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

เอกสาร RIN 1.1  อัตราบุคลากรของสํานักงานคดีแพง 

เอกสาร RIN 1.2  แผนอัตรากําลัง 

เอกสาร RIN 1.3  รายงานวิเคราะห RIN 1 อัตรากําลัง 

เอกสาร RIN 1.4  ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 

เอกสาร RIN 1.5  องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

 

 

TASK 9 การฝกอบรม (Human Resource Development: RIN 2) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติ 

2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) 

3) จัดทําแผนการฝกอบรม KM ของสํานักงานคดีแพงในปงบประมาณถัดไป 

4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม   พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความรู ทักษะของบุคลากรสํานักงานคดีแพง (เอกสาร RIN 2.1) 

2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) (เอกสาร RIN 2.2) 

3) ไดจัดทําแผนการฝกอบรม  KM ของสํานักงานคดีแพงในปงบประมาณถัดไป  

(เอกสาร RIN 2.3) 

ปญหาอุปสรรค 

เปนเร่ืองยากถาจะใหสํานักงานคดีแพงเปนหนวยงานจัดฝกอบรมเอง  จะมีปญหาในเร่ือง

งบประมาณ บุคลการที่จะมาเปนวิทยากร 
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ขอเสนอแนะ 

ควรใหสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ เปนผูจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในเร่ืองระบบการ

จัดการความรูท่ัวประเทศ  เพื่อเปนการประชาสัมพันธระบบ  KMS และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ

ระบบ  

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

เอกสาร RIN 2.1  บทวิเคราะหความรู ทักษะของบุคลากรสํานักงานคดีแพง 

เอกสาร RIN 2.2  หลักสูตรการฝกอบรม 

เอกสาร RIN 2.3  แผนการฝกอบรม KM ของสํานักงานคดีแพง 

 

 

TASK 10 การจัดการความรู (Knowledge Management : RIN 3) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ทบทวนเอกสารเกาของ KM Team ที่มีอยูแลว 

2) สฝบร.จะเปนผูจัดทําระบบจัดการความรูเพื่อใชในโครงการ 

3) จัดเกบ็เอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ัง  ระบบจัดการความรู  

สําหรับหัวขอความรูงานธุรการคดีแพงตามลิ้นชักความรู Task Taxonomy: QA1, ENG 1, ENG 2, 

ENG 3, ENG 4, MAN 1, MAN 2, MAN 3, RIN 1, RIN 2, RIN 3, RIN 4, REU 1, REU 2, REU 3  

รายงานผลการดําเนินการ (DO)  

1. ไดทําการรวบรวม เอกสารเกาที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู (เอกสาร RIN 3.1) 

2. ไดจดัเกบ็เอกสาร  และแหลงขอมูลตาง  ๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ัง  ระบบจัดการ

ความรูสําหรับหัวขอความรูคําสั่งทางปกครองตามลิ้นชักความรู  Task Taxonomy: QA 1, ENG 1, 

ENG 2, ENG 3, ENG 4, MAN 1, MAN 2, MAN 3, RIN 1, RIN 2, RIN 3, RIN 4, REU 1, REU 2, 

REU 3 (เอกสาร RIN 3.1) 

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

เอกสารเดิมของระบบ KMS เอกสาร RIN 3.1 

เอกสารที่ใชในการจัดทําระบบทั้งหมดเอกสาร RIN 3.2 
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TASK 11 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN 4) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ทําการขอขอมูลในการไดมาติดต้ังและบํารุงรักษา  โครงสรางพื้นฐานในการดําเนิน

โครงการจัดการความรูเกี่ยวกับ  Hardware, Software และระบบ  Network จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(สํานักงานกิจการทั่วไป  สาํนักงานคดีแพง ) เพื่อนํามาวิเคราะหในการสรางและใชงานระบบ  KMS 

วาจะตองมี  Hardware, Software และระบบ  Network อะไรบาง  ที่มีอยูแลวใชไดหรือไม  และตองมี

อะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ  KMS โดยตองสอดคลองกบั  ENG 2 และตองมีการสํารวจความ

ตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย 

2) จัดทํารายงาน  วิเคราะห  ในการจัดหาอุปกรณ  Hardware, Software และระบบ  

Network เพื่อใชกับ  KMS เพยีงพอหรือไม  ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่

รองรับกิจกรรมการจัดการความรู รวมทั้งตองมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

2.1 ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมจํีานวนเทาใด 

2.2 ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซื้อ ซื้อ ฯลฯ ราคาเทาใด 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน   เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม   พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 

ไดทําการรวบรวม จัดเกบ็เอกสาร  เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร  (เอกสาร  RIN 4.1) และ

ขอมูลระบบคอมพิวเตอร (เอกสาร RIN 4.2) ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทํา

ระบบทั้งหมด  ทําการวิเคราะห  พรอมแผนการจัดการอุปกรณ  เรียบรอยแลว  มีการวิเคราะห

โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิม  ซึ่งสามารถนํามาใชในระบบ  KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองที่ใชบริหาร  

