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ภาคผนวก ก 

คําส่ังสํานักงานกิจการอัยการสูงสุด ที่ 6/2553 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
(KM Team) 
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ภาคผนวก ข  

คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ที่ 15/2553 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
(KM Team) 

 



145 

 

  



146 

 

 
ภาคผนวก ค  

บทสัมภาษณ นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ  อธบิดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
 

งานรองขอความเปนธรรม 
บทสัมภาษณ    นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ 

อธิบดีอัยการ  สํานักงานอัยการคดีกิจการอัยการสูงสุด 
 

นายชาญชัย  โชติเวทธํารง  ขออนุญาตสัมภาษณนางสาวนิภาพร  รุจนรงศ  อธิบดีอัยการ  
สํานักงานอัยการคดีกิจการอัยการสูงสุด  เกี่ยวกับหัวขอความรูงานรองขอความเปนธรรม 

 
  ชาญชัย : วาระท่ี 1  ความเปนมาของโครงการจับความรู 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 และแผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ไดกําหนดใหมีการสรางและ
รวบรวมองคความรู จํานวน 100 หัวขอความรู เพื่อจะไดนําเขาศูนยรวบรวมองคความรู (KM 
Center) เปนแหลงเ รียนรูของบุคลากรในองคกรตอไปอันจะสงผลใหการปฏิบัติหนา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ “งานรองขอความเปนธรรม” เปนหนึ่งในรอยหัวขอองคความรูท่ีจะตองสรางและ
รวมรวมองคความรูตามแผนดังกลาวเชนกัน และเพื่อใหการดําเนินการตามแผนประสบความสําเร็จ 
และสํานักงานอัยการสูงสุดมีระบบการจัดการความรู (Knowledge  Management  System) ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรอัยการใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได 
สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดทําบันทึกความตกลง MOU กับวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการความรูไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการโดยนําเอา 100 
หัวขอองคความรูตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติ
จริง ซ่ึงการสัมภาษณในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของศึกษาคนควาแบบอิสระ(Independent Study:IS) ท่ี
อยูในหลักสูตรดังกลาว ท่ีตองนําการจัดการความรูมาใชแกปญหาและพัฒนา โดยตองมีการสราง
ระบบจัดการความรูข้ึน 
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ชาญชัย : วาระท่ี 2  วัตถุประสงคในการสัมภาษณ 
วัตถุประสงคของการสัมภาษณในครั้งนี้เปนการสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต

ของการจัดการความรู  แลวนําไปจับความรู (Knowledge Capture) จากผูเช่ียวชาญตามหัวขอท่ีได
กําหนดขอบเขตไว ในหัวขอองคความรู งานรองขอความเปนธรรมมีงานวิกฤตหรืองานสําคัญ
ใดบางนําไปสูการปฏิบัติงานใหประความสําเร็จ และใครเปนผูเช่ียวชาญในงานนั้น ๆ รวมถึง  

หากมีระบบจัดการความรูข้ึนมาทานคิดวาใครจะเปนผูมาใหความรู และใครเปนผูใช
ระบบ และทานในฐานะผูบริหารมีความตองการใหระบบเปนอยางไร  และจะตองการใชระบบ
อยางไร 

 
อธิบดี : ในภาพรวมของงานรองขอความเปนธรรม 

งานรองขอความเปนธรรม  เปนกรณีการรองขอความเปนธรรม เปนกรณีท่ีผูตองหาหรือ
ผูเสียหายหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาหรือผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับคดี
ระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือระหวางการพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการ 
หรือเกี่ยวกับคดีท่ีพนักงานอัยการมีคําส่ังแลว ไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมดวยตนเองหรือสง
เร่ืองทางไปรษณียใหสํานักงานอัยการสูงสุด หรือรองเรียนไปยังหนวยงานอื่นและหนวยงานอ่ืนสง
เร่ืองตอมาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 
ชาญชัย : วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คืออะไร 
 
อธิบดี : วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ พนักงานอัยการ
พิจารณามีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน 
 
ชาญชัย : ยุทธศาสตรดานการจัดความรู (KM Strategy) ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ
ความเปนธรรม คืออะไร 
 
อธิบดี : ยุทธศาสตรของการจัดการความรู (KM Strategy) คือ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ลดความเส่ียง 
 
ชาญชัย : ขออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดกําหนดงานวิกฤตหรืองานสําคัญท่ี
ควรมาศึกษาในคร้ังนี้ 
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อธิบดี : งานวิกฤตหรืองานใหญในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด คือ “การรองขอความเปนธรรม
ประเด็มเดิมหลายคร้ัง 
 
ชาญชัย : ผูเช่ียวชาญ คือใคร 
 
อธิบดี : ผูเช่ียวชาญ คือ นายศุภพงษ   วงศรัตนานุกุล  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการ
สูงสุด 
นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ  อัยการผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
 
ชาญชัย : เอกสาร กฎหมาย คูมือท่ีเกี่ยวของ คือ อะไร 
 
อธิบดี : กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของของงานรองขอความเปนธรรมไดรวบรวมเปนคูมือแลว และได
ระบุไวในคูมือ “กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปน” ซ่ึง
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1-2 สํานักงานอัยการสูงสุด ไดจัดทําเสร็จแลว
ตั้งแตป พ.ศ.2553 
 
