
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ภาคผนวก  ก 

บทสัมภาษณผูบริหาร 

ทานกายสิทธ์ิ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ณ สํานักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก 

**************************** 

 

ผูสัมภาษณ:  ดิฉันนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอสัมภาษณ

ทานในฐานะผูบริหารของสํานักงานคดีอาญา เพื่อกําหนดขอบเขตการจับความรู ซึ่งการสัมภาษณน้ี

มีวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู ดังนี้ 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อสนับสนุนให

บุคลากรของสํานักงานอัยการสงสุด มีความรู ความเขาใจในเร่ืองระบบการจัดการความรู โดย

สํานักงานอัยการสงสุดไดจัดทุนใหกับขาราชการของสํานกงานอัยการสูงสุด เพื่อศึกษารับปริญญา

โท สาขาการจัดการความรู โดยวิทยาลัย ศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนที่

ปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตร

ปริญญาโทดังกลาวจะตองทําองคความรูตามที่ไดรับมอบหมายใหครบตามแผนการัดการความรู

ดังกลาว และจะตองมีรายงานวิจัยการคนควาอิสระตามหัวขอความรูที่นักศึกษาแตละคนไดเลือก 

ซึ่งจะตองมีการจับความรูจากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปจัดทําระบบการจัดการความรู

ดังกลาวตอไป อันเปนที่มาแหงการขอสัมภาษณในคร้ังน้ี 

:  กอนอ่ืนขอทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนดานการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา  

ทานกายสิทธิ์  :  วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา  “ภายใน ๕ ป บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

ตองมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม อยางดียิ่งการดําเนินคดีอาญา” 

:  วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา  “องคความรูในการดําเนินคดี

อาญาการวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรองรับบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาและ                         

บุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

ผูสัมภาษณ    :  ขอทราบขอบเขตของงานธุรการคดีอาญาในการจัดการความรู 

ทานกายสิทธิ์ :  ในสวนราชการสํานักงานคดีอาญาแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก ฝายกิจการทั่วไป                             
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และสํานักงานอัยการพิเศษฝาย ๑-๑๒  มีอํานาจหนาที่ในการตรวจรับสํานวนจากพนักงานสอบสวน

จาก สถานีตํารวจที่ไดรับมอบหมาย 

ผูสัมภาษณ    :  ขอทราบความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤตที่สมควรแกไขโดยเรงดวน  กรณีศึกษาที่จะ

ใชเปนตัวแทนปญหา (Case study) และบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูดังกลาว                  

ทานกายสิทธิ์ :  สําหรับงานธุรการคดีอาญาปญหาวิกฤตคือ ขาดคนที่มีความรู ความเขาใจอยางถอง

แทเนื่องจากการสับเปลี่ยน โยกยายมีบอย และขาดการสอนงาน 

ผูสัมภาษณ   :  ผูบริหารจะแกปญหาน้ีไดอยางไร 

ทานกายสิทธิ์  : สํานักงานคดีอาญาไดมีคําสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เร่ือง 

แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) รับผิดชอบหัวขอ KM ไว ๖ หัวขอ เพื่อจัดการ

เร่ืองน้ี 

ผูสัมภาษณ   : ขอใหทานกําหนดผูเชี่ยวชาญของงานธุรการคดีอาญา 

ทานกายสิทธิ์   : ผูเชี่ยวชาญดานงานธุรการคดีอาญา มี ทานวันชัย สรอยทอง และเลขานุการ

สํานักงานคดีอาญา (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค)  

ผูสัมภาษณ     : หากมีระบบการจัดการความรู ( KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูใหพนักงาน

อัยการและเจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานใดบาง และควรมีบุคลากร 

กลุมใดเปนผูใชระบบ KMS น้ี และงบประมาณจากไหน 

ทานกายสิทธิ์  : ไมเพียงใชไดแตบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาเทานั้น สามารถใชไดกับ

บุคลากรทั่วประเทศ  สวนการดูแลระบบจะมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดูแล และสํานักง าน

คดีอาญาจัดต้ังทีมดูแลอีกสวนหน่ึง สวนงบประมาณไดรับจากสํานักงานอัยการสูงสุด 

ผูสัมภาษณ    :  ขอบกราบพระคุณทานที่สละเวลาใหสัมภาษณในวันน้ี 
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ภาคผนวก  ข 

วาระการประชุมสมัภาษณผูบริหารกําหนดขอบเขตการจบัความรู 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

หัวขอองคความรูที่ ๙๔. งานธุรการคดีอาญา 

                                                     **************************** 

 

วาระที่ ๑  การแจงผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและความ

เปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ ๒  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ ๓  ขอทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของ  

สํานักงานคดีอาญา 

                 ขอทราบขอบเขตของงาน(Duty Area) ในการจัดการความรู 

วาระที่ ๔  การกาํหนด Critical Task (ความรูที่สําคัญ/ความรูที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต) ที่สมควร