แผนการจัดซื้อในสวนเคร่ืองที่ใหบริการ  (Server) ตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน  ซึ่งการ

ดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผนตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน (เอกสาร RIN 4.3) 

ปญหาอุปสรรค 

เคร่ืองคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการสูงสุดยังลาสมัย  มีอายุการใชงานนานแลว  บาง

เคร่ืองยังใช Window XP อาจจะทําใหไมสามารถรองรับระบบ KMS ได 
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ขอเสนอแนะ 

สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีขอจํากัดในเร่ืองอายุการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรไมให

เกนิ 5 ป  เพื่อที่จะไดรองรับระบบ KMS ได 

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

เอกสาร RIN4.1  อัตรากําลังบุคลากร 

เอกสาร RIN4.2  ขอมูลระบบ คอมพวิเตอร 

เอกสาร RIN4.3  รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน 

เอกสาร RIN4.4  Gentle-Soft-Requirement-Specification 

 

 

TASK 12 การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน  ( ตามทะเบียนครุภัณฑของ

สาํนักงานคดีแพง ) ในการตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูที่สอดคลองกับ  

ENG 2, MAN 1 และ RIN 1 

2) วิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑที่มีอยูเปรียบเทียบกับอนาคต  แบงประเภท

ทรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน  กําหนดอายุการใชงาน  จัดทําแผนการใชของที่มีอยูแลว  แผนการ

ซือ้ทดแทนเมือ่หมดอายุ  (Spending Plan) และขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ  ในการบํารุงรักษา

ดวย 

3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน  (เฉพาะ  Computer ที่ใชในระบบการ

จัดการความรู) 

4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม   พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1. ไดทําการสํารวจขอมูลอัตรากําลัง  สาํนักงานคดีแพง  (เอกสารREU 1.1) และไดทาํ

การสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรูในปจจุบัน  (เอกสาร

REU 1.2) 
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2. ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทําระบบการจัดการความรู

ทั้งหมด แลวทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภัณฑ 

3. ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการการจัดการทรัพยสิน  โดยไดทําการวิเคราะห

เปรียบเทียบการใชประโยชน  โดยการใชงานในอนาคตจะมีการใชงานในระบบ  KMS ซึ่งจะมี

รูปแบบการใชงานที่เพิ่มขึ้นมากกวาการใชงานเพียงแคการพิมพขอมูล  มีขอเสนอแนะการใชงาน

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่มีอยูซึ่งมีเพียงพอที่จะตองเปลี่ยน  (คอมพวิเตอร ) ที่ลาสมัย ในบางสวนจํานวน

นอย และการจัดซื้อของใหม ในสวนเคร่ือง  (Server) มีแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใน

อัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปน รายป (เอกสารREU 1.3) การดําเนินการไดดําเนินการสาํเร็จตามแผน 

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

เอกสาร REU1.1  เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

เอกสาร REU1.2  ขอมูลระบบ คอมพวิเตอร 

เอกสาร REU1.3  รายงานการจัดการทรัพยสิน REU1 

 

 

TASK 13 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Software Design : REU 2) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. ตรวจสอบสาํรวจ  Template ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชไดจาก

ระบบ KMS ที่มีอยูใน KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด  ตองมีการทํารายงานการเลือกใช  และออกแบบ  Template เพิ่มเติม  ตองมี 

Template ของ COP, Task, Inference, Domain, Knowledge Base ในระบบ KMS 

2. หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ทําการศึกษารวบรวม  ตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด  สําหรับ

การสรางระบบจัดการความรู เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรู องคความรูที่  95 

งานธุรการคดีแพง ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังน้ี 

1. ตนแบบ Cop ของเดิม 
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2. ตนแบบ Task, Inference, Domain 

3. ตนแบบในสวนกฎ และระเบียบ 

4. Template CoP ระบบการจัดการความรู ปจจุบันที่ใชอยู 

5. Template ในสวน Knowledge Map (Visio) ในการดําเนินการ  ไดนาํ Template CoP 

และ Template ในสวน  Knowledge Map (Visio) มาใชเปนตัวแบบ  ในสวนการสราง  cop การ

ดําเนินคดีแพง ม ีFunction การใชงาน  เชน การรวบรวมเอกสารตาง  ๆ เชน กฎ ระเบียบ Case Study 

(ตัวอยางรายงานการคดี ) Knowledge Map (ขั้นตอนการรายงานการในรูปแผนผัง ) โครงสรางของ  

Cop ประกอบดวย  Task คือ งานสารบบคดี  งานวิกฤติ  คือ รายงานการคดี  Inference ที่สําคัญ เชน 

บัญชีสํานวนคาง , สารบบคดี  ส.5 ก., ระเบียบ  Domain ที่สําคัญ เชน สํานวนที่ยังไมดําเนินการใน

เดือนกอน , สาํนวนทีรั่บใหมในเดือนน้ี  Knowledge Base ที่สําคัญ เชน กฎ ระเบียบ  หนังสอืเวียน