ชาญชัย : ขออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ไดระบุความคาดหวังของสํานักงานคดี
กิจการอัยการสูงสุด 
 
อธิบดี: การทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม สามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนไปตาม KM Strategy คือ ทํางานไดอยาง ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ลดความ
เสี่ยง และ Vision ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ พนักงาน
อัยการพิจารณามีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน 
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ภาคผนวก ง 

สรุปการจับความรูผูเชี่ยวชาญ นายศุภพงษ  วงศรัตนานุกุล 
นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ 

 
สรุปการจับความรูผูเชี่ยวชาญ 
นายศุภพงษ   วงศรัตนานกุุล 

รองอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด  

นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ 
อัยการผูเช่ียวชาญ  รองอัยการพิเศษฝายคดรีองขอความเปนธรรม 

งานรองขอความเปนธรรม 
โดย นายชาญชัย  โชติเวทธํารง 

 
การรองขอความเปนธรรมเกี่ยวกับคดี 

การรองขอความเปนธรรม  เปนกรณีท่ีผูตองหาหรือผูเสียหายหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ผูตองหาหรือผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับคดีระหวางการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรือระหวางการพิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการ หรือเกี่ยวกับคดีท่ีพนักงาน
อัยการมีคําส่ังแลว ไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมดวยตนเองหรือสงเร่ืองทางไปรษณียให
สํานักงานอัยการสูงสุด หรือรองเรียนไปยังหนวยงานอ่ืนและหนวยงานอื่นสงเร่ืองตอมาให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ผูเช่ียวชาญทั้งสองเห็นวา  งานสําคัญหรืองานวิกฤตของงานขอความเปนธรรม คือ “รอง
ขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 

“รองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 
ผูรองไดรองขอความเปนธรรมเปนผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาหรือ

ผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับคดีตอสํานักงานอัยการสูงสุด และไดรับการแจงผลการ
พิจารณาขอรองเรียนแลว ยื่นคํารองซํ้าในเร่ืองเดิมอีกหลายคร้ัง หรือรองขอความเปนธรรมตอ
สํานักงานอัยการสูงสุด พรอมยื่นขอความเปนธรรมตอหนวยงานอื่น ๆ  ดวย และหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีรับเร่ือง
รองเรียนจากผูรองขอความเปนธรรมไดสงเร่ืองขอความเปนธรรมของผูรองตอมา ใหสํานักงานอัยการ
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สูงสุดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแจงผลการพิจารณา เชนการยื่นเร่ืองตอ หนวยงาน
ตอไปนี้ 

1. ผูตรวจการแผนดิน 
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
3. สํานักนายกรัฐมนตรี 
4. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
5. สํานักราชเลขาธิการ 
6. เรือนจําตาง ๆ 
7. กระทรวงยุติธรรม 

 
ประเด็นปญหาการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง  

ขอรองเรียนเรื่องเดียวกันผูรองไดยื่นหนังสือรองขอความเปนธรรมหลายคร้ัง และมีบาง
เร่ืองเกี่ยวพันกับสํานวนอ่ืนหลายสํานวน มีหลายฐานความผิด ซ่ึงอยูในเขตอํานาจศาลตางกัน มี
ผูตองหา ผูเสียหายและผูเกี่ยวของในคดีหลายคน และคดีความผิดกรรมเดียวท่ีผูรองทุกข ไดรอง
ทุกขหลายทองท่ี ผูตองหากระทําความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง ไดยื่นเร่ืองขอ
ความเปนธรรมหลายคร้ัง อาจตองสงตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมหลายทองท่ี ซ่ึงตองใชเวลา
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มข้ึน อาจตองใชบุคคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 
การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของมีดังนี ้

Input 
1. แผนปฏิบตัิงาน 

ประกอบดวย   
1.1 แผนกําหนดภารกิจ 
1.2 แผนกําหนดบุคคลผูปฏิบัติงาน 
1.3 แผนกําหนดจาํนวนและวิธีใชงบประมาณ 
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1.1 แผนกําหนดภารกิจ มีการวางแผนการดําเนินงานและข้ันตอนในการพิจารณาคดี
รองขอความเปนธรรมใหตอเนื่อง รวดเร็วและถูกตอง 

1.2 แผนกําหนดบุคคลผูปฏิบัติงาน กําหนดบุคคลผูมีความรูความสามารถในการใช
กฎหมายอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบ และเปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ สามารถติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานราชการตาง ๆ ไดด ี

1.3 แผนกําหนดจาํนวนและวิธีใชงบประมาณ การจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน
ท่ีทันสมัยพรอมใชงานไดสะดวกรวดเร็ว เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองมือ
ส่ือสาร รับสงแฟกซ เคร่ืองโทรศัพท 

2. บุคลากรผูปฏบิัติงานมี ขาราชการอัยการและขาราชการธุรการ 
การปฏิบัติงานของขาราชการอัยการและขาราชการธุระการ ตองทํางานมีลักษณะ