แกไขโดยเรงดวน กรณีศึกษาที่จะใชเปนตัวแทนปญหา (Case study) และบทบาทของ

ผูบริหารในการจัดการความรูดังกลาว 

วาระที่ ๕  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

วาระที่ ๖  หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูใหพนักงานอัยการ 

และเจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานใดบาง และควรมี

บุคลากรกลุมใดเปนผูใชระบบ KMS น้ี 

 

  

                                           ************************** 
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ภาคผนวก ค 

วาระการประชุมสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค เลขานุการสํานักงานคดีอาญา 

 หัวขอองคความรูที่ ๙๔. งานธุรการคดีอาญา 

                                                     **************************** 

 

วาระที่ ๑  การแจงผูเชี่ยวชาญ (เลขานุการสํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและความ

เปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ ๒  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ ๓  ขอทราบลักษณะงานธุรการคดีอาญาของสํานักงานคดีอาญา  

วาระที่ ๔  ปญหาสําคัญของผูท่ีปฏิบัติงานดานธุรการและสมควรแกไขโดยเรงดวนมีอะไรบาง  

ใหยกตัวอยาง 

วาระที่ ๕  หากมีระบบการจัดการความรู ( KMS) แลว ทานตองการใหเจาหนาที่ธุรการไปใชเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางไรบาง 

วาระที่ ๖   ในการปฏิบัติงานมีคูมือหรือระเบียบใดบางที่ใชอางอิง และปญหาในการปฏิบัติมี 

อะไรบาง 

****************** 
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ภาคผนวก  ง 

รายงานการประชุมผูเชี่ยวชาญ 

เรื่อง งานธุรการคดีอาญา 

เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2554    

ณ สํานักงานคดีอาญา  เวลา 14.30 น. 

************************* 

 

ผูเขารวมประชุม   1. นายศักด์ิเกษม  นิไทรโยค    เลขานุการสํานักงานคดีอาญา (ผูเชี่ยวชาญ) 

                             2. นางสมใจ  โหตระการศรี     นักศึกษาปริญญาโท 

เร่ิมประชุมเวลา   14.30 น. 

 

วาระท่ี 1   แจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของการประชุม 

นางสมใจ

 

  –       ดวยสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ

สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสงสุด มีความรู ความเขาใจในเร่ืองระบบการจัดการ

ความรู โดยสํานักงานอัยการสงสุดไดจัดทุนใหกับขาราชการของสํานกงานอัยการสูงสุด เพื่อศึกษา

รับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู โดยวิทยาลัย ศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนที่ปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่ง

นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทดังกลาวจะตองทําองคความรูตามที่ไดรับมอบหมายใหครบตาม

แผนการจัดการความรูดังกลาว และจะตองมีรายงานวิจัยการคนควาอิสระตามหัวขอความรูที่

นักศึกษาแตละคนไดเลือก ซึ่งจะตองมีการจับความรูจากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปจัดทํา

ระบบการจัดการความรูดังกลาวตอไป อันเปนที่มาแหงการประชุมในวันนี้ 

วาระท่ี 2   ขอทราบลักษณะงานธุรการคดีอาญาของสํานักงานคดีอาญา  

นายศักดิ์เกษม   -   งานธุรการคดีอาญาจะประกอบดวย งานธุรการทั่วไปที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ 

งานบริหารบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน แตงานธุรการคดีอาญาที่สําคัญมี ๒ ลักษณะ ไดแก งาน

เกี่ยวกับสารบบคดี และงานเกี่ยวกับการรายงานคดีและสถิติ ซึ่งแตละงานจะมีเอกสารตาง ๆ ที่เปน

แบบพิมพที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดใหมีหรือทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการ
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ดําเนินคดีของพนักงานอัยการ เจาหนาที่ธุรการจะตองทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อจัดทํา

เอกสารดังกลาวใหถูกตอง  

 

วาระท่ี 3    ขอทราบงานธุรการคดีอาญาท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤตท่ีสมควรแกไขโดยเรงดวน 

นายศักดิ์เกษม   -  งานธุรการคดีอาญาที่เปนปญหาวิกฤตขณะนี้ คือ การรายงานสํานวนคาง (อ.ก.

