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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหจากการสําภาษณและเอกสาร (Transcript) 

ประเด็นการสัมภาษณ ผลท่ีไดจากการวิเคราะห 

การกําหนดขอบเขตความรู บทบาทพนักงานอัยการในงานสอบสวนคดีอาญา 

ความรูที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต ความรูและทักษะการสอบสวนคดีอาญา 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ - นายวันชัย  สรอยทอง ผูตรวจการอัยการ 

- รอยตํารวจโท ธานี วุธยากร รองอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีอาญา 

-นายภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย อัยการพิเศษฝายอํานวย

ความยุติธรรมชั้นสอบสวนสํานักงานคดีอาญา 

การกําหนดประเภทผูใชระบบ แบงเปน 3 ประเภท 

1. ผูบริหาร ไดแก อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษ

ฝาย  

2. ผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูมีความรูประสบการณในการ

ทํางานใชความรูงานสอบสวนคดีอาญา  

3.กลุมผูใชงานทั่วไป ไดแก พนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงาน นิติกร เปนตน 

วิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีอาญา 

- องคความรูในเร่ืองการดําเนินคดีอาญา ตองสามารถ

รับใชบุคลากรภายในองคกรของสํานักงานคดีอาญา 

รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะไดใชประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การกําหนดตัวผูประสานงาน - KM Team 

- นิติกร 

- เจาหนาที่ธุรการดาน IT 
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ตารางท่ี 2  แสดงการกาํหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ การปรับใชกับ Function การทํางานของ 

Microsoft SharePoint 

- แผนภาพความรูท่ีสามารถสื่อความหมายองคความรูให

ผูใชเขาใจและเขาถึงไดงาย 

Document Library for Knowledge Map 

( Visio Drawing) 

- รวบรวมเอกสารสนับสนุนการทํางาน ไดแก กฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน   ความรูเสริมที่สามารถ

สบืคนไดสะดวกรวดเร็ว  

Document Management System 

- กระดานสนทนาตอเน่ืองเพื่อแบงปนความรูหรือ

แกปญหาการทํางานระหวางกลุมผูใชงานผานระบบ 

Forum Discussion 

- การเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ  Link 

- การจัดเก็บรายชื่อและหมายโทรศัพทของผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อขอรับคําปรึกษาหรือคําแนะนําระหวางกลุมผูใชงาน

กับผูเชี่ยวชาญ 

Contact 

- พื้นที่สําหรับประกาศขอความตาง ๆ เพื่อใชในการ

สื่อสารขอมูลการทํางานรวมกัน  

Announcement 

- ปฏิทินกิจกรรมเพื่อแจงกิจกรรมดานการดําเนินการ

ระบบ KMS และตารางกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการ

ความรู 

Calendar 

- ตัวอยางกรณีศึกษาดานงานสอบสวนคดีอาญา      Case Study 

- พื้นที่เพื่อเสนอบทความ ประเด็นปญหาเรงดวน Hot issue 

- กระดานเลาเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ในการทํางาน 

Webblog 

- สารานุกรมกฎหมาย Wiki 

- การสืบคนขอมูล Search 

- การมอบหมายงาน Task Assignment 
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ตารางท่ี 3 แสดงการกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท  

 

ประเภทผูใชงานระบบ สิทธิของผูใชงานระบบ 

ผูบริหาร อธิบดี  Read, Write, Delete, Edit 

รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย และผูเชี่ยวชาญ Read, Write 

ผูใชงานทั่วไป Read, Write 

Knowledge Manager Read, Write 

Project Manager Read, Write 

Knowledge Engineer Read, Write, Delete, Edit 

KMS Support Read, Write, Delete, Edit 
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ภาคผนวก  ข 

QA Quality Assurance 

 

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

ตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการ

สงูสดุประกอบดวย Engineering Group: ENG1-ENG 4 / Management Group MAN1-MAN3 

/Resource & infrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU 4 ตองทําความ

เขาใจ Quality Guideline ทั้งหมดตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

 

1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task  การดําเนินการการ ตรวจประเมนิตนเอง (Self Assessment 

Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมิน

ตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุดองคความรูสํานักงานอัยการ

สูงสุด Cop Km K 28 “สอบสวนคดีอาญา” โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ ( Deming Cycle) 

(PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่  QA กาํหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบ

การจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้  

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 

Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงช้ี 

0 1 2 3 4 

Task 

1 

การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพื่อหาความตองการของ

ระบบการจัดการความรู   (Requirement Elicitation: 

ENG 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 

2 

การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู 

(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 
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Task 

 

รายการ 

Level 

ตัวบงช้ี 
0 1 2 3 4 

Task 

5 

การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการ

ความรู (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 

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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N - Not Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึงความสําเร็จ

ตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 

ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 

P - Partially Achieved  หมายความวา  มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการ  ที่ไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได 

(ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง

ประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน  (ประสบความสําเร็จ

มาก)        

F - Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ แสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุกๆ ดาน ไมพบวามี

จุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มที่)     

 

ตารางแสดงสิ่งที่คนพบจากการประเมิน 

รายการ สิ่งท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมากและผูศึกษามีภารกิจอ่ืน

ที่ตองรับผิดชอบหลายเร่ืองมีผลกระทบตอปฏิทินการ

ดําเนินการรวมทั้งระยะเวลาศึกษาคอนขางเรงรัด 

ขอเสนอในการปรับปรุง สรางแมแบบที่เปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางที่ดี  เพื่อ

เปนแหลงศึกษา สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน 

และปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน 

 

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

                  (นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ) 

                                 ผูประเมิน 

                      ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔  
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Task 1: การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพ่ือหาความตองการของระบบการจัดการความรู    

(Requirement   Elicitation: ENG 1) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใหทราบถึง ปญหาวิกฤติและ แนวทางในการแกไข ในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ 

และเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการจัดการความรูขององคกร  หรือ

หนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู  

แผนการดําเนินงาน(Plan):  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

  1. วิเคราะห ปญหา วิกฤติและแนวทางแกไข ในหัวขอระบบการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนางานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ โดยใชสมมุติฐานจากการทบทวนวรรณกรรม

ศึกษาเกี่ยวกับปญหาวิกฤติและความเสี่ยงของงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ  

 แนวทางแกไขดวยการใชระบบการจัดการความรูในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ  และทิศทางของ

ผูบริหาร รวมทั้งขอบเขตของระบบการจัดการความรูงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

  2. กําหนดตัวผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผูบริหาร ไดแก  นายกายสิทธิ์ พิศวง

ปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาและรอยตํารวจโท ธานี  วุธยากร รองอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีอาญา ซึ่งรับผิดชอบงานของสํานักงานคดีอาญา และผูเชี่ยวชาญไดแกนายวันชัย 

สรอยทอง ผูตรวจการอัยการและนายภัทรศักด์ิ สิทธิไตรย อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน ตามที่ผูบริหารแนะนํา  และกําหนดการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในประเด็นที่

วิเคราะหตามขอ 1.  

  3. จัดทําแผนและกําหนดการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร และบทวิเคราะห

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  เพื่อใหไดผลการศึกษาตามประเด็นในขอ 1.  โดยจัดทําวาระการสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง ผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญ  และกําหนดวันเวลานัดสัมภาษณ เอกสารประกอบ 

ENG1 หมายเลข 1 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. ทําการสัมภาษณผูบริหาร นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ วันที่  15 มถินุายน 2554 และ วันที่  

2  สิงหาคม 2554 และ รอยตํารวจโท ธานี  วุธยากร วันที่ 17  มิถุนายน  2554 โดยทํารายงานสรุป

สาระสําคัญจากการสัมภาษณ และใหผูบริหารตรวจสอบเพื่อทบทวนความถูกตอง    

 2. ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นายวันชัย สรอยทอง (วันที่ 29 มิถุนายน 2554) รอยตํารวจ

โท ธานี  วุธยากร (วันที่ 17  มิถุนายน  2554) และนายภัทรศักด์ิ สิทธิไตรย  (วันที่ 17  มิถุนายน  

2554) ตามนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ กําหนดและแนะนํา รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปฯ   
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 3. จัดทําสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณไดประเด็นครบถวนตามแผนที่วางไวใน

กจิกรรมขอ 1.  

 

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG 1.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 สรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript)  

เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 
 

Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement 

Analysis: ENG 2) 

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของประโยชนที่

จะไดรับ  (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ ( User 

Specification)  

แผนการดําเนินงาน(Plan): ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1. สอบถามความตองการของระบบการจัดการความรู  จากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ

KM Team รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

2.  กําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้นโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 

   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. รวบรวมจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และKM Team รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

2. ทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล  และ กาํหนดระบบ  

การจัดการความรูโดยแบงประเภทผูใชงาน คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ KM Team และผูใชงานทั่วไป 

3. การดําเนินการเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  และไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใด   

โดยมีขอแนะนําวา หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นนี้แลว ควรมี 

การทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภทเพิ่มเติม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

ระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ เอกสารประกอบ ENG 2 
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เอกสาร ENG 2.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 2.3 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 2.4 สรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript)  

 

Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: 

ENG3)  

วัตถุประสงค: ทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตางๆ ในระบบ

การจัดการความรู  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได   

แผนการดําเนินงาน(Plan):  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1.กาํหนด  Function  พื้นฐานและอ่ืนๆ ของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรูใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางที่ไดจาก ENG 1,และ ENG 2   

2. กําหนดการใชงาน Function ของกลุมผูใชงาน และกลุมผูดูแลระบบ 

3.จัดทํา  Site Map  ระบบการจัดการความรู 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1.  นําขอมูลจาก GNE1 & ENG 2  มาทําการวิเคราะหเพื่อวางระบบ KMS   จะตองมี

การใชงานในเร่ืองใดบาง มีการแบงออกกี่ COP  แลวทําการออกแบบใหสอดคลองกับ GNE1 & 

ENG 2  โดยจัดทําเปนรูป Site Map แสดงโครงสรางระบบ KMS และCOP (task, inference, 

domain, knowledge base) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

2. สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของสํานักงานคดีอาญา เปนรูปแบบ 

single Function  มีผูใชงาน ๓ ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งทั้ง ๓ 

ประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลักการทั่วไป คือ อานและเขียนขอมูล โดยมี Function การใชงาน 

เชน การรวบรวมเอกสารตางๆ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ Case Study (ตัวอยางคดี)  เปนตน 

Knowledge Map (งานสอบสวนคดีอาญาในบทบาทของพนักงานอัยการในรูปแผนผัง) โครงสราง

ของ Cop ประกอบดวย Task คือการสอบสวนคดีอาญา Inference ที่สําคัญ เชน วิธีการสอบสวน

คดีอาญา Domain ที่สําคัญ เชน การสอบสวนชอบดวยกฎหมาย  และ Knowledge Base ที่สําคัญ เชน  

กฎหมาย ระเบียบ บทความวิชาการ เปนตน  การดําเนินการสําเร็จตามแผน 
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เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysis 

เอกสาร ENG3.3 Site Map 

 

Task 4: การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

วัตถุประสงค: เพือ่ออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)       

แผนการดําเนินงาน (Plan):  

1. ออกแบบหนาจอโดยใชแมแบบมาตรฐานของ สฝบร.ไดแก Banner/Site Map/ 

Information banner เปนตน และตองสอดคลองกับ REU2 โดยนํา Template ที่สรางจาก REU2 มา

ใช   

2. ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. ออกแบบแมแบบมาตรฐานของ สฝบร. ไดแก Banner / SiteMap/Information banner  

เปนตน 

2. ออกแบบหนาจอ Work space โดยแบง Web Part ออกเปน 3 Web Part   ไดแก 

 - Knowledge Map ในรูปแบบของ CommonKADS Task –Inference –Domain 

Concept โดยใช Visio Web Access   

  - Knowledge Information แหลงขอมูลที่เปน Explicit Knowledge ของ 

Knowledge Map   

  - KMS Structure เชน   มาตรฐานของ KMS   แมแบบของ KMS และคูมือการ

สรางและสนับสนุน KMS  

 

เอกสาร ENG4.1 คูมือการใชงานระบบ KMS 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 
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Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู ( Organizational 

Alignment: MAN1) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดําเนินงาน(Plan): ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1. ศึกษา บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน  และกาํหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หรือ

วิสัยทัศนดังกลาว   

2. จัดทําแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน     

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1.ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการสูงสุด วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน

คดีอาญา 

2. ทําการสื่อสารและสาธิตระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูกับ

ผูเชี่ยวชาญ หรือ KM Team  

3. สรุปผลการสาธิตระบบ KMS พบวาเห็นดวยในความเปนไปไดของระบบบริหาร

จัดการ ระบบการจัดการความรูและพึงพอใจเปนสวนใหญ แตมีขอเสนอแนะในเร่ืองวัสดุอุปกรณ

และความรูสําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารประกอบ

 

: รายผลการสาธิตระบบ KMS เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
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Task 6: การบริหารองคกร (Organization Management: MAN 2) 

วัตถุประสงค  : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการ

ความรู และ สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

1. วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีอาญา 

2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดีอาญาดานการจัดการความรู เพื่อ

รองรับระบบจัดการความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตางๆในการ

แกปญหาและพฒันาดาน คน กระบวนการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. กําหนดบทบาทหนาที่และความสัมพันธระหวาง  KM Team, KE, Experts, Users 

ตามโครงสรางใหมในการจัดการความรู  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. วิเคราะห โครงสรางการจัดการความรูเดิม ของสํานักงานคดีอาญา โดยสํานักงาน

คดีอาญาไดมีคําสั่งแตงต้ัง KM Team จํานวน 6  คณะ โดยมีอํานาจหนาที่สงเสริมและพัฒนาขีด

สมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงานเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่ไดรับ

มอบหมาย  รวมทั้งจัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่

ไดจากการจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู  ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหาร

จัดการความรูในสํานักงานคดีอาญา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

การแตงต้ังคณะ KM Team ของสํานักงานคดีอาญาดังกลาว เปนไปตามแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551- 2556 และแผนแมบทการจัดการ

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 จะเห็นไดวาไมมีการแบงหนาที่ใหชัดเจนเพื่อรองรับ

ระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

2. โครงสรางการจัดการความรูเดิม ของสํานักงานคดีอาญาใหม  ควรประกอบดวย

บุคคลดังตอไปนี้ 

2.1 อธิบดีอัยการหรือรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  ทําหนาที่เปน KM 

(Knowledge Manager) 

3.2 อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1 – 13 ทําหนาที่เปน Project Manager 

2.3 พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1-12 ที่ไดรับมอบหมาย 

สํานักงานละ ๑ คน ทําหนาที่เปน KE (Knowledge Engineering)  
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2.4 พนักงานอัยการที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในการดําเนินคดี

อาญา ตามมติที่ประชุม KM Team ของสํานักงานคดีอาญา ทําหนาที่ Expert 

2.5 เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามมติที่ประชุม KM Team ของ

สํานักงานคดีอาญา 

2.6 ผูใช (Users) ขาราชการฝายอัยการสํานักงานคดีอาญา 

 

ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว 

1.การมอบหมายงานระดับ  KM (Knowledge Manager) และ Project Manager ควร

มอบหมายโดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

2. การมอบหมายพนักงานอัยการทําหนาที่ Expert  ควรผานความเห็นของที่ประชุม  

KM Team 

3.พนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ KE (Knowledge Engineering ควรมี

การอบรมอยางสม่ําเสมอ 

4. ควรมีการฝกอบอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูในการบริหารจัดการดานขอมูลโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

5. ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาเห็นความสําคัญ

ของการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู 

 

เอกสารประกอบ: รางคําสั่งมอบหมายงาน 
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Task 7:  การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3) 

วัตถุประสงค: การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project 

Plan) 

แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1. กาํหนด Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรู 

 2. ทําการวิเคราะหความเปนไปไดของระบบการจัดการความรู  

 

แผนการในการจัดการโครงการ เปนไปตาม Gantt Chart ดังตอไปน้ี 

 

                                 ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

                         พ.ศ.2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดเก็บความตองการ (ENG1), วิเคราะหความตองการของระบบ

การจัดการความรู (ENG 2), วิเคราะหความตองการซอฟตแวรที่

ใช (ENG 3),ออกแบบซอฟตแวร (ENG 4) 

    

2.สื่อสารในองคกร(MAN 1), จัดการองคกร (MAN 2),  

จดัการโครงการ(MAN 3) 

    

3.บริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1), ฝกอบรม (RIN 2),  

จัดการความรู (RIN 3),โครงสรางพ้ืนฐาน (RIN 4) 

    

4.จัดการทรัพยสิน (REU 1), ใชซ้ําโปรแกรมขอมูล (REU 2), 

จัดเก็บความรูเฉพาะงาน ที่อาจนํามาใชซ้ํา (REU 3) 

    

5.นําเสนอผลงานการคนควาอิสระ     
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ทั้ง 15 Task ใชเวลาทั้งสิ้น 3 เดือนเศษ โดยมี

รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี้   

กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลาที่

ดําเนินการจริง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 

Elicitation  

(ENG1)  

1มิ.ย.-25 ก.ค. 54 15 มิ.ย. - 1 ส.ค. 54 รอผูบริหาร/ ผูเชี่ยวชาญวาง

ในการใหสัมภาษณ 

ควรเตรียมพรอมและนัดหมายลวงหนา

ในการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลที่

ครบถวน 

2.System 

Requirement  

(ENG2) 

1มิ.ย.-25 ก.ค. 54 15 มิ.ย. - 1 ส.ค. 54 - รอผูบริหาร/ ผูเชี่ยวชาญวาง

ในการใหสัมภาษณ 

- การสอบถามขอมูลความตองการของ

ผูใชอาจสอบถามผานทางโทรศัพท

เพ่ือใหไดขอมูลในทันที 

3.Software 

Requirement 

Analysis  

(ENG3) 

1มิ.ย.-25 ก.ค. 54 23 – 24 ก.ค.54 - - 

4.Software 

Design 

(ENG4) 

1มิ.ย.-25 ก.ค. 54 25-27 ก.ค. 54 - - 

5.Organisation 

Alignment 

(MAN1) 

มิ.ย.-15 ส.ค. 54 25 ก.ค.-1ส.ค.54 ขาดประสบการณในการ

จัดทําแผนการจัดการความรู 

ควรมีขอมูลของหนวยงานอ่ืนมาเปน

กรณีศึกษาประกอบในการจัดทําแผน  

6.Organisation 

Management  

(MAN2) 

มิ.ย.-15 ส.ค. 54 1-7 ก.ย. 54 งบประมาณ บุคลากรและ

เคร่ืองมืออาจไมสอดคลอง 

ผูบริหารสนับสนุน 

7. Project  

Management 

(MAN3) 

มิ.ย.-15 ส.ค. 54 มิ.ย. - 7 ก.ย. 54 ไมสามารถควบคุมการ

ดําเนินการใหเปนไปตาม

แผน 

นําอุปสรรคปญหาไปปรับปรุงแผนการ

ดําเนินการในคร้ังตอไป 

8.Humen 

Resource 

Management  

(RIN1) 

มิ.ย.-30 ส.ค. 54 มิ.ย. - 7 ก.ย. 54 ขาดประสบการณในการ

วางแผนอัตรากําลัง 

ตองสํารวจขอมูลอัตรากําลังปริมาณ

งานการจัดการความรูในปจจุบัน          

และอนาคต  

9.Training 

(RIN2) 

มิ.ย.-30 ส.ค. 54 มิ.ย. - 7 ก.ย. 54 ขาดขอมูลประกอบในการ

กําหนดหลักสูตร 

ตองศึกษาและสืบคนขอมูลการสราง

หลักสูตรฝกอบรมที่เหมาะสมกับการ

จัดการความรูมาประกอบจัดทําแผน 
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กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลา 

ที่ดําเนินการจริง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

10.Knwledge 

Management 

(RIN3) 

มิ.ย.-30 ส.ค. 54 30 ส.ค. 54 - - 

11.Infrastructure 

(RIN4) 

มิ.ย.-30 ส.ค. 54 9 ก.ย. 54 - - 

12.Asset 

Management 

(REU1) 

มิ.ย.-15ก.ย. 54 10 -12 ก.ย.54 ขาดขอมูลที่จําเปนในการ

วิเคราะหตองเก็บขอมูล

เพ่ิมเติม 

ควรมีการวางแผนในการเก็บขอมูลที่

จําเปนในการวิเคราะหการใชทรัพยสิน 

13.Reuse 

Program 

Management 

(REU2) 

มิ.ย.-15ก.ย. 54 13-14 ก.ย. 54 - - 

14.Domain 

Engineering 

(REU3) 

มิ.ย.-15ก.ย. 54 15-16 ก.ย.54 - - 

15. Quality 

Assurance (QA) 

1-30 ก.ย. 54 17-30 ก.ย. 54 - - 
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Task 8: การบริหารทรัพยากรมนษุย (Human Resource Management: RIN1) 

วัตถุประสงค : วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 

เชน KM  Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ  

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1.การศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  

2. กําหนดกรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 3 ป 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับกรอบการจัดอัตรากําลัง  โดย

ตรวจสอบขอมูลจํานวนอัตราบุคลากรของสํานักงานคดีอาญาจากสํานักงานคดีอาญา แลวนําขอมูล

ที่ไดมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรใน KM TEAM โดยเปรียบเทียบกับโครงสราง KM 

TEAM ใหม และจัดทําเปนรายงานวิเคราะหRIN1 

 

Uเอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 - กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับกรอบการจัดอัตรากําลัง   

 - อัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

 - รายงานการวิเคราะห  RIN1 

 

Task 9: การฝกอบรม (Training : RIN 2) 

วัตถุประสงค :  ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM  ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน  

 

แผนการดาํเนินงาน(Plan): 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู  ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู 

2. ออกแบบแนวทางการฝกอบรมตามขอ 1. ในระบบการจัดการความรู 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

1. กําหนดรูปแบบการบริหาร KMS Staff Management   ดังตอไปน้ี 

1. สรางแนวทางการเสริมสรางทักษะที่เกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการระบบการ

จัดการความรู  เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาที่มีประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวกับระบบการจัดการ
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ความรูท่ีดีขึ้น โดยใชแนวทาง การสรางสมรรถนะกลุมงาน ( Functional Competency) ที่จําเปนตอ

การบริหารจัดการระบบ  เชน การสรางเครือขาย  การประสานงาน เปนตน   

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ ฝกอบรม ไวในแผนกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรู 3 ป ดังกลาวไวใน MAN 3 โดยกาํหนดไวในปแรกของแผนกลยทุธฯ ดวยวิธีการตางๆ เชน 

สัมมนา  ฝกอบรม และสาธิตการใชงาน   

2.โครงการสัมมนา/ฝกอบรม 

1.โครงการสัมมนา/ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา  (Domain Knowledge) 

2.โครงการสัมมนา/ฝกอบรมวิศวกรรมความรู (KE) (Technology Knowledge) 

3.โครงการสัมมนา/ฝกอบรมการใชงานระบบ KMS  และการประสานงาน 

เอกสารประกอบ – หลักสูตรการฝกอบรม 

 

Task 10: การจัดการความรู  (Knowledge Management  : RIN 3) 

วัตถุประสงค :  รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ ใน

การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป  

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. ออกแบบมาตรฐานการจัดทําเอกสาร  15 Task  ของการทําระบบการจัดการความรู ตาม

บัญชีองคความรูที่มีการจัดทําแลว  รวมทั้ง QA  

 2. กําหนดใหผูจัดทําระบบจัดการความรู จัดทําเอกสาร 15 Task  ตาม QA   

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

1. กาํหนด QA ของระบบการจัดการความรู  

2. รวบรวมเอกสาร 15 Task ของระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูที่มีการจัดทํา

แลวไวในระบบ QA  

 

Task 11: โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure : RIN4)  

วัตถุประสงค :  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการความรู

ของหนวยงาน 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 1. สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู  เพื่อรองรับการจัดการความรู เชน  อุปกรณ  

อินเทอรเน็ต  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนตน    
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2.  มีการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

  1. จัดทําแบบสํารวจและ วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน วาเพียงพอหรือไม   

 2. กําหนดวิธีการและการจัดทําคําขอ รวมทั้งขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานที่สามารถรองรับระบบการจัดการความรู  

 

Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 

วัตถุประสงค : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติ อุปกรณ ICT  

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1. มีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2. ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน โดยตองสอดคลอง

กับ ENG2, MAN1, RIN1  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อายุใชงาน ลักษณะการใชงานกับ 

KMS 

ผูใชงาน 

      

      

      

      

 

 2. ทําบัญชีอุปกรณที่ตองขอจัดสรรหรือทดแทนในสวนที่สามารถนํามาใชหรือเกี่ยวของกับ

ระบบการจัดการความรู  เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 

 

ลําดับ 

 

ชนิดของอุปกรณ  

 

จํานวน 

 

การใชงานกับ KMS 

ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 
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Task 13: การใชซ้าํโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU2) 

วัตถุประสงค : รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ใน 

การจัดการความรูในอนาคต   

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

1.  ตรวจสอบ Template ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยูใน KMS บน MS 

SharePoint 2007 และ 2010 ที่สามารถนํามาใชได และคลายคลึงกับมาตรฐานของ สํานักงานอัยการ

สูงสุด   โดยตองมีการทํารายงานการเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม และตองมี Template 

ของ COP, task, inference, domain, knowledge base ในระบบ KMS  

4. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม )กรณีที่รวมกับ

ผูอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หาก

ไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดี

 ยิ่งขึ้น 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ  ของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับ

การสรางระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรู องคความรูที่ 

28 สอบสวนคดีอาญา ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังน้ี 

1. ตนแบบCopของเดิม  

2. ตนแบบTask, Inference, Domain 

3. ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบยีบ  

4. ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย 

5. Template cop ระบบการจัดการความรู ปจจุบันที่ใชอยู  

6. Template ในสวน Knowledge Map (Visio)  

ในการดําเนินการไดนาํ Template cop และ Template ในสวน Knowledge Map 

(Visio) มาใชเปนตัวแบบในสวนการสราง cop การสอบสวนคดีอาญา มี Function การใชงาน เชน   

การรวบรวมเอกสารตางๆ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ Case Study (ตัวอยางคดี)  เปนตน Knowledge 

Map  (งานสอบสวนคดีอาญาในบทบาทของพนักงานอัยการในรูปแผนผัง)  โครงสรางของ Cop 

ประกอบดวย Task คือการสอบสวนคดีอาญา  Inference  ที่สําคัญ เชน วิธีการสอบสวนคดีอาญา   

Domain ที่สําคัญ เชน การสอบสวนชอบดวยกฎหมาย  และKnowledge Base ที่สําคัญ เชน กฎหมาย 

ระเบียบ บทความวิชาการ เปนตน   
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เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS  

เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฏหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฏหมาย 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบสัญญลักษณ CommonKADS 

 

Task 14: Domain Engineering : REU 3) 

วัตถุประสงค:  การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ที่อาจทํามาใชซ้ํา หรือเปนตนแบบ

เพือ่การพฒันาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model) 

แผนการดําเนินงาน(Plan): 

 กาํหนดแนวทาง การจัดการ  หลักการ  และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ที่อาจทํามา

ใชซ้ําหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

ไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมลูใน ENG1 - 4 และ MAN1 ที่สามารถนําไปใชซ้ําใน

โครงการอ่ืนได เชน ระบบการจัดการความรูในงานคุมครองเด็กในคดีอาญาในชั้นสอบสวน งาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม งานสอบสวนคดีพิเศษ และงานสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร เปน

ตน นอกจากนี้ยังสามารถนําหลักการและวิธีการดังกลาวไปใชกับงานสอบสวนขอเท็จจริงอ่ืนที่ไม

เกี่ยวกับคดีดวย  ไดแก 

 - วาระการสัมภาษณผูบริหาร, ผูเชี่ยวชาญ 

 - แนวทางในการถามผูบริหาร, ผูเชี่ยวชาญ 

 - เอกสาร  SharePoint Based User Requirement Specification ซึ่งเปนเอกสารที่ระบุ Feature 

และ Function การใชงานของ SharePoint 2010 ซึ่งทําใหการออกแบบไมตองศึกษาในหลักการ

คอมพิวเตอรมาก 

- รูปแบบและวิธีการสราง Knowledge Map (Visio)  

- การสรางและออกแบบหนาตาของระบบ KMS 

- รูปแบบการจัดกิจกรรม MAN 1 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล   นายมั่นเกียรติ  ธนวิจิตรพันธ  

           

วัน เดือน ปเกิด  31  พฤษภาคม  2500 

 

ประวัติการศึกษา       1. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  2521  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   2. เนติบัณฑิตไทย 2522  เนติบัณฑิตยสภา 

 

ประวัติการทํางานโดยยอ     

1. รองอัยการจังหวัด สํานักงานคดีศาลแขวงนครราชสีมา 

2. อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย 

3. อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา  

4. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  

5. อัยการจังหวัดคดีแขวงนครราชสีมา 

6. อัยการจังหวัดนครราชสีมา 

7. อัยการผูเชี่ยวชาญ  สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน 

8. อัยการผูเชี่ยวชาญ  สํานักงานคดีอาญา 

 

ตําแหนงปจจุบัน          อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด 

     ปฏิบัติหนาที่เลขานุการผูตรวจการอัยการ 

 

ผลงานวิจัย   เอกสารวิจัยสวนบุคคล เร่ือง “บทบาทการอํานวยความยุติธรรมของ

พนักงานอัยการในสวนที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท”  

       วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2552. 