การทํางานเปนทีม มีคุณสมบัติเหมาะสม และ มีผูตรวจสอบและควบคุม 
1. การทํางานเปนทีม ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีตามไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีแทนกันได การใหความชวยเหลือ การใหคําปรึกษาแกผูรอง และการรับเร่ืองขอความเปน
ธรรม กรณีเจาของเร่ืองไมอยูหรือติดภารกิจอ่ืน 

2. เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน, 
การใหคําปรึกษา, มีไหวพริบปฏิภาณในการแกไขปญหาได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ในการติดตอ
ประสานงานกับประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืน 

3. มีผูตรวจสอบและควบคุม คือมีลําดับช้ันการตรวจสอบและการบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานของขาราชการท่ีพรอมใหคําแนะนํา ปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี 

3. งบประมาณและพัสดุ อุปกรณ  
3.1 กําหนดแหลงท่ีไดรับ จากหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน พัสดุอุปกรณ 
3.2 จํานวนท่ีไดรับ พัสดุอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ตองไดรับจํานวนท่ีเพียงพอกับ

ปริมาณงานและบุคคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
3.3 มีการจําแนกการใช โดยการจัดสถานท่ีทํางาน มีการจัดวางเคร่ืองใชวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองใชสํานักงานเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวน พรอมใชงาน 
 

Process 
1. วิธีพิจารณาคํารองขอความเปนธรรม 

1. บุคลากรมีความพรอม มีความรูความสามารถการใชกฎหมายอยางถูกตอง พรอม
ปฏิบัติงาน แกไข ปญหาตาง ๆ ตามประเด็นคํารองได 
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2. สํานวนถูกตอง มีรายงานความเห็นและคําส่ังของพนักงานอัยการถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ มีสําเนารายงานการสอบสวน, คําใหการของผูกลาวหา, คําใหการ
ของผูตองหา, คําใหพยานและเอกสารประกอบคําใหการครบถวน 

3. พยานหลักฐานครบถวน สํานวนมีหลักฐานพิสูจนความผิดท่ีสามารถลงโทษ
ผูกระทําผิด 

4. ความถูกตองของคําส่ังของพนักงานอัยการ การส่ังคดีถูกตองตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

5. เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรม มีเหตุผลท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการส่ังคดี
ของพนักงานอัยการหรือไม 

 
Output 

1. ยุติคํารองขอความเปนธรรม 
1. คํารองขอความเปนธรรมไมมีเหตุผล ไมมีเหตุเปล่ียนแปลงคําส่ัง 
2. คําส่ังของพนักงานอัยการถูกตอง ชอบดวยเหตุผล ตามขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายและชอบดวยระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2. การกลับคําส่ัง 

1. คํารองขอความเปนธรรมมีเหตุผล มีเหตุเปล่ียนแปลงคําส่ัง 
2. คําส่ังของพนักงานอัยการไมถูกตอง คือ 

- การส่ังคดีขัดตอขอเท็จจริง 

- การส่ังคดีขัดตอกฎหมาย 

- การส่ังคดีโดยขัดตอระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญา พ.ศ. 2547  
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ภาคผนวก จ 

การดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู 
 
การเก็บความตองการ ENG 1 (Requirement  Elicitation)  

แผนการดําเนินงาน (Plan) 
1) ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรม 
2) วางแผนงาน  แผนงบประมาณ  ขออนุมัติบุคลากรทางดานการจัดการความรู 
3) ติดตอพูดคุยกับผูบริหารงานรองขอความเปนธรรม หรือผูเช่ียวชาญที่ไดรับการ

ยอมรับวาเปนผูมีความรูประสบการณจริงในงานรองขอความเปนธรรม ชวยพิจารณาวาระการประชุม
กําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping) วา จะประชุมกับหนวยงานใดกับใครบาง 

4) ประชุมกําหนดขอบเขตกับผูบริหารรองขอความเปนธรรม โดยทําความเขาใจการศึกษา
อิสระท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับกรอบความตองการดานความรูและปญหาการจัดการความรูงานรองขอ
ความเปนธรรม รวมกันกําหนดงานวิกฤติอยางนอย 1 งาน และงานประกอบตาง ๆ เพื่อนํารองระบุ
ฐานความรู รายชื่อผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงานทํากําหนดการการ
สัมภาษณ (ในคร้ังตอไป การจับความรู กรณีศึกษา และการสอบทานความครบถวนของความรู
ประสบการณ) 

5) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตาม
มาตรฐาน CommonKADS (Task – Inference – Domain – Knowledge Base – Ontology) เพื่อจับ
หลักการสําคัญ ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

6) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตาง ๆ ในงานรองขอความเปน
ธรรมท่ีกําหนด ทบทวนกรณีสําคัญเหลานั้น 

7) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน
ความเขาใจ ความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญดานงานรองขอความเปนธรรม 

8) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 
9) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีกําหนดการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ มีวาระการสัมภาษณ และมีบันทึกการประชุม 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวกับงานรองขอ
ความเปนธรรม  