๔๐) ซึ่งเปนแบบพิมพที่เปนการแสดงบัญชีสํานวนที่คางในเดือนหนึ่งๆ ของสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีแตละแหง จากที่ไดตรวจสอบการรายงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาในสังกัด

สํานักงานคดีอาญาที่ผานมา จะพบขอผิดพลาดอยูเสมอ ซึ่งเกิดจากความไมเขาใจในระเบียบการ

รายงานหรือเขาใจกันคนละอยาง และการรายงานสํานวนคางขณะนี้ไดกําหนดเปนตัวชี้วัดของ

สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคดีอาญาไดกําหนดเปนตัวชี้วัดรายบุคคลในสวนของ

เจาหนาที่ธุรการคือ ตองรายงานใหถูกตอง ครบถวน และเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบ 

นางสมใจ  -  ขอทราบหลักการหรือวิธีการจัดทําวาจะตองคํานึงถึงอะไรบาง    

นายศักดิ์เกษม

 

   วิธีการจัดทํารายงานสํานวนคางจะตองนําขอมูลจากสารบบคดี ซึ่งประกอบดวย  

สารบบ   ส. 1, ส.2, ส,3, ส.4 และ ส.5 และขอมูลสํานวนคางเดือนที่แลว โดยคํานึงถึงระเบียบและ

หนังสือเวียนตาง ๆ ที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดไว เมื่อมีขอมูลเบื้องตนเหลาน้ีแลว ผูจัดทําก็

จะตองตรวจสอบหรือสํารวจขอมูลสารบบของเดือนนั้นๆ และตรวจสอบการจัดการสํานวนของ

พนักงานอัยการหรือหนังสือแจงผลการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน เพื่อนํามาเปน

เหตุผลหนึ่งของการรายงาน แลวนํามาจัดทํารายงานโดยใชแบบรายงาน คือ อ.ก. 40 ซึ่งมีชองตางๆ 

ใหกรอกตามแบบ และสุดทายก็จะไดจํานวนของสํานวนที่ไมเสร็จหรือคางภายในเดือนน้ัน แลว

นํามาชี้แจงเหตุที่ตองคางในใบตอ อ.ก.40 ซึ่งเรียกวา อ.ก.40 ก. โดยในระเบยีบจะกาํหนดใหมเีหตุที่

คางได 4 เหตุ ไดแก คางเพราะยังไมไดสั่ง คางเพราะสั่งสอบสวนเพิ่มเติม คางเพราะรอการสงตัว 

และคางเพราะเหตุอ่ืน ผูที่จัดทําจะตองวิเคราะหเหตุของสํานวนที่คางวาควรจะชี้แจงเหตุของสํานวน

ที่คางวาอยูในเหตุที่สํานวนคางประเภทใด 

วาระท่ี 4   หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลว ทานตองการใหเจาหนาท่ีธุรการไปใชเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางไรบาง 

นายศักดิ์เกษม - ใหเปนแหลงขอมูล รวบรวมระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนตางๆ ที่เกี่ยวกับปญหา

ดังกลาว เพื่อสะดวกแกการศึกษาคนควา สามารถนํามาอางอิง และแกปญหาในการทํางานไดอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากเจาหนาที่ธุรการไมไดมีการรวบรวมเอกสารไวอยางครบถวนและไมมีคูมือหรือ

แนวทางในการปฏิบัติงานครบทุกคน  
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วาระท่ี 6  ในการปฏิบัติงานมีคูมือหรือระเบียบใดบางท่ีใชอางอิง  

นายศักดิ์เกษม

ปดประชุมเวลา 15.20 น. 

 -  ระเบียบการปฏิบัติและหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการจัดทํารายงานสํานวนคางที่

สํานักงานอัยการสูงสุดไดเวียนใหทราบสามารถใชอางอิงได 

 

 

      (ลงชื่อ)    สมใจ โหตระการศรี     ผูบันทึกรายงานการประชุม 

       (นางสมใจ โหตระการศรี)  

     

 

(ลงชื่อ)    ศักด์ิเกษม นิไทรโยค    ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค) 
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ภาคผนวก  จ 

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด 

วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

************************* 

 

ขอ   ๑๖.   (การรายงานสํานวนคาง) 

 สํานวนคดีอาญาดังตอไปน้ี ใหถือวา เปนสํานวนที่คางระหวางจัดการ คือ  

(๑) สํานวนที่ยังไมไดสั่ง 

(๒) สํานวนที่อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหสงพยานมาเพื่อซักถาม 

    (๓) สํานวนปรากฏผูตองหาที่สงตัวมาซึ่งมีคําสั่งฟอง และรอสงตัวมาฟอง หรือถาผูตองหา

หลบหนี และยงัมไิดจัดการใหไดตัวมา 

   (๔) สํานวนที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหา และอยูในระหวางการพิจารณาของผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน แลวแต

กรณี รวมตลอดถึงสํานวนที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนแยงใหฟอง และอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย 

            (๕) สํานวนที่อยูระหวางขออนุญาตฟอง 

สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหา และแจงให

พนักงานสอบสวน นําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่นฟองน้ัน มิใหถือวาเปนสํานวนคาง 

หัวหนาพนักงานอัยการ ตองสงรายงานสํานวนคางประจําเดือน ตามแบบและวิธีการที่

สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด

ภายในวันทีห่าของเดือนถดัไป 
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ภาคผนวก  ฉ 

แนวทางปฏบิตั ิ
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถาม 

ความตองการดานระบบการจัดการความรูงานธุรการคดีอาญา 

 

คําชี้แจง 

 เนื่องจากการสรางระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีอาญา จําเปนตองสํารวจ 

ความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถออกแบบระบบใหสอดคลองกับ

ความตองกรของผูใชงานมากที่สุด จึงขอความรวมมือในการกรอกขอมูลความตองการของ

ระบบงานตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................................... 

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

 สํานักงาน.......................................................................................................................  

2. ขอมูลความตองการดานระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองความตองการระบบงาน 

รายการการระบบงาน ตองการ ไมตองการ 

1. ระบบการจัดการความรูควรมีแผนที่ความรู(Knowledge Map)    

   เพื่อใหเขาใจงาย 

  

2. ระบบการจัดการความรูควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตาง ๆ ไดแก    

    ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ เพื่อสามารถสืบคนได   

    อยางสะดวกและรวดเร็ว 

  

3. ระบบการจัดการความรูควรมีกระดานสนทนา เพื่อแบงปนความรู    

   ระหวางคนทํางานและผูเชี่ยวชาญ 

  

4. ระบบการจัดการความรูควรมีการมอบหมายงาน (Assignment) 

    เพื่อการสั่งงานได 

  

5. ระบบการจัดการความรูควรมีความเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ 

(Link) 
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รายการการระบบงาน ตองการ ไมตองการ 

6. ระบบการจัดการความรูควรมีรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ 

(Contact) 

  

7. ระบบการจัดการความรูควรมีพื้นที่สําหรับประกาศขอความตางๆ     

    (Announcement) 

  

8. ระบบการจัดการความรูควรมีปฏิทินกิจกรรม (Calendar)   

9. ระบบการจัดการความรูควรมีตัวอยางกรณีศึกษา (Case study)   

10. ระบบการจัดการความรูควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นเรงดวน 

     (Hot Issue) 

  

11. ระบบการจัดการความรูควรมีกระดานสนทนา (Blog)   

12. ระบบการจัดการความรูควรมีระบบสืบคน (Search)   

 

ระบบงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบบงานขางตน ระบบการจัดการความรู (KMS) ควรมี 

1. ………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลเพราะ................................................................................................................................... 

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

เหตุผลเพราะ................................................................................................................................... 

3. ………………………………………………………………………………………… 

เหตุผลเพราะ................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ 

 

1. ENG 1  Requirement  Elicitation  (สัมภาษณผูเชี่ยวชาญอยางไร) 

 

แผนการดําเนินงาน  (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 

  2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต )Scoping ( กรอบความตองการความรู กําหนด

ฐานความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

   4) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยต้ังวาระ  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู  ตามมาตรฐาน 

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

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

   5) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตางๆในงาน ธุรการคดีอาญา กาํหนด 

ทบทวนกรณีสําคัญเหลาน้ัน 

   6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ 

ความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

   7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน commonKADS 

8) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจาก หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ระเบียบวาดวยการดําเนิน

คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 และ ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจดังกลาว  

 เมื่อวันที่ 23 มถินุายน 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ) อธบิดี

อัยการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีอาญา กําหนดขอบเขตของงาน ความรูที่สําคัญ(Critical Task) หรือความรูที่

เปนปญหาวิกฤตที่ สมควรแกไขโดยเรงดวน   กําหนดผูเชี่ยวชาญ  บทบาทของผูบริหาร การจัดการ
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ความรูในภารกิจ  และกําหนดประเภทผูใชระบบ  KMS ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.1)  

และสรุปคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG 1.2) 

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2554 ไดประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค) 

เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อจับหลักการสําคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ย ระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติ ความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยต้ังวาระ วิเคราะหและสังเคราะหความรูตาม

มาตรฐาน CommonKADS เพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจงานธุรการคดีอาญา ตามวาระการ

สัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.3)  และส รุปรายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  (Transcript) เมื่อ

วันที่ 2  สิงหาคม 2554  (เอกสาร ENG 1.4)  แลวนําบทวิเคราะห ( Transcript) มาสรางแบบจําลอง

ความรูงานธุรการคดีอาญา ตามมาตรฐาน CommonKADS  (เอกสาร ENG 1.5)   

 การดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มีปญหาอุปสรรค คือ ไมสามารถสัมภาษณตาม

กําหนดการคร้ังแรกได เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญมีภารกิจคอนขางมาก แตไดมีการพูดคุยกันอยางไมเปน

ทางการในระดับหนึ่งแลว ตอมาจึงขออนุญาตผูเชี่ยวชาญ จัดทําเปนรายงานการประชุมสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ แลวนํารายงานฯใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกลาว 

 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

 ) 

เอกสาร ENG 1.2 สรุปบทสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่  23 มถินุายน 2554 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 สรุปรายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  

2554 

เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmcenter.in.th/�
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2. ENG 2  System Requirement Analysis  (หาความตองการของธุรกิจและผูใชแตละ

ประเภทอยางไร) 

 

แผนการดําเนินงาน  (Plan) 

1) สอบถามความตองการของระบบงานจากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และพนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงาน 

2)  กําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้นโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 

3) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

 

รายงานผลการดาํเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานธุรการคดีอาญา โดยการสัมภาษณผูบริหาร 

(นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ) เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2554 ตามวาระการสัมภาษณ 

(เอกสาร ENG 2.1) ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังน้ี  

 ประเภทที่ 1  ผูบริหาร   ไดแก  อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 

 ประเภทที่ 2  ผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ผูมีประสบการณในการทํางาน  

 ประเภทที่ 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ไดแก  เจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติหนาตามภารกิจน้ี 

รวมทั้งเจาหนาที่ธุรการที่เร่ิมเขามาทํางานใหม 

       จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว  

ผูศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังน้ี 

 

ที่ ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 

1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 

2 ผูเชี่ยวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,                 

เอกสารวิชาการ, กฎหมาย , กรณีศึกษา 

3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,              

เอกสารวิชาการ, กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ,

กรณีศึกษา, ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 
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การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานธุรการคดีอาญา เปนไปตามแผนที่

กําหนดไว  และไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใด   โดยมีขอแนะนําวา หลังจากมีการใชงานระบบการ

จัดการความรูท่ีสรางขึ้นนี้แลว  ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภท

อีกคร้ังหนึ่ง และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการ

ความรูใหเหมาะสมและดีขึน้กวาเดิม 

 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร ENG 2.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

) 

เอกสาร ENG 2.2 สรุปบทสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 
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3. ENG 3 (Software Requirement Analysis) การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1.วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 และ  ENG2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู สอดคลอง

ตาม ENG1 และ ENG2 เปนไปตามมาตรฐาน CommonKADS (Cop, Task, Inference, Domain, 

Knowledge Base) โดยจัดทาํ Site Map 

2. กําหนดการใชงาน Function ของกลุมผูใชงานแตละประเภทตามโครงสรางระบบงาน

ตามภารกิจ 

3.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (Do) 

ไดดําเนิน การวิเคราะหความตองการของระบบ  โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความ

ตองการของผูใชงานประเภทตางๆ  เน่ืองจากในการคนควาคร้ังน้ี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการ

ใช MS SharePoint ซึ่งรองรับความตองการในดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานอยูแลว และไดกําหนด

สิทธิของผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS ซึ่งแสดงโครงสรางในแตละ CoP ที่

ประกอบดวย Task, Inference, Domain, Knowledge Base ที่มีการออกแบบตองทําให เขาใจงาย 

และใชงานใหเร็วและสะดวกทีส่ดุ 

 

เอกสารหลักฐาน  ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

 ENG 3.1  Site Map  

 ) 

 ENG 3.2  แบบสอบถามความตองการดานระบบ KMS 
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4. ENG 4 (Software Design) การออกแบบซอฟตแวร 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan)    

ดําเนินการออกแบบหนาจอ Work space ตามที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ

ความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดรูปแบบซอฟตแวร โดยการใชซ้ําโปรแกรมขอมูลที่

ทางสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูและทางคณะวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี ออกแบบไวเรียบรอยแลว  

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (Do)     

 นํา Template ที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการ

สูงสุด และคณะวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รวบกันออกแบบและสราง Template  มา

ดําเนินการใชซ้ําโดยการนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลที่ไดจาก ENG 

1  ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft SharePoint 2010  

 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

Template งานธุรการคดีอาญา ใชระบบที่มีอยูมาใชแลว ตามความตองการ ENG 3 

) 

รายงาน

การสราง ENG 46  แลว ไดมีการจัดทํารูปแบบหนาตา Function การใชงานทั้งหมด 6

ลิงคหนาTemplate 

คูมือการใชงาน

ระบบ KMS  

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t94/SitePages/Home.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG2�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3�
http://kmcenter.in.th/�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/รายงานการสร้างENG4.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/รายงานการสร้างENG4.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/รายงานการสร้างENG4.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/คู่มือการใช้งานระบบ%20KMS.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/คู่มือการใช้งานระบบ%20KMS.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t94/SitePages/Home.aspx�
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5. MAN1 (Organizational Alignment) การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการ    

                ความรู 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญา และกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน  

2. จัดทําแผนกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจใหตรงกันภายในสํานักงาน

คดีอาญา  

3. กําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู  

4. นําเสนอแผนกจิกรรมตอ Km Team ของสํานักงานคดีอาญา 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (Do)  

 ผูบริหาร(อธิบดีอัยการ)สํานักงานอาญา  ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรูและ

กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาวา “บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา ตองมีความรู 

ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม อยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา”  และวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา “องคความรูในการดําเนินคดีอาญา การวาตาง และการแกตาง ตองสามารถ

รับใชบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญา และบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ”   จึงไดศึกษา

และจัดทําแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจดานการจัดการความรูกับบุคลากรใน

สํานักงานคดีอาญา และกําหนดกิจกรรม โดยใช ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action)  

มาประยุกตใชในการออกแบบแผนกิจกรรมไว สําหรับ 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว 

 มีการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และแผนกจิกรรม 3 ป ใหผูเชี่ยวชาญ KM 

Team แลว ซึ่งไดมีการรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  จากการสาธิตผูเชี่ยวชาญให

ความเห็นวา นาจะปฏิบัติไดจริง  สวนขอเสียของระบบยังไมปรากฏ เพราะยังไมมีการนําระบบออก

ใชงาน 

 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  6TUhttp://kmcenter.in.th/ U6 T) 

 MAN 1.1   บทสัมภาษณผูบริหาร 

 MAN 1.2   แผนกจิกรรม 3 ป 

 

 

http://kmcenter.in.th/�
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6. MAN 2  (Organization Management) การบริหารองคกร 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

  วิเคราะห โครงสรางของสํานักงานคดีอาญาดานการจัดการความรู เพื่อรองรับระบบจัดการ

ความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตางๆ  ในการแกปญหาและพฒันาดาน 

คน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ไดมีการวิเคราะห โครงสราง ของสํานักงานคดีอาญา คือเจาหนาที่ธุรการซึ่งปฏิบัติงานใน

สํานักงานคดีอาญา (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1-12) ซึ่งรองรับการจัดการความรู และ

ผูบริหารไดมีคําสั่งมอบหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูแลว จํานวน 6 คณะทํางาน รวมทั้ง

คณะทํางานการจัดการความรู ดานชันสูตรพลิกศพ และไตสวนการตาย และสอบสวนคดีวิสามัญ  

ตามคําสั่งสํานักงานคดีอาญา ที่ 18/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553) แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team) ใหมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1.สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรและจัดการบริหารการจัดการความรูใน

สํานักงานเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

2. ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่

ไดรับมอบหมาย 

3. จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่ไดจาก

การจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย 

 

ขอเสนอแนะ    

 1. ควรมอบหมายงานและระบุตําแหนงหนาที่ใน KM Team ใหชดัเจน ไดแก 

1.1 ระดับ KM (Knowledge Manager) ,Project Manager ควรมอบหมายโดยการ

ระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

1.2 ระดับผูเชี่ยวชาญ Expert  

1.3 ระดับ KE (Knowledge Engineering) 

1.4  เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใชเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศแลวควรมีเจาหนาที่ของสํานักงานคดีอาญา 
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2. ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาเขารวมกิจกรรมการ

จัดการความรู 

 

เอกสารหลักฐาน 

 MAN 2.1  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู (KM Team)  

 

7. การจดัการโครงการ (MAN3: Project Management) 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

    ตองมี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรูโดยจะตองดําเนินการภายใน

เวลาและทรัพยากรที่มีอยู (งบประมาณ บุคลากร และเคร่ืองมือ) หลังจากจบภารกิจมีการทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินการ 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

   มีการจัดทํา Gantt Chart ซึ่งไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ตามกระบวนการ 

CommonKADS และเปนไปตามมาตรฐาน ISO12207/15504 จํานวน 15 Tasks ทําใหมีการบริหาร

จัดการองคกรที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังควรตองเรงใหมีการอบรมดานการจัดการความรู

เพิ่มเติมแกบุคลากร สวนอุปกรณ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร รองรับการจัดการความรู เวนแตระบบ

สารสนเทศยังมีปญหาซึ่งอยูในความรับผิดชอบดูแลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน

อัยการสูงสุด  

 

 ปญหาอุปสรรค 

 บุคลากรยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรู ซึ่งจะตองสรางทัศนคติในการจัดการ

ความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการ

ความรูแลวยังตองปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหรองรับการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
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 ขอจํากัด 

  ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาที่จํากัด ขอมูลที่จัดทํามาน้ันจึงเปนเพียงงานวิกฤต

บางสวนที่สํานักงานมีอยู 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

 -เอกสาร MAN 3.1 แผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project Plan) 

) 
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8. การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN1: Human Resource Management) 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

 1) ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานคดีอาญาที่มีอยู 

 2)  จัดทําแผนกําลังคน 5 ป ของสํานักงานคดีอาญา เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 3) วิเคราะหเปรียบเทียบอัตรากําลังที่มีอยูกับแผนกําลังคน 5 ป  

 4) หลังจากจบภารกิจมีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ  

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 จากการศึกษา พบวาบุคลากร สํานักงานคดีอาญา รองรับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด เพียงแตยังขาดการมอบหมายที่ชัดเจน ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูน้ันขาด

การพัฒนาการทํางาน 

 

เอกสารหลักฐาน  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร RIN 1.1  อัตราบุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

) 
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9.  การฝกอบรม (RIN2 Human Resource Development) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

   การวิเคราะห สมรรถนะในแตละตําแหนงและหนาที่ ในการบริหารจัดการ KM Team  

ในงานแผนงานฝกบรมเพื่อใหมีความรูความสามารในการใช KMS ใหเกดิประโยชนตาม

วัตถุประสงคโดยกําหนดใหหัวขอวิชาการฝกอบรมตรงตามความตองการของผูใชงานในแตละ

ประเภท 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพื่อฝกอบรม ตามเอกสาร หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการ

ความรู งานแผนงานฝกอบรม (RIN2.1) เสนอใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมใน

จัดทํา โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูเกี่ยวกับงานแผนงานฝกอบรม เพื่อใหมีความรู 

และทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูโดยเฉพาะในป

แรกที่เร่ิมใชแผนกิจกรรมการจัดการความรูในงานวางแผนการฝกอบรม   

 หลักสูตรที่กําหนดขึ้นนี้เพื่อใหบุคลากรงานแผนงานฝกอบรมมีความรูและความเขาใจ 

เกี่ยวกับ 

 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดและจัดทําหลักสูตร (Domain Knowledge) 

 2. เทคนิคและวิธีการออกแบบหลักสูตร (Technology Knowledge) 

 3. การใชระบบการจัดการความรูเพื่อชวยในการกําหนดและจัดทําหลักสูตร   

 4. การฝกอบรม วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) 

 5. การฝกอบรมการใชระบบ KMS  

 

เอกสารประกอบ  ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม   

 ) 
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10. การจัดการความรู  (RIN3: Knowledge Management) 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

 1) รวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่ KM Team ของสํานักงานคดีอาญาไดดําเนินการแลว 

 2) จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการสรางระบบการจัดการความรู สําหรับหัว

ขอความรูงานธุรการคดีอาญา ตามลิ้นชักความรู 15 Tasks ไดแก QA1, ENG1, ENG2, ENG3, 

ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 

 

   ไดรวบรวมขอมูล ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัว

ขอความรูที่ไดดําเนินการแลวจัดเก็บในระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

เอกสารหลักฐาน  ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

 -เอกสารหลักฐานบนระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด  

 ) 
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11.  โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN 4)    

 

 แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

    1. นําขอมูลในการติดต้ังและบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานในการดําเนินโครงการจัดการ

ความรูเกี่ยวกับ Hardware , Software  และระบบ Network เพื่อนํามาวิเคราะหในการสรางและใช

งานระบบ KMS วาจะตองมี  Hardware , Software  และระบบ Network  อะไรบาง ที่มีอยูแลวใชได

หรือไม และตองมีอะไรเพิ่มจึงจะเหมาะสมกับระบบ KMS โดยตองสอดคลองกับ ENG 2  และตอง

มีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  

   2. จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware , Software  และระบบ Network 

เพื่อใชกับ KMS  เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่รองรับ

กิจกรรมการจัดการความรู รวมทั้งตองมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

2.1  ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   

     2.2   ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซื้อ ซื้อ ฯลฯ ราคาเทาใด  

  3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ

ตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะ

สาเหตุใด  เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 

   ไดทําการรวบรวม จัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตราบุคลากร (เอกสาร RIN 4.1) และขอมูล

ระบบคอมพิวเตอร(เอกสาร RIN 4.2)   ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทําระบบ

ทั้งหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสราง

พื้นฐานที่มีอยูเดิม ซึ่งสามารถนํามาใชในระบบ KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองที่ใชบริหาร แผนการ

จัดซื้อในสวนเคร่ืองที่ใหบริการ (Server)  ตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งการดําเนินการ

ไดดําเนินการสําเร็จตามแผนตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน 

 

ปญหาอุปสรรค   

     เคร่ืองคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการสูงสุดยังลาสมัย มีอายุการใชงานนานแลว บาง

เคร่ืองยังใช Window XP อาจจะทําใหไมสามารถรองรับระบบ KMS ได 

 

ขอเสนอแนะ 
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   สํานักงานอัยการสูงสุดควรมีขอจํากัดในเร่ืองอายุการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมให

เกนิ 5 ป  เพื่อที่จะไดรองรับระบบ KMS ได  

เอกสารประกอบ  ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากร 

เอกสาร RIN4.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 

 ) 

 

12.  การจัดการทรัพยสิน  (Asset Management : REU 1)    

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

    1. สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของสํานักงาน

คดีอาญา) ในการตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูที่สอดคลองกับ ENG 2 , 

MAN 1 และ RIN 1  

   2. วิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑที่มีอยูเปรียบเทียบกับอนาคต แบงประเภท

ทรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของที่มีอยูแลว แผนการ

ซือ้ทดแทนเมือ่หมดอาย ุ (Spending Plan) และขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ ในการบํารุงรักษา

ดวย  

   3. จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ที่ใชในระบบการจัดการ

ความรู) 

   4. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ

ตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะ

สาเหตุใด  เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

  1.ไดทําการสํารวจขอมูลอัตรากําลัง สํานักงานคดีอาญา (เอกสารREU 1.1)   และไดทําการ

สํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรูในปจจุบัน (เอกสาร REU 

1.2) 

 2. ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทําระบบการจัดการความรูทั้งหมด 

แลวทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภัณฑ    

 3.ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการการจัดการทรัพยสิน โดยไดทําการวิเคราะห

เปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานในอนาคตจะมีการใชงานในระบบ KMS ซึ่งจะมี
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รูปแบบการใชงานที่เพิ่มขึ้นมากกวาการใชงานเพียงแคการพิมพขอมูล  มีขอเสนอแนะการใชงาน

เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่มีอยูซึ่งมีเพียงพอที่จะตองเปลี่ยน (คอมพวิเตอร) ที่ลาสมัย ในบางสวนจํานวน

นอย และการจัดซื้อของใหม ในสวนเคร่ือง (Server)  มีแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใน

อัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปน  รายป (เอกสารREU 1.3)   

 การดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน.   

 

เอกสารประกอบ (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/ 6

เอกสาร REU1.1 เอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

เอกสาร REU1.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร  

เอกสาร REU1.3รายงานการจัดการทรัพยสิน REU1 

 ) 

 

13.  การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Software Design : REU 2)    

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

 

   1. ตรวจสอบสาํรวจ Template ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชไดจากระบบ 

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  เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ

ตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะ

สาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น  

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ )Templates  (ตางๆ  ของ สํานักงานอัยการสูงสุด  สําหรับ 

การสรางระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรู องคความรูที่ 

94 งานธุรการคดีอาญาใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังน้ี 

                   1. ตนแบบ Cop ของเดิม   

       2. ตนแบบ Task, Inference, Domain    

       3. ตนแบบในสวนกฎ  และระเบียบ  

       4 .Template CoP ระบบการจัดการความรู ปจจุบันที่ใชอยู   

http://kmcenter.in.th/�


84 

       5. Template ในสวน Knowledge Map (Visio)   

    ในการดําเนินการ  ไดนาํ Template  CoP  และ Template ในสวน Knowledge Map (Visio) 

มาใชเปนตัวแบบ ในสวนการสราง cop งานธุรการคดีอาญา มี Function การใชงาน เชน การ

รวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎ  ระเบียบ Case Study (ตัวอยางรายงานการคดี) Knowledge Map  

(ขั้นตอนการรายงานการในรูปแผนผัง)  โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ งานสารบบคดี 

งานวิกฤติ คือ รายงานการคดี  Inference  ที่สําคัญ เชน บัญชีสํานวนคาง, สารบบคดีอาญา, ระเบียบ  

Domain ที่สําคัญ เชน สํานวนที่ยังไมดําเนินการในเดือนกอน , สํานวนที่รับใหมในเดือนน้ี  

Knowledge Base ที่สําคัญ เชน กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนตางๆ ที่อางอิง  และไดจัดทาํรายงานการ

ใช Template  

 

เอกสารประกอบ  ( อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสารตนแบบโครงสราง CoP ของเดิม   

 ) 

เอกสาร ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS   

เอกสาร ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ   

 เอกสาร ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด   

เอกสาร ตัวแบบ สัญญลักษณ CommonKADS  

เอกสาร รายงานการใช Template    
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14.  ความรูเฉพาะงาน (Domain Engineering: REU3) 

 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

            1. วิเคราะหผลที่ไดจาก ENG1-ENG4 และ MAN1 เพื่อหาขอมูลที่สามารถนําไปใชซ้ําได   

 2. จัดทํารายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

 3. หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน  เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการ

ตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะ

สาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น 

 

รายงานผลการดําเนินการ (DO)                                                                  

            1) ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG 1 – 4  และ MAN 1 (เอกสารและผล

การดําเนินงานปรากฏอยูใน RIN 3 )  

 2) ผูศึกษาไดวิเคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือ

พัฒนาตอยอดในการดํานินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน (ตามเอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผล

การวิเคราะหรายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซ้ําได)  

 

เอกสารประกอบ  (อยูบนระบบสารสนเทศ การจัดการความรู  http://kmcenter.in.th/6

เอกสาร RIN 3.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได 

) 
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ประวัตผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล    นางสมใจ โหตระการศรี  

วัน เดือน ปเกิด   7 เมษายน 2507  

ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร สาขาการจัดการทั่วไป  

    มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  

    ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  

    มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

ประวัติการทํางาน  เจาหนาที่บริหารงานธุรการ สํานักงานอัยการจังหวัดนางรอง  

    จังหวัดบุรีรัมย 

    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 8  

     สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด 

    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ ฝายกิจการทั่วไป สํานักงานคดีอาญา  

     สํานักงานอัยการสูงสุด 
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