
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูและแผนกิจกรรม 3 ป  

ระบบการจัดการความรูเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน สําหรับพนักงานอัยการ 

 

ชื่อ .........................................................................ตําแหนง................................................................ 

สํานักงาน..........................................................................(ของผูตอบแบบสอบถาม) 

 

 

 ความ

เปนไปได 
ขอดี ขอเสีย 

สิ่งท่ีตอง

ปรับปรุง 

ประโยชน                   

ท่ีไดรับ 

(1) ระบบ KMS 

 

 

 

     

(2) แผนกจิกรรม 

KM 3 ป 

 

 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เชน ความเปนไปไดในการบรรลุวิสัยทัศน การออกแบบแผนกิจการเปนอยางไร 

(หากมี) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

    ขอบคุณครับ  
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ภาคผนวก ข 

 

วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

หัวขอองคความรู ที่ 13 “การสอบสวนคดีเยาวชน” 

วันที่  23 มิถุนายน  2554 

ณ สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดา 

---------------------------------  

อธิบดีอัยการ   :   ทานกายสิทธิ์ พิศวงปราการ 

ผูสัมภาษณ  :   นายรมยศักย ธรรมชัยเดชา 

วาระที่ 1       ผูสัมภาษณแจงความเปนมาของโครงการการจัดการความรู และวัตถุประสงคของ

การ สัมภาษณผูบริหาร 

วาระที่ 2  ขอใหทานอธิบดีอาญา กลาวถึง ภารกิจสําคัญในงานสอบสวนคดีเยาวชนคืออะไร  

มอบหมายใหผูใดรับผิดชอบในการจัดเก็บความรู  จัดกลุมไหนเปนผูใชงาน ใน

กลุม COP ทําอะไรบาง 

                    วิสัยทัศนองคกรมีหรือไม อยางไร   

                    ถามี KM ตองการใหเปนอยางไร 

                    อยากเห็นหนวยงานสอบสวนคดีเยาวชนเปนอยางไร ไปในทิศทางใด  

                    มีโครงสรางอยางไร ใครเปนผูดูระบบ  งบประมาณมาจากไหน  

วาระที่ 3      กฎหมายที่แกไขใหม ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553  (มีผลบังคับวันที่ 21 พฤษภาคม 2554) มีบทบาทหรือ

ผลกระทบตองานดานสอบสวนคดีเยาวชนอยางไร 

วาระที่ 4      ปญหาดานประสบการณในงานสอบสวนที่เขารวมการสอบสวนคดีเยาวชน  

กับสหวิชาชีพ 

                    ปญหาไมมีสํานักงานอัยการที่ทําหนาที่ในงานสอบสวนคดีเยาวชนโดยตรง  

                    ปญหากฎหมายที่มีการแกไขตลอดเวลา การเขาถึงรูทันกฎหมายในการปฏิบัติงาน 

วาระที่ 5      ปญหาในการปฏิบัติงานมีอยางไร และมีการแกไขปญหาอยางไรบาง 

วาระที่ 6      รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
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หัวขอองคความรู ที่ 30 “การสอบสวนคดีเยาวชน” 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 

ณ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดา 

---------------------------------  

อัยการพิเศษฝาย  :   ทานภัทรศักด์ิ สิทธิไตรย 

ผูสัมภาษณ         :   นายรมยศักย ธรรมชัยเดชา 

วาระที่ 1       ผูสัมภาษณแจงความเปนมาของโครงการการจัดการความรู และวัตถุประสงคของ

การสัมภาษณผูบริหาร 

                     เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระตามหลักสูตร การจัดการความรู  

ระดับปริญญาโท ที่ศึกษาอยู 

วาระที่ 2       ขอใหทาน กลาวถึง ภารกิจสําคัญในงานอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวนคดี

เยาวชน 

วาระที่ 3       ทานเห็นดวยกบัปญหาวิกฤติในการสอบสวนเยาวชนในคดีอาญา ทีร่วบรวมไว

ดังน้ี เพียงใด  

1. พนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่คุมครองเด็กและเยาวชนในคดีอาญาไมมี 

ประสบการณ ในงานรวมการสอบสวนคดีอาญา  

2. สํานักงานอัยการสูงสุดก็ไมไดจัดต้ังสํานักงานอัยการที่ทําหนาที่ในงาน

สอบสวนคดีเด็กและเยาวชนไวโดยเฉพาะ มีเพียงแตต้ังศูนยคุมครองเด็กใน

คดีอาญาเพื่อประสานงานแจงใหพนักงานอัยการซึ่งประจําตามสํานักงานอัยการ

ตาง ๆ ใหทําหนาที่ในการรวมการสอบสวน  

3. พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานมีงานประจําอยูแลวจํานวนมาก กฎหมายที่