วันท่ี 24 มิถุนายน 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ อธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด) เพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู โดยไดกําหนดภารกิจสําคัญ 
(Critical Task) คือ การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ คือ นาย
ศุภพงษ  วงศรัตนานุกุล รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด นางสาวจิตยิน  ติรณ
วัตถุภรณ อัยการผูเช่ียวชาญ ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.1) และสรุปคําสัมภาษณ
ผูบริหารเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG 1.2) 

เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (นายศุภพงษ  วงศรัตนานุกุล, 
นางสาวจิตยิน   ติรณวัตถุภรณ) เพื่อจับความรูจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ โดยต้ังวาระ 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูตามมาตรฐาน CommonKADS เพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจการ
รองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.3) และสรุป
คําสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Transcript) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 (เอกสาร ENG 1.4) แลวนําบท
วิเคราะห (Transcript) มาสรางแบบจําลองความรูการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง
ตามมาตรฐาน CommonKADS (เอกสาร ENG 1.5) 

การดําเนินการสัมภาษณผู เช่ียวชาญ เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว และไมมีปญหา
อุปสรรคแตอยางใด 
 
ปญหา 

การจับความรูจากผูเช่ียวชาญ  เกิดปญหาผูเช่ียวชาญจะรูเพียงเฉพาะดาน ไมยอมรับฟงใน
รายละเอียด แตงานรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ังเปนงานหลากหลายตองการความรู
รอบดาน 
 
ทางแกไข 

ตองใชผูเช่ียวชาญ 2 ทาน เพื่อใหไดความรูทุกดาน และตองอธิบายรายละเอียดตอ
ผูเช่ียวชาญใหครบถวน และขอคดีตัวอยาง (Case Study) เพื่อนํามาประกอบการศึกษา 
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ขอเสนอแนะ 

ตองตรวจสอบใหไดผูเช่ียวชาญที่เคยผานงานมาจากหลาย ๆ ภาคสวนของประเทศ มิใช
ผูเช่ียวชาญที่มาจากภาคใดภาคหนึ่งของประเทศเพียงภาคเดียวหรืออาจตองใชผูเช่ียวชาญหลายคน 
และจะตองมีคดีตัวอยาง ท่ีสําคัญหลาย ๆ เร่ืองมาศึกษาประกอบ 

 
ตรวจสอบ (Check) 

จากการจับความรูจากผูเช่ียวชาญ ไดงานวิกฤต คือ “การรองขอความเปนธรรมใน
ประเด็นเดิมหลายคร้ัง” จึงไดตรวจสอบจากสารบบของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ
เปนธรรม พบวามีการรองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมหลายคร้ัง มากกวาสิบเปอรเซ็นต ซ่ึง
จะตองมีการแกไขในปญหาดังกลาว 
 
ดําเนินการ (Act) 

ไดทําการจัดการความรู กลาวคือ นํากฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนท่ีไดรวบรวม และ
ตรวจสอบความทันสมัยมาปฏิบัติงานในงาน “การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 
สามารถทําใหการปฏิบัติงาน ถูกตอง แมนยํามากข้ึน ใชเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีนอยลง เนื่องจาก
ไมตองเสียเวลาในการตรวจสอบคนหากฎหมาย และจากการจัดการความรูทําใหทราบถึง แนว
วินิจฉัย ของอัยการสูงสุด สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
หลักฐาน 
เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร ENG 1.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 24  มิถุนายน 2554 
เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร ENG 1.4 สรุปคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Transcript) เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 
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การวิเคราะหความตองการของระบบงาน ENG 2 (System Requirement Analysis) 

Process  : 
1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 เพื่อเสนอขอบเขตความตองการของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ไดแก ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานรองขอความเปน
ธรรมท่ีสรางข้ึน สอบถามความตองการของระบบงานจากผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงานและ
เจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของ 

2) เสนอขอกําหนด ประเภทผูใชงานระบบจัดการความรูงานในการส่ังคดีไดแก 
Knowledge Worker (Add กับ Edit), Contributor, Designer, Content Manager, Full Control รองขอ
ความเปนธรรม กําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 

3) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีกระบวนการการดําเนินการ
ในงานรองขอความเปนธรรม มีนโยบายการจัดการความรู และมีความตองการระบบการจัดการ
ความรูของผูใชงานแตละประเภท (Knowledge Decision Maker/Provider/User 
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานรองขอความเปนธรรม โดยการสัมภาษณ
จากผูบริหาร (นางสาวนิภาพร  รุจนรงศ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด) เม่ือวันท่ี 
24 มิถุนายน 2554 ตามวาระการสัมภาษณ ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภท ไดดังนี้  

ประเภทท่ี 1  ผูบริหาร  ไดแก  อธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
ประเภทท่ี 2  ผูเช่ียวชาญ  ไดแก  รองอธิบดีอัยการ  อัยการผูเช่ียวชาญ 
ประเภทท่ี 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ไดแก  พนักงานอัยการ  เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผู

ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้ 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 
1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน, ประกาศ

สํานักงาน 
2 ผูเช่ียวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ, 

กฎหมาย , กรณีศึกษา 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ, 

กฎหมายระเบียบกรณีศึกษา, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
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การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานรองขอความเปนธรรม เปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว และไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใด 
 
ปญหา 

ไมมีปญหาอุปสรรค 
 
ขอแนะนํา 

หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรู ท่ีสรางข้ึนนี้แลว ควรมีการทบทวน
สอบถามความตองการของผูใชงาน แตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรให
ทันสมัย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสมและดีข้ึนกวาเดิม 

 
ตรวจสอบ (Check) 

จากการนําระบบการจัดการความรูท่ีไดสอบถามจากผูใชงานไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
กลาวคือ พบวามีบางประการท่ีตองแกไข ในสวนของการมอบหมายงาน ผูใชงานเห็นวาการ
มอบหมายงานในระบบคอมพิวเตอร ขณะน้ียังไมควรใช เนื่องจากบุคลากรบางทานยังไมมีความ
ชํานาญในคอมพิวเตอรเพียงพอบางคร้ัง เปดระบบคอมพิวเตอรไมถูกตองจะทําใหไมทราบวามีการ
มอบหมายงาน หรือระบบปฏิทินกิจกรรมก็เชนเดียวกับผูใชงานแจงวายังไมมีความเชี่ยวชาญใน
ระบบคอมพิวเตอรเพียงพอ เม่ือเปดระบบคอมพิวเตอรไมถูกตองจะทําใหไมทราบวามีงานอะไร
ตองทําในวันใด ในสวนท้ังสองนี้  ผูใชงานขอใชเปนระบบเอกสารไปกอน 

 
ดําเนินการ (Act) 

KM Team จึงไดแกไขในสวนการมอบหมายงานและปฏิบัติกิจกรรม กลาวคือ ไดลงใน
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหศึกษาพัฒนา และไดดําเนินการเปนเอกสารเพื่อใหผูใชงานสะดวกในการ
ทํางาน เม่ือในอนาคตผูใชงานมีความเชี่ยวชาญในระบบคอมพิวเตอรเพียงพอก็จะใชระบบ
คอมพิวเตอรพัฒนาในการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐาน 

• เอกสาร ENG 2.1 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2554 

• เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญเมื่อวันท่ี 11  กรกฎาคม  2554 
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การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร ENG 3 (Software Requirement Analysis )  

Plan 
1) ออกแบบและเสนอขอกําหนดความตองการดาน Hardware, software และ cop ตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับงานรองขอความเปนธรรม 
2) วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบการจัดการความรูสําหรับท่ัวไป (General) 

และแตละ Cop ท่ีเกี่ยวของกับงานรองขอความเปนธรรม 
3) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) 

 
Do 

ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบ โดยวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติ ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตาม
ความตองการของผูใชงานประเภทตาง ๆ ในงานรองขอความเปนธรรม เนื่องจากในการคนควาคร้ัง
นี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการใช MS SharePoint ซ่ึงรองรับความตองการในดานตาง ๆ ของ
ผูปฏิบัติงานอยูแลว และไดกําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS ซ่ึงแสดง
โครงสรางในแตละ CoP ท่ีประกอบดวย Task, Inference, Domain, Knowledge Base ท่ีมีการ
ออกแบบตองทําให เขาใจงาย ใชไดสะดวก แมนยํา ตรงกับความตองการ ตรงกับการใชงาน 
 
ปญหา 

1. การออกแบบผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงานบางคนไมมีความรูดานคอมพิวเตอร
เพียงพอ 

2. ระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมไม
ทันสมัยเพียงพอกับระบบท่ีจะออกแบบ 
 
ทางแกไข 

ช้ีแจง อธิบายความรูดานคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรใหเขาใจระบบคอมพิวเตอรจน
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
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ขอเสนอแนะ 
1. พัฒนาอบรมบุคลากรท่ีมีความรูไมเพียงพอโดยการพัฒนาความรูไปพรอมกับการ

ทํางานเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

รองขอความเปนธรรม 
 
ตรวจสอบ (Check) 

จากการดําเนินการออกแบบดาน Hardware และ Software โดยรวบรวมจากความ
ตองการผูใชงานโดยมีบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมท่ีมีความรู
ดานคอมพิวเตอรเปนผูแนะนํา พบวารูปแบบของ Software มีบางรายการผูบุคลากรยังไมเขาใจและ
มีความไมสะดวกในการใชงาน 

 
ดําเนินการ (Act) 

ผูศึกษา และKM Teamไดปรึกษากับผูมีความรูดานคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมไดดําเนินการแกไขปรับปรุง Software ในสวนท่ีแกไขได สวน
ในดานอ่ืนท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดไดนําเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบแกไข 
 
หลักฐาน 

 เอกสาร ENG 3.1 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 24  มิถุนายน  2554 
 เอกสาร ENG 3.2 สรุปคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญเม่ือวันท่ี 11  กรกฎาคม  2554 
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การออกแบบซอฟตแวร ENG 4 (Software Design) 

Plan 
ดําเนินการตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดรูปแบบซอฟตแวร โดยการใชซํ้า

โปรแกรมขอมูล ท่ีทางสํานักงานอัยการสูงสุดและทางวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ออกแบบ
ไวเรียบรอยแลว  
 
Do     

นํา Template ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดและวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี รวมกัน
ออกแบบและสราง Template มาดําเนินการใชซํ้าโดยการนําผลการวิเคราะหความตองการของ 
Software (เอกสารใน ENG3) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1  ENG2 และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช 
software Microsoft SharePoint 2010  

 
ปญหา 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีระบบคอมพิวเตอรท่ีไมทันสมัย
เพียงพอท่ีจะรองรับระบบจัดการความรู 
 
ทางแกไข 

ติดตอผูมีความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ
เปนธรรมใหดําเนินการในเบ้ืองตนกอน 
 
ขอเสนอแนะ 

เสนอผูบังคับบัญชาใหชวยพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
รองขอความเปนธรรมใหทันสมัย  สามารถรองรับระบบการจัดการความรูท่ีไดจัดทําข้ึน 
 
ตรวจสอบ (Check) 

ผูศึกษา KM Team และผูใชงานไดนํา Template ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดและวิทยาลัย
ศิลปะส่ือและเทคโนโลยี รวมกันออกแบบและสรางมาใชในการปฏิบัติงาน พรอมศึกษา ปรึกษา
จากผูมีความรูดานคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษมาชวยกันตรวจวิเคราะหวาสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดหรือไม ซ่ึงสวนใหญสามารถใชไดอยางสะดวกคงมีสวนนอยท่ีผูใชงานยังไมเขาใจ
เพียงพอ เนื่องจากความรูดานคอมพิวเตอรยังไมเพียงพอ 
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ดําเนินการ (Act) 
ผูศึกษาและผูมีความรูดานคอมพิวเตอรไดดําเนินการพัฒนาใหความรูแกผูใชงานเพ่ือมี

ความรูความเขาใจในระบบคอมพิวเตอรเพื่อจะไดใชงาน Software ท่ีออกแบบได 
 
หลักฐาน 

ENG 4.1 ภาพรวมของงานรองขอความเปนธรรม 
ENG 4.2 แผนการความรูการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 7 ภาพ  
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การส่ือสารในองคกร MAN1 (Organizational Alignment ) 

Plan 
1) รวบรวมวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1  และ 2 
2) สัมมนาเพื่อสรางวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจ ดานคน ดานกระบวนการ 

และเทคโนโลยี 
3) จัดสัมมนาหรือทําหนังสือเวียนแจงบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกระดับ เพื่อสรางความ

เขาใจและรูบทบาทของตนเองและรับขอเสนอแนะจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
4) นําวิสัยทัศนการจัดการความรู ตามขอเสนอตามขอ 2 สูการประชุม (ทําบันทึกการ

ประชุม) 
5) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีแผนในการ Rollout 

ทําหนังสือแจงหนวยงาน ช้ีแจง KM Team และมีบันทึกการประชุม (มีการใชงบประมาณ) 
 

Do 
ผูศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมการส่ือสารเพ่ือทําความเขาใจดานการจัดการความรูกับ

บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมและสามารถกําหนดวิสัยทัศนการ
จัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ไดวา “ พนักงานอัยการ
พิจารณามีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” และกําหนดกิจกรรมการ
จัดการความรูโดยใชทฤษฎีการจัดการความรู “...Learning in Action....” สําหรับ 3 ป ท่ีสอดคลอง
กับวิสัยทัศนดังกลาว 

มีการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสอดคลองกับการทํางานจริง ใหกับ
บุคลากรในสํานักงาน ไดแก ผูเช่ียวชาญ และ/หรือ KM Team ซ่ึงมีการวบรวมปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  
 
ปญหา 

พนักงานอัยการ แจงวาเขาใจวิสัยทัศนแตทางปฏิบัติการทํางานยังไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีใหบรรลุวิสัยทัศนได ท้ังนี้อาจเปนเพราะปจจัยประกอบดานอ่ืนๆ เชน พนักงานอัยการ
เจาของสํานวนท่ีถูกรองขอความเปนธรรมยังไมเขาใจระเบียบเพียงพอ 
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ทางแกไข 
ทําความเขาใจ คําจํากัดความเร่ืองวิสัยทัศนใหชัดเจน การสาธิตทุกคนจะตองแสดงถึง

ทางปฏิบัติวาจะปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนอยางไร จากน้ันตองประเมินเพื่อแกไขใหปฏิบัติ
หนาท่ีไดถูกตอง  
 
ขอเสนอแนะ 

การทํางานจะตองมีการนําเสนอตอท่ีประชุมทุกอาทิตยเพื่อชวยกันพิจารณาใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามวิสัยทัศน คือ พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็นส่ังคดีมุงเนนการใหความ
เปนธรรมตอประชาชน 
 
ตรวจสอบ (Check) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบติดตามดูผลการปฏิบัติงานของผูใชงานวาสามารถ
ทํางานโดยใชการจัดการความรูชวยวา จะสามารถทําใหงานรองขอความเปนธรรมในงานวิกฤต คือ 
“การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” บรรลุวิสัยทัศนหรือไมโดยการติดตามจากการ
ทํางาน และจากการประชุมท่ีผูปฏิบัติงานไดมีการประชุมประจําทุกอาทิตย ทราบวาการทํางานใน
อาทิตยแรก ๆ ยังไมสามารถบรรลุผลถึงวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ
เปนธรรม แตเม่ือไดมีการประชุมอีกหลายคร้ังพบวาการปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัยการจัดการาความรู
เขาชวยเหลือ สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศนไดข้ึน 