ตาง ๆ ที่อางอิง และไดจัดทํารายงานการใช Template 

เอกสารประกอบ (อยูบนระบบสารสนเทศการจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/) 

เอกสารตนแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสารตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS 

เอกสาร ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

เอกสาร ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร ตัวแบบ สัญญลักษณ CommonKADS 

เอกสาร รายงานการใช Template 

 

 

TASK 14 ความรูเฉพาะงาน (Domain Engineering: REU3) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. วิเคราะหผล  ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไร

ไปใชซ้ําไดบาง 

- Task Knowledge ภารกิจที่ตองใชความรูประสบการณพิเศษ 

- Inference Knowledge ความรูประสบการณที่สําคัญ 

- Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ 

- Knowledge Base ฐานความรู  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญ  เอกสารความรู  และขอมูล

สารสนเทศในการทํางาน 
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- Ontology คํานิยาม  ทฤษฏี  และความสัมพันธพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอความรูงาน

ธุรการคดีแพง 

2. เกบ็ Literature Review มาตรฐานกฎหมายแนวทางปฏิบัติขอมูล และเอกสารอางอิง

ตางๆ 

3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการทํางาน  เพือ่ตรวจสอบวา  ได

ดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวสาํเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ  เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว  

เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

รายงานผลการดาํเนินงาน Do 

ไดตรวจสอบความรูเฉพาะ  (Domain Engineering) ที่ไดจากการสราง  KMS งานธุรการ

คดีแพงซึ่งสามารถนําไปปรับในการพัฒนา  KMS ในงานที่มีลักษณะคลายกันได  เชนงานธุรการ

คดีอาญา  ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับการรายงานการคดี  สามารถใชซ้ําความรูระดับ  Domain 

Knowledge ได เชน รายการการคดี  ในสวนของ  Knowledge base สามารถใชซ้ําไดเกือบทั้งหมด  

เพราะวากฎ ระเบียบ หนังสอืเวียน ที่มีอยูในฐานความรูสามารถใชเปนฐานความรูใหกับงานธุรการ

คดีอาญาได ในสวนของแผนกิจกรรมการจัดการความรู ปรากฏตามเอกสารในระบบ  REU 3 ผลการ

ตรวจสอบความรูเฉพาะ  ที่สามารถนําไปใชซ้ํา  โดยสามารถนําไปปรับใชได   ตามรายการในตาราง

ตอไปน้ี  
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ประเภทงาน ENG 1 ENG 2 ENG 3 ENG 4 MAN 1 

งานธุรการคดี

แพง 

- วาระสัมภาษณ 

- Knowledge 

Model 

- ขอมูล

ประเภท

ผูใชงาน 

- ขอมูลความ

ตองการ

ระบบ 

- ขอมูลการ

ปรับใช 

Function 

MS 

SharePoint 

กับความ

ตองการ

ของ

ผูใชงาน

ระบบ 

- หนาจอ

ระดับ CoP

ระดับ Task

ระดับ 

Inference

ระดับ 

Domain 

- การปรับใช

ทฤษฎี

Learning in 

Action ใน

การจัดการ

ความรู 

- แผน

กิจกรรมการ

จัดการ

ความรู 3 ป 

งานธุรการ

คดีอาญา 

- วาระสัมภาษณ 

- Knowledge 

Model 

- ขอมูล

ประเภท

ผูใชงาน 

- ขอมูลความ

ตองการ

ระบบ 

- ขอมูลการ

ปรับใช 

Function 

MS 

SharePoint

กับความ

ตองการ

ของ

ผูใชงาน

ระบบ 

- หนาจอ

ระดับ CoP

ระดับ Task 

ระดับ 

Inference 

ระดับ 

Domain 

- การปรับใช

ทฤษฎี

Learning in 

Action ใน

การจัดการ

ความรู 

- แผน

กิจกรรมการ

จัดการ

ความรู 3 ป 

 

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

เอกสาร RIN 3.1  รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล   นางทิพยา  เสือฟก 

วัน เดือน ป เกิด  11  สิงหาคม  2507 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  

วิทยาลัยราชพฤกษ    ปการศึกษา 2551 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2551-ปจจุบัน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

 สํานักงานคดีภาษีอากร 

พ.ศ.2547-2551 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 

 สํานักงานคดีภาษีอากร  

พ.ศ.2546-2547 เจาพนักงานธุรการ 5   สํานักงานอัยการจังหวัด 

 สุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการฝายกิจการทั่วไป 

สํานักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี  

 ชวยราชการสํานักงานคดีภาษีอากร 

พ.ศ.2544-2546 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5  

 สํานักงานคดีภาษีอากร 

พ.ศ.2540-2544 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 

 สํานักงานคดีภาษีอากร 

พ.ศ.2533-2535 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 

 สํานักงานคดีภาษีอากร 

พ.ศ. 2531-2532 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 

 สํานักงานคดีภาษีอากร 

 