คุมครองเด็กไดแกไขตลอดเวลา  ทําใหพนักงานอัยการไมมีเวลาในการศึกษา

กฎหมายที่แกไขใหมในสวนที่เกี่ยวกับงานคุมครองเด็กและเยาวชน  

วาระที่ 4      การแกไขปญหาทั้งสามประการ ดังกลาวดวยระบบการจัดการความรู ทานเห็นวา  

ระบบการจัดการความรู ควรมุงเนนผลลัพธในเร่ืองสําคัญอะไรบาง (เรียงตามปญหา) 

วาระที่ 5      ทานเห็นดวยเพียงใด ในการกําหนดกลุมผูใชงานไดแก  พนักงานอัยการต้ังแตชั้น 

2 ถึงชั้น 6 เวนแตอัยการอาวุโส หรือผูปฎิบัติหนาที่ผูบริหาร ขาราชการธุรการ นิติกร 

วาระที่ 6     ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู ในระดับผูเชี่ยวชาญ  ควรครอบคลุมในเร่ือง

ใดบางหรือ มีฟง กชั่นใหใชงาน เชน เพื่อชวยในการตัดสินใจ และการสอนงาน

และใหคําปรึกษา โดยแบงเปน 3 สวน 
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ภาคผนวก ค 

การพัฒนาระบบคุณภาพวิชาการคนควาแบบอิสระ 

 

การพัฒนาระบบคุณภาพวิชาการคนควาแบบอิสระ 

เร่ือง  ระบบการจัดการความรูเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน สําหรับพนักงานอัยการ 

-----------------------------------------  

 

QA Quality Assurance 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. 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  

1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

         การดําเนินการการตรวจประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 

Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมนิตนเอง (เอกสาร QA.2) ระบบการ

จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด  องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 30 งานรวม

สอบสวนคดีเยาวชน โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ ( Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level 

ตามขอตกลงที่  QA กาํหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจร

การสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปน้ี  
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความ

ตองการของระบบการจัดการความรู   

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการ

จัดการความรู (System  Requirement 

Analysis : ENG 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

(Software Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 4 

 

การออกแบบซอฟตแวร (Software 

Design: ENG 4)   

     L - Largely 

Achieved 

Task 5 การสื่อสารและความสอดคลองของระบบ

การจัดการความรู (Organizational 

Alignment  : MAN1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 6  การบริหารองคกร (Organization 

Management :  MAN 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 7  การบริหารโครงการ (Project 

Management :  MAN 3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 8    การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Management : RIN1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 9  การฝกอบรม (Training : RIN 2)      L - Largely 

Achieved 

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 
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

Task 13 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตาง  ๆ (Reuse 

Program Management : REU2) 

     L - Largely 

Achieved 

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

Achieved 

 

ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 

N - Not Achieved       หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 

P - Partially Achieved หมายความวา  มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการ ที่ไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได (ประสบ

ความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved  หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจาก คุณลักษณะที่ไดระบุไว แตยังมีจุดออนบางประการที่

พบอยูในกระบวนการประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved      หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ แสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุก ๆ ดาน ไมพบวามีจุดออนใด

อยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มที่)     

 

ตารางแสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ สิ่งท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกิจอ่ืนที่

ตองรับผิดชอบหลายเร่ือง มีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ที่เปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางที่ดี  เพื่อเปน

แหลงศึกษา   สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และ

ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิดความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ตารางแสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ สิ่งท่ีคนพบ 

ความครบถวนของ

หลักฐาน 

มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน เอกสารละเอียด ครบถวน 

 

 

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

        (                                                     ) 

ผูประเมิน 

วันที่ 22 กันยายน 2554 

เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมนิตนเอง 

เอกสาร QA .3 คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 

และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 

                                        

 

ENG 1: Requirement Elicitation (การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบ

การจัดการความรู)  

วัตถุประสงค :  เพื่อใหทราบถึง ปญหาวิกฤติและ แนวทางในการแกไข ในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ 

และเปาหมาย ตลอดจนทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการจัดการความรูขององคกร หรือ

หนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู  

แผนการดาํเนินงาน (Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีเยาวชน 

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต ( Scoping) กรอบความตองการความรู  กาํหนด

ฐานความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
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4) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู  ตามมาตรฐาน 

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

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตาง  ๆ ในงานสอบสวนคดีเยาวชนที่

กําหนด  ทบทวนกรณีสําคัญเหลาน้ัน 

6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญดานงานวินัยขาราชการธุรการ 

7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 

8) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 1. ทําการสัมภาษณผูบริหาร นายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ อธิบดีอาญา  วันที่ 23 มถินุายน 

2554 โดยทํารายงานสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ และใหผูบริหารตรวจสอบเพื่อทบทวน

ความถูกตอง  เอกสารประกอบ ENG 1.1 

 2. ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นาย ภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย  ซึ่งนายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ  

เปนผูแนะนํา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554  รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปฯ เอกสารประกอบ 

ENG 1.2 

 3. จัดทําสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณไดประเด็นครบถวนตามแผนที่วางไวใน

กจิกรรมขอ 1) สรุปคําสัมภาษณ ผูบริหาร เอกสารประกอบ ENG 1.3 และสรุปคําสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญ  เอกสารประกอบ ENG 1.4 และนํามาวิเคราะห สรางแบบจําลองความรู ENG 1.5 

การดําเนินการสัมภาษณ ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  และไมมี

ปญหาอุปสรรคแตอยางใด   

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG 1.2 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.3 สรุปคําสัมภาษณผูบริหาร(Transcript)  

เอกสาร ENG 1.4 สรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript)  

เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 
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ENG 2: System Requirement Analysis  (การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ) 

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู  ในแงมุมของประโยชนที่

จะไดรับ  (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ ( User 

Specification)  

แผนการดาํเนินงาน(Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

 1). นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความ

ความรูที่ตองการจากกลุมผูรับผิดชอบระบบ ฯ (Business Specification) และขอกําหนดการใชงาน

ระบบจัดการความรูของผูใชงาน (User Specification)  

   2). จัดทําเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับ 2 กลุม ไดแก กลุมผูใชงานระบบการ

จัดการความรู และกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู    

 3. สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะหดวย SPSS     

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงาน

อัยการ  สํานักงานอัยการสูงสุด โดยการสัมภาษณจากผูบริหาร (นายกายสิทธ พิศวงปราการ  

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา ) เมื่อ วันที่ 23 มถินุายน 2554 ตามวาระ

การสัมภาษณ (เอกสาร ENG 2.1) ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังน้ี  

 ประเภทที่ 1  ผูบริหาร   ไดแก  อธิบดีอาญา  ผูอํานวยการศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

 ประเภทที่ 2  ผูเชี่ยวชาญ   ไดแก  อัยการพิเศษฝาย พนักงานอัยการผูปฎิบัติหนาที่มาไมนอย

กวา 5 ป 

 ประเภทที่ 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ไดแก  พนักงานอัยการ ชั้น 2 – ชั้น 6 นิติกร 

ขาราชการธุรการทุกสํานักงานอัยการ    

 จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผู

ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังน้ี 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 

1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 

2 ผูเชี่ยวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ 

3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ, 

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 
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โดยมีรายละเอียดตามรายงาน การประชุม  (เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 

มถินุายน 2554) 

การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานวินัยขาราชการธุรการ สํานักงาน

อัยการสูงสุด  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  และไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใด   โดยมขีอแนะนําวา 

หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นนี้แลว  ควรมีการทบทวนสอบถามความ

ตองการของผูใชงานแตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการความรูให

เหมาะสมและดีขึน้กวาเดิม 

เอกสาร ENG 2.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 มถินุายน 2554 

 

 

ENG 3: Software Requirement Analysis (การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร)    

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตาง ๆ ในระบบ

การจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได   

แผนการดาํเนินงาน(Plan) :  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

 1.กาํหนด Function พื้นฐานและอ่ืน  ๆ ของระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน

สําหรับพนักงานอัยการใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2   

2. การกําหนดการใชงาน Function ของกลุมผูใชงาน และกลุมผูดูแลระบบ ตามโครงสราง

ระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ 

3.จัดทํา Site Map ระบบการจัดการความรู 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 1. นําขอมูลจาก ENG1 และ ENG 2 มาวิเคราะห  เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการ

จัดการความความรู  โดยเปนแหลง สนับสนุนการสรางและบริหาร ระบบการจัดการความรู ทั้ง

ระบบ ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ 

 - KMS Strategy ไดแก แผนกลยุทธ KMS 3 ป เปนตน   

 - KMS Structure ไดแก  มาตรฐานของ KMS แมแบบของ KMS และคูมือการสรางและ

สนับสนุน KMS เชน มาตรฐานของ KMS / Template / แนวทางการสราง KMS เปนตน 
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 - KMS Management System ไดแก ระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับ

พนักงานอัยการ 5 ระบบ 

 2. โครงสรางตามขอ 1.  กลุมผูใชงานหลัก  ไดแก  สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัดตาง  ๆ 

ทั่วประเทศ   ผูดูแลระบบการจัดการความรู และวิศ วกรความรู และกลุมผูใชงานทั่วไป ไดแก  

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ พนักงานอัยการชั้น 2 – ชั้น 6 และผูปฏิบัติงานดานการประสานงานในการรวม

สอบสวนคดีเยาชน โดยการ Edit & Download ขอมูลตองใช Username & Password ที่ผูดูแลระบบ

ออกใหสวน Read only สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยไมมีการกําหนดสิทธิ 

 3. การดําเนินการสําเร็จตามแผน (สวนรายละเอียด กําลังดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อ

ออกแบบระบบตอไปในงบประมาณป 2554 มกีาํหนด 270 วัน) 

 

 

ENG 4: Software Design (การออกแบบซอฟตแวร)    

วัตถุประสงค :  เพือ่ออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)       

แผนการดาํเนินงาน(Plan)  

1.  ออกแบบหนาจอดโดยใช แมแบบมาตรฐาน ของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวย

ความยุติธรรมชั้นสอบสวน และศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา. ไดแก  Banner / 

SiteMap / Information banner เปนตน 

2. ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

ดําเนินการ นําผล การวิเคราะหความตองการของ Software (เอกสารใน ENG3)โดยนํา

ขอมูลที่ไดจาก ENG 1  ENG2  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 vision (เอกสาร ENG4.2))  

มีผลการดําเนินการ  หลังไดจากไดรูปแบบหนาตาระบบโดยนํา Template ของระบบที่มีอยู

มาใชแลว ตาม รายงานการสราง ENG40  (เอกสาร  ENG4.3)   แลว   ไดมีการจัดทํา รูปแบบหนาตา 

Function การใชงานทั้งหมด 0คูมือการใชงานระบบ KMS (เอกสาร ENG4.4)  
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พบปญหาและอุปสรรค  ที่ทําให  ไมไดภายในระยะเวลาตามแผนที่วางไว เน่ืองจากภารกิจ

งานที่มีมากและจะตองเรงทําตัวเลม IS ประกอบกับการเขาไปทําในระบบ อินเตอรเน็ตที่ทํางานชา 

และ Feature บางตัวยังไมอาจเปดใชงาน เชน Blog ,Wiki ,Calendar   

และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ  ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนใน

เร่ืองกรอบ  ระยะเวลาสําหรับ ENG4 ใหเหมาะสมกวาน้ี  และควรตรวจสอบความเร็วในการใชงาน

อินเตอรเน็ต กอนวางแผนดวยวา สามารถทํางานในระบบไดดี เหมาะสมหรือไม  

เอกสาร ENG4.1 CoP Template 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

เอกสาร ENG4.2 Visio Template 

เอกสาร ENG4.3  รายงานการสราง KMS 

เอกสาร ENG4.4 คูมือการใชงานระบบ KMS 

 

 

MAN 1: Organizational Alignment (การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู) 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดาํเนินงาน(Plan) : ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

 1. ศึกษา บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน  และกาํหนด

วิสัยทัศนการ จัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือ

วิสัยทัศนดังกลาว   

2. จัดทําแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน  เพื่อ

นํากลไกตามระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการสูการปฏิบัติ   

3. แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสรางการทํางานของ ส ตาม ระบบการจัดการเพื่อการ

สอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ 

  รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 1.ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน ” และวิสัยทัศนของการจัดการ
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ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได”  

สามารถสรุปวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน  ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา  ได  ดังน้ี “สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน จะพัฒนาระบบการจัดการความรู ( Knowledge Management 

System) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได เพื่อนําสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู” 

2. ทําการสื่อสาร ระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ กับ

สํานักงานตัวอยาง คือ ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา ใหเขาใจและตะหนักถึง

ความสําคัญและหลักการ โดยสาธิตใหกับ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ KM Team และ KE จํานวน 19 คน   

ดวย PowerPoint และจัดทําแบบสอบถามความเปนไปไดและความพึงพอใจ เอกสารประกอบ 

MAN-1 หมายเลข 1 

3. สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูรับการสาธิตพบวา เห็นดวยในความเปนไปได

ของระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ และพงึพอใจเปนสวน

ใหญ อีกทั้งมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  

 

 

MAN 2: Organization Management (การบริหารองคกร)   

วัตถุประสงค  : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการ

ความรู และ สามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

แผนการดาํเนินงาน(Plan): 

1. วิเคราะหโครงสรางเดิมของ  สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา .สํานักงานอัยการจังหวัด  ในสวนที่

เกี่ยวของกับระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ 

2. ออกแบบระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ  เพิ่มเติม

ในโครงสรางของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการ

คุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด เพื่อใหมีสวนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  
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รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 จากการวิเคราะห โครงสรางเดิม ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด ไดมีคําสั่งแตงต้ัง KM Team 

มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1.สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงาน

อัยการจังหวัด เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

2.ดําเนินการสรางและรวบรวม เผลแพร องคความรูของงานสอบสวนคดีเยาวชน ตาม

ภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่ไดจากการ

จัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู  

4.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย 

ตามโครงสรางเดิมเปนการแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู  KM Team ตามแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551-2556 และแผนแมบทการจัดการ

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561  

เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของ KM Team จะเห็นวาไมมีการแบงหนาที่ที่ชัดเจนเพื่อรองรับ

ระบบการจัดการความรูสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ เพื่อใหระบบการจัดการความรู

ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

สํานักงานอัยการจังหวัด ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตอปรับโครงเดิมโดยมี

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานบริหารระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด ขึ้นโดยใหมีการ

มอบหมายหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู  เพื่อใหสอดคลองกับ แผนกิจกรรมการจัดการ

ความรู ตาม MAN1 Organi zation Aligment ดังนั้นโครงสรางใหมควรประกอบดวยบุคคล

ดังตอไปน้ี 

1.อธิบดีหรือรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาทําหนาที่ KM (Knowledge Manager) 

2.อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กใน

คดีอาญา ทําหนาที่ Project Manager 

3.พนักงานอัยการสํานักงานอัยการจังหวัดตางๆ ที่ไดรับมอบหมายฝายละ 1 คนทําหนาที่ 

KE (Knowledge Engineering)  
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4.พนักงานอัยการชั้น 2 – ชั้น 6 ที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในการ

สอบสวนคดีเยาวชนตามมติที่ประชุม KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด ทําหนาที่ Expert 

5. เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมติที่ประชุม KM Team ของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการ

จังหวัด ผูใช (User) ขาราชการฝายอัยการต้ังแตชั้น 2 – ชั้น 6 ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว 

1. การมอบหมายงานระดับ  KM (Knowledge Manager),Project Managerควรมอบหมาย

โดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

2. การมอบหมายพนักงานอัยการทําหนาที่ Expert จะตองผานความเห็นของที่ประชุม  KM 

Team 

3. พนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ KE (Knowledge Engineeringจะตองมี

การอบรมอยางสม่ําเสมอ 

4. เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใชเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แลวควรมีการฝกอบอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด ใหมีความรูในการบริหาร

จัดการดานขอมลูได 

5. ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรภายในสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด เขารวมกิจกรรม

การจัดการความรู 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th

เอกสาร MAN 2.1 รางคําสั่งมอบหมายงาน 
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MAN 3: Project Management (การบริหารโครงการ)  

วัตถุประสงค :  การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project Plan) 

แผนการดาํเนินงาน(Plan): 

 1. กาํหนด Gantt chart ของแผนการสรางระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน

สําหรับพนักงานอัยการ 

 2. กําหนดแผนการเชื่อมโยง ระบบการจัดการความรู กับระบบการจัดการเพื่อการสอบสวน

คดีเยาวชนสาํหรับพนักงานอัยการ ดวยแผนระยะยาว 3 ป 

 3. ทําการวิเคราะหความเปนไปไดของระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน

สําหรับพนักงานอัยการ 

 Gantt chart ของแผนการสรางระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับ

พนักงานอัยการดังตาราง แผนกจิกรรม 3 ป (Gantt chart) ตอไปน้ี 

กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

1) สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงานระบบ

จัดการความรู ตลอดจนการสรางและพัฒนา

ระบบจัดการความรู 

1.1 สัมมนาทําความเขาใจใหแกผูบริหาร 

และบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน, ศนูย

อํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา, 

สํานักงานอัยการจังหวัด ใหเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการความรูและการใชงานระบบจัดการ

ความรู โดยวิทยากรจากสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายบริการจัดการความรู และสาธิตระบบ 
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กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

1.2 จัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรมความรู 

(Knowledge Engineering Team) เพื่อจัดเก็บ

องคความรู ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการ

ความรู โดยประธานคณะทํางานควรเปน

ผูบริหารระดับกลาง ตามทฤษฎีของ Nonaka 

1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการใชความรูแก

คณะทํางานวิศวกรรมความรู (Knowledge 

Engineering Team) ในดานวิศวกรรมความรู 

และระบบจัดการความรู 

1.4 สนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรม

ชัน้สอบสวน, ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็ก

ในคดีอาญา, สํานักงานอัยการ-จังหวัด ใช และ

ศึกษาหาความรู จากระบบจัดการความรู 

 

      

2)  สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู 

ประสบการณจริงรวมกัน (Shared Tacit 

Knowledge) 

2.1) จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง

ผูบริหารและบุคลากร ของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน, 

ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา, 

สํานักงานอัยการจังหวัด ใช เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณในการทํางาน โดยใช

หลักการ Brain Stroming 
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กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

3) สรางหลักการในการจัดการความรูโดย

ปรับปรุงองคความรู และพัฒนาระบบจัดการ

ความรู (Creation Concepts) 

3.1) วิเคราะหความรูที่ไดจากผูปฏิบัติงาน 

โดยใช Common KADS Inference Model 

3.2) สังเคราะหความรูใหอยูในรูปแผนที่

ความรู (Knowledge Map) โดยใช Common 

KADS 

3.3) รวบรวมเอกสาร สารสนเทศ และตัว

บุคคลอางอิงรวมทั้งกรณีศึกษาที่สําคัญ 

3.4) พัฒนาระบบจัดการความรู ดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Based Knowledge 

Management System) โดยคณะทํางาน

วิศวกรรมความรู 

 

      

4) ทดลององคความรู และระบบจัดการความรู  

(Justify Concepts) 

4.1) ฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น

ใหมใหแกผูบริหาร บุคลากรของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน, ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กใน

คดีอาญา, สํานักงานอัยการจังหวัด 

4.2) มอบหมายงานจริงหรือทดลองทํางาน 

จาก case ตัวอยางที่เคยทํามาแลว โดยใชองค

ความรู และระบบจัดการความรูที่สรางและ

พฒันาขึน้ใหม 
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กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

5) ประเมินผลและปรับปรุงองคความรู (Build 

Archetype) 

5.1) จัดสัมมนาผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

เพื่อสรุปผลการนําองคความรู และระบบจัดการ

ความรูไปทดลองใช เพื่อสราง องคความรู และ

ระบบจัดการความรูตนแบบ (Archetype) 

      

6) แลกเปลี่ยนความรูขามชั้นบังคับบัญชาและ

นอกองคกร (Cross-Leveling Knowledge) 

6.1) ศึกษางานดานสอบสวนคดีเยาวชนจาก

หนวยงานภายนอก และนํานโยบายของ

ผูบริหารระดับสูงมาพิจารณาประกอบ เพื่อ

ปรับปรุงตนแบบ (Archetype) 

      

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ทั้ง 15 กจิกรรมแลวเสร็จ เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนดังกลาวจึงตองมีแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานให

ตรงกนั โดยใชขัน้ตอนการดําเนินการ 6 ขัน้ตอน ในการสรางนวัตกรรม กาํหนดเปนแผนกจิกรรม 3 

ป โดยมีรายละเอียด ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังตารางตอไปน้ี 
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 ความเปนไป

ได 

ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตอง

ปรับปรุง 

ประโยชนที่

ไดรับ 

(2) แผนกจิกรรม  

KM 3 ป 

 

  1) สรางความรู

ความเขาใจใหแก

บุคลากร เกี่ยวกับ

การจัดการความรู 

และการใชงาน

ระบบจัดการ

ความรู ตลอดจน

การสรางและ

พัฒนาระบบ

จัดการความรู 

 

 

 

มีความเปนไป

ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีอยูแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ควรมี

กจิกรรม

เวียนให

หนวยงาน

อ่ืนใน

สํานักงาน

อัยการ

สงูสดุได

ทราบเพื่อ

เขาใช

ประโยชน 

- เวลาควร

ใชแค 6 

เดือน 

 

 

 

 

บุคลากรมี

ความรูความ

เขาใจการ

จัดการความรู

และระบบ

จัดการความรู 

ทําให

สามารถ

นําไปใชใน

การ

พัฒนาการ

ปฏิบัติงานได 

 

 

  2) สัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

องคความรู

ประสบการณจริง

รวมกนั (Shared 

Tacit 

Knowledge) 

มีความเปนไป

ได 

 

เปนการ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

 

 

สํานักงาน

อัยการ

จังหวัดมีอยู

ทั่วประเทศ 

จะตองใช

งบประมาณ

จํานวนมาก 

 

ควรให

หนวยงาน

ใน

ตางจังหวัด 

เขามารวม

แลกเปลี่ยน

เรียนรูดวย 

 

มีการ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ

ทํางานกัน 
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 ความเปนไป

ได 

ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตอง

ปรับปรุง 

ประโยชนที่

ไดรับ 

  3) สรางหลักการ

ในการจัดการ

ความรูโดย

ปรับปรุง องค

ความรูและพฒันา

ระบบจัดการ

ความรู (Creating 

Concepts) 

 

มีความเปนไป

ได 

 

มีการ

ปรับปรุง ทํา

ใหสามารถ

แกไขปญหา

ที่เคยเกิดขึ้น

มาแลวไมให

เกิดซ้ําอีก 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

ปรับปรุงให

ทนัสมยัและ

ถูกตอง 

 

  4) ทดลององค

ความรู และระบบ

จัดการความรู 

(Justify 

Concepts) 

 

มีความเปนไป

ได 

 

มีการใช

ความรู

ทดสอบองค

ความรูและ

ระบบจัดการ

ความรูจาก

สถานการณ

จริง ทําให

สามารถ

แกไขปญหา 

หรือใชใน

การทํางาน

จริงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

องคความรู 

และระบบ

จัดการ

ความรูมีการ

ทดสอบ

เตรียมพรอม

อยูเสมอ 

 

5) ประเมินผล

และปรับปรุงองค

ความรู (Build 

Archetype) 

มีความเปนไป

ได 

 

ดีอยูแลว 

 

ไมมี ไมมี -เพือ่การ

พฒันาแผน 
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 ความเปนไป

ได 

ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตอง

ปรับปรุง 

ประโยชนที่

ไดรับ 

   6) แลกเปลี่ยน

ความรูขามชั้น

บังคับบัญชาและ

นอกองคกร 

(Cross-Leveling 

Knowledge) 

ศึกษางาน

สอบสวนคดี

เยาวชนจาก

หนวยงาน

ภายนอกและนํา

นโยบายของ 

ผูบริหารระดับสูง

มาพิจารณา

ประกอบ เพื่อ

ปรับปรุงตนแบบ 

 

มีความเปนไป

ไดของ

การศึกษางาน

สอบสวนคดี

เยาวชน จาก

หนวยงาน

ภายนอกเพื่อ

พัฒนางาน

สอบสวนคดี

เยาวชน 

การ

แลกเปลี่ยน

ระหวาง

องคกรทําให

บุคลากรใน

องคกร

สามารถนํา

องคความรู

ใหมๆ มา

แกไขปญหา

ในองคกรได 

หาหนวยงาน

ภายนอก ที่มี

การ

ดําเนินการที่

ดีกวา

สํานักงาน

อัยการสูงสุด

เพื่อศึกษา 

ไมมี เพื่อพัฒนา

งาน

สอบสวนคดี

เยาวชน 

 

 

REU 1: Asset Management (การจัดการทรัพยสิน)    

วัตถุประสงค  : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติ  อุปกรณ ICT  

แผนการดาํเนินงาน(Plan): 

1. มีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2.ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลองกับ 

ENG2, MAN1, RIN1  
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รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อายุใช

งาน 

ลักษณะการใชงาน

กับ KMS 

ผูใชงาน 

      

      

      

      

 

 2. ทําบัญชี อุปกรณ ที่ตองขอจัดสรร หรือ ทดแทน ในสวนที่สามารถนํามาใชหรือเกี่ยวของ

กับ ระบบการจัดการความรู  เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 

 

ลําดับ 

 

ชนิดของอุปกรณ  

 

จํานวน 

 

การใชงานกับ 

KMS 

ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 

        

        

        

 

 

REU 2: Reuse Program Management (การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตาง ๆ)   

วัตถุประสงค  : รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ในการ

จัดการความรูในอนาคต   

แผนการดาํเนินงาน(Plan) 

ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตาง  ๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับการ

สรางระบบจัดการความรูเพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรูองคความรูที่ 30 การ

สอบสวนคดีเยาวชน ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังน้ี 

1. ตนแบบCopของเดิม (เอกสาร REU2.1) 

2 .ตนแบบ Task, Inference, Domain (เอกสาร REU2.2) 
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3 .ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบยีบ0 (เอกสาร REU2.3) 

4 .ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย0 (เอกสาร REU2.4) 

5 .Template cop ระบบการจัดการความรู ปจจุบันที่ใชอยู 0 (เอกสาร REU2.5) 

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

ในการดําเนินการ  ไดนาํ Template Cop (เอกสาร REU2. 5) และ Template ในสวน 

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

เยาวชน มี Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ Case Study 

(ตัวอยางคดี) Knowledge Map (ขัน้ตอนการรวมสอบสวนคดีเยาวชนในรูปแผนผงั) โครงสรางของ 

Cop ประกอบดวย Task คือ การรวมสอบสวน งานวิกฤติ  คือ วิธีการรวมสอบสวน Inference ที่

สําคัญ เชน การต้ังคําถามที่จะไมทําใหเด็กกระทบกระเทือนจิตใจ,  ฐานะบุคคลสําคัญในคดี  

Domain ที่สําคัญ เชน เทคนิคการรวมสอบสวน  Knowledge Base ที่สําคัญ เชน กฎหมายตาง  ๆ ที่

อางอิง คําพิพากษาและคําสั่งในงานสอบสวนคดีเยาชน  และไดจัดทาํ รายงานการใช Template 

(เอกสาร REU2.7) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th

เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

  

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม Common KADS  

เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฏหมาย 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ สัญญลักษณ CommonKADS 

เอกสาร REU2.7 รายงานการใช Template  
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RIN 1:  Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย)   

วัตถุประสงค :  วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 

เชน KM Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

แผนการดาํเนินงาน(Plan): 

1.การศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดีเยาวชน

สําหรับพนักงานอัยการที่ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนย

อํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา รับผิดชอบในภาพรวมทั้งระบบ 

2. กําหนดกรอบอัตรากําลังเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 5 ป 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO): 

 กําหนดใหมีการบริหารอัตรากําลังดานการจัดการความรู โดยเสนอใหมี   KMS เปน

เคร่ืองมือในการทํางานโครงการการจัดการความรูเพื่อใหใชเนื่องจาก Task Knowledge ในK 30 ใช

เพราะการทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการ

คุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด  ซึ่งเปนพนักงานอัยการชั้น 2 – ชั้น 6 ทุก

สํานักงานมีจํานวนมาก  ปญหาในเร่ืองการบริหารอัตรากําลังจึงตองใชเวลา ในการสื่อสารทําความ

เขาใจกับบุคลากรใหมีความรูและเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรูและใหมีความสามารถ

ในใช KMS ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน จึงเสนอใหมีการจัดทําโครงการ 

“จัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม” กําหนดอํานาจหนาที่ที่สําคัญ เชน 

  1. KE ทําหนาที่เปนคนทํากิจกรรมการจับความรู   

  2. Project Manager เพื่อบริหารโครงการ 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th

เอกสาร RIN1-1 โครงการการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม 
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RIN 2: Training (การฝกอบรม)    

วัตถุประสงค :  ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน  

แผนการดาํเนินงาน(Plan) 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู  ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู 

2. ออกแบบแนวทางการฝกอบรมตามขอ 1. ใน ระบบการจัดการเพื่อการสอบสวนคดี

เยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพื่อฝกอบรม ตามเอกสาร หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการ

ความรู งานแผนงานฝกอบรม (RIN2.1) เสนอใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมใน

จัดทํา โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีเยาวชน เพื่อใหมี

ความรู และทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู

โดยเฉพาะในปแรกที่เร่ิมใชแผนกิจกรรมการจัดการความรูในงานวางแผนการฝกอบรม   

 หลักสูตรที่กําหนดขึ้นนี้เพื่อใหบุคลากรงานแผนงานฝกอบรมมีความรูและความเขาใจ 

เกี่ยวกับ 

 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดและจัดทําหลักสูตร (Domain Knowledge) 

 2. เทคนิคและวิธีการออกแบบหลักสูตร (Technology Knowledge) 

 3. การใชระบบการจัดการความรูเพื่อชวยในการกําหนดและจัดทําหลักสูตร   

 4. การฝกอบรม วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) 

 5. การฝกอบรมการใชระบบ KMS  

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการความรูการสอบสวนคดีเยาวชน   
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RIN 3: Knowledge Management (การจัดการความรู)    

วัตถุประสงค  :  รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ ใน

การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป  

แผนการดาํเนินงาน(Plan) 

 1. ออกแบบมาตรฐาน การจัดทําเอกสาร  15 Task ของการทําระบบการจัดการความรู ตาม

บัญชีองคความรูท่ีมีการจัดทําแลว รวมทั้ง QA  

 2. กําหนดใหผูจัดทําระบบจัดการความรู จัดทําเกสาร 15 Task ตาม QA   

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 1. กาํหนด QA ของระบบการจัดการความรู ของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัดตาง  ๆ   

เอกสารประกอบ RIN 3.1  

 2. รวบรวม เอกสาร 15 Task ของระบบการจัดการความรูตามบัญชีองคความรูที่มีการจัดทํา

แลว ไวในระบบ QA ของ Km Center โดยไดมกีารBackup ขอมูลไว ผลการดําเนินการไดตามแผน

ที่วางไว และไดขอมูลที่ใชเก็บเอกสารทั้งโครงการ รายงานการเก็บเอกสารทั้งระบบ  

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th  

เอกสาร RIN 3.1 

 

 

RIN 4: Infrastructure (โครงสรางพื้นฐาน)  

วัตถุประสงค  :  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ  เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการความรู

ของหนวยงาน 

แผนการดาํเนินงาน(Plan) 

 1. สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู  เพื่อรองรับการจัดการความรู เชน  อุปกรณ  

อินเทอรเน็ต  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนตน    

2.  มีการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  
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รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 จัดทําแบบสํารวจและ วิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน กําหนดวิธีการและการ

จัดทําคําขอและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ที่สามารถรองรับระบบการจัดการ

ความรูทั้งหมด   เชน  การทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม  ของ Km Team 

เพื่อเสนอตอ สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครอง

สิทธิเด็กในคดีอาญา และจัดทําเปนแผนในการจัดซื้อทั้งระบบ เพื่อใหมีอุปกรณและโครงสราง

พื้นฐานที่เพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใชงาน ( ENG3,4) โดยกาํหนดเปนกลยทุธ

โครงสรางของระบบการจัดการความรู( KMS Infrastructure ) 

 นอกจากน้ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบ

ดูแลดาน Net Work ใหกับสํานักงานอัยการทุกสํานักงาน 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล นายรมยศักย   ธรรมชัยเดชา  

วัน เดือน ป เกิด 27 มกราคม 2507 

ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2539-2540        อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 

พ.ศ.2540-2541        อัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลแขวงเหนือ     

พ.ศ.2541-2543           รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ     

                                     (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)  

พ.ศ.2543-2545            รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ  

พ.ศ.2545-2546           อัยการประจํากรม สํานักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี  

พ.ศ.2546-2547            อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา  

พ.ศ.2547-2548            อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการจังหวัดสระแกว  

             อนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงาน  

                                     ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ      

พ.ศ.2548-2550           อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี  

พ.ศ.2550-2551                อัยการจังหวัดประจํากรม สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 11  

                                         (มีนบุรี 1) 

พ.ศ.2551-2552          อัยการจังหวัด (สคช.) สาํนักงานอัยการจังหวัดแมฮองสอน 

พ.ศ.2552-ปจจุบัน         อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการ 

                              พิเศษฝายคดีอาญา 12 (มีนบุรี 12) ชวยราชการสํานักงานอัยการ 

                            พิเศษฝายคดีอาญา11 (มีนบุรี 1) 

 

 

 