 
ดําเนินการ (Act) 

จากการ Check ดังกลาวผูศึกษาและKM Team ไดจัดการความรูใหไดสมบูรณ ทันสมัย
ข้ึน ใหตรงกับความตองการของผูใชงาน เพื่อผูใชงานจะไดนําไปชวยเหลือในการปฏิบัติงานให
สามารถบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ “พนักงาน
อัยการพิจารณามีความ เห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” 
 
หลักฐาน 
MAN 1.1 : แผนกิจกรรม 3 ป 
MAN 1.2 : คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดท่ี 6/2553 
MAN 1.3 : คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดท่ี 15/2553 
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การจัดการองคกร MAN 2 (Organization Management ) 

Plan 
1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1  และ 

2 ในปจจุบัน 
2) ออกแบบกําหนดหนวยงานเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 เดิมเพ่ือดําเนินพันธกิจการจัดการความรูงานรองขอ
ความเปนธรรมดานคน  ดานกระบวนการ  และเทคโนโลยี 

3) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากร สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

4) ขออนุมัติการนําระบบ KMS เขาใชในงานดานงานรองขอความเปนธรรม 
5) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีคําส่ังมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ KMS และมีผังโดยการสรางกระบวนงานท่ีปรับปรุง 
 
Do 

ผูศึกษาไดวิเคราะหโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มี
บุคลากร 19 คน ไดแก พนักงานอัยการ 9 คน ธุรการ 10 คน ซ่ึงสามารถรองรับการจัดการความรู 
และไดมีคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว คําส่ัง
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการกําหนดหนาท่ีให KM Team รับผิดชอบในแตละสวนใหชัดเจน เชน การนํา

ขอมูลเขาสูระบบ การดูแลระบบการจัดการความรู เปนตน 
 

ตรวจสอบ (Check) MAN 2  
ผูศึกษาไดเปนรองหัวหนาคณะทํางานใน KM Team ตามคําส่ังของสํานักงานคดีกิจการ

อัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 ไดดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให KM Team จัดการความรูเพื่อใหเกิด Output คือ คูมือและระบบสารสนเทศใหแก
ผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี 
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ดําเนินการ (Act) 
ผูศึกษาและ KM Team สามารถสราง Output คือ คูมือกฎหมาย ระเบียบ และ

หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรมไดเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวาง
การดําเนินการสรางคูมือในดานวิธีปฏิบัติงาน 
 
หลักฐาน 
MAN2.1 – คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดท่ี 6/2553  
MAN2.2 – คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดท่ี 15/2553 
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การบริหารโครงการ MAN 3 (Project Management) 

Plan   
1) จัดประชุมผูบริหารของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกันในการจัดการความรูงานรองขอความเปนธรรม 
2) คณะทํางานวางแผนประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานท่ี งบประมาณ เพ่ือ

บรรลุเปาหมายในกิจกรรม ดังนี้ 

- ตรวจสอบความรู 

- กรอบแนวคิดทางกระบวนการทํางาน 

- จับ วิเคราะห  สังเคราะหความรู 

- สรางระบบ IT-Based KMS 

- นํา KMS เขาใชงานโดยสรางกิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลง 

- ประเมินผล 
3) คณะทํางาน ยกรางโครงการการจัดการความรู 
4) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและรับทราบขอเสนอแนะจากบุคลากร สํานักงาน

อัยการพิเศษฝาย คดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 
5) จัดประชุมผูบริหารของหนวยงาน สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน

ธรรม 1 และ 2 เพื่อรับรองแผนงาน 
6) ขออนุมัติดําเนินโครงการและทรัพยากรที่ตองการตามแผนงาน 
7) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมี Gantt Chart 3 เดือน

สําหรับสราง KMS และ COP มีการใชงบประมาณ แผน และรายงานการใชจายงบประมาณ และมี
โครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project Team)  

 
Do 

จัดทํา Gantt Chart ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
1. การสรางระบบ KMS (Engineering) 

ไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ตามกระบวนการ CommonKADS และ
เปนไปตามมาตรฐาน ISO12207/15504 จํานวน 15 Tasks  
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2. การบริหารจัดการองคกร (Management) 

มีการบริหารจัดการองคกรท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน มีการจัดต้ัง KM Team แตละ
สํานักงาน ซ่ึงสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดมีคําส่ัง ท่ี 6/2553 และ 15/2553 ตั้ง KM Team 
เรียบรอยแลว 

3. ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน (Resource & Infrastructure) 
บุคลากรตองการศึกษาดานระบบคอมพิวเตอร และความรูดานกฎหมายท่ีออกใหม จึง

มีความจําเปนท่ีจะตองจดักิจกรรมใหความรูในแตละดานมากย่ิงข้ึน 
4. การใชซํ้า (Resuse) 

จากการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูแลว พบวาเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีอยู
สามารถรองรับการจัดการความรูได แตระบบสารสนเทศยังมีปญหาซ่ึงอยูในความรับผิดชอบดูแล
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด มีขอกฎหมายบางประการท่ีสามารถ
นําไปใชกับในหัวขอความรูอ่ืน ๆ ไดอีก 
 
ปญหาอุปสรรค 

1. ดานคน 
 บุคลากรสวนใหญยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูซ่ึงจะตองพัฒนาและ

สรางทัศนคติในการจัดการความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
2. ดานอุปกรณ 
 นอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการความรูแลวยังตองจัดหาอุปกรณ (เคร่ือง

คอมพิวเตอร และ/หรือ ระบบสารสนเทศ) ใหเพียงพอกับความตองการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 
 
ขอจํากัด 

ระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้มีระยะเวลาท่ีจํากัดและขอมูลท่ีจัดทํามานั้นกระจัดกระจาย 
ทําใหระยะเวลาในการจัดการความรูไมเพียงพอ 

ผูศึกษาไดเปนรองหัวหนาคณะทํางานใน KM Team ตามคําส่ังของสํานักงานคดีกิจการ
อัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 ไดดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให KM Team กําหนดเปาหมายจัดการความรูเพื่อใหเกิด Output คือ คูมือและระบบ
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สารสนเทศใหแกผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี โดยไดวางแผนดาน
ทรัพยากร คน อุปกรณ สถานท่ี 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาไดเปนรองหัวหนาคณะทํางานใน KM Team ตามคําส่ังของสํานักงานคดีกิจการ
อัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 ไดดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให KM Team กําหนดเปาหมายจัดการความรูเพื่อใหเกิด Output คือ คูมือและระบบ
สารสนเทศใหแกผูปฏิบัติงานใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี โดยไดวางแผนดาน
ทรัพยากร คน อุปกรณ สถานท่ี 
 
ดําเนินการ (Act) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดดําเนินการตามแผนท่ีไดกําหนดไวดังกลาว สามารถสราง 
Output คือ คูมือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรมได
เสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการสรางคูมือในดานวิธีปฏิบัติงาน 

 
หลักฐาน 

MAN3.1 – แผนโครงการจัดทําระบบการจดัการความรู  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย RIN 1 (Human Resource Management)  

1) คณะทํางานวิเคราะหความสามารถ Conpetence ของ KM TEAM ดานงานรองขอ
ความเปนธรรมจัดทําคุณสมบัติตามตําแหนงงานไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบการทํางานสําคัญ 
ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

2) การสรรหาบุคลากรจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 
2 ท่ี คุณสมบัติ ความรูทักษะและทัศนคติตรงตามความตองการของตําแหนงงานและตาม จํานวนซ่ึง
ข้ึนกับปริมาณงาน 

3) เสนอผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แตงต้ัง มอบหมายความรับผิดชอบแก
บุคลากร สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 ในภารกิจการ จัดการความรู 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินการ (Do) โดยมีการวิเคราะห KM 
Team และผูรวมกิจกรรมท้ังหมด ใหเกิดกิจกรรมการจัดการความรูตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
และมีขอเสนอแนะจํานวนท่ีเหมาะสมและวิธีการใหไดมาของบุคลากร (ประมาณ 5 ปขางหนา) 
 
Do 

1. ผูศึกษาไดตรวจสอบพนักงานอัยการ  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรมมีท้ังหมด 9 ทาน เปนอัยการพิเศษฝายจํานวน 2 ทานอัยการผูเช่ียวชาญพิเศษจํานวน 2 ทาน 
อัยการผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 ทาน อัยการอาวุโสจํานวน 3 ทาน 

2. ผูศึกษาไดปรึกษากับอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการจัด
ความรู พบวามีจํานวนเพียงพอกับการจัดการความรูจึงได จัดต้ัง KM Team รวม 2 Team ตามคําส่ัง
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 6/2553  เร่ืองแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) 
ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรม ส่ัง ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.
2553 และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 เร่ืองแตงต้ังคณะทํางานการจัดการ
ความรู (KM Team) ดานคูมือเกี่ยวกับคดีรองขอความเปนธรรม ส่ัง ณ.วันท่ี 21 ธันวาคม 2553 
 
ปญหา 

พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมสวนใหญจะผาน
งานมาคนละดาน  มีความรูเฉพาะดาน 
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ทางแกไข 
การทํางานประจําจะตองมีการทํางานเปน Team เพื่อประชุมหาแนวคิดรวมกันเพื่อให

ความรูซ่ึงกันและกัน โดยศึกษาหาความรูดานตาง ๆ และดําเนินการจัดการความรูไปพรอมกับการ
ทํางาน 
 
ขอเสนอแนะ 

1. จะตองทํางานเปน Team ตลอดท้ังป มิใชทํางานเปน Team เฉพาะเร่ือง 
2. นําผลการพิจารณาที่ไดทํางานเปน Team บันทึกเปนองคความรูท่ีสามารถนําไปใชได

โดยตลอด 
3. นําองคความรูทําเปนระบบสารสนเทศ (KMS) เพื่อสะดวกแกการใชอันจะทําใหการ

ปฏิบัติหนาท่ีถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง 
 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบผูปฏิบัติงานและบุคคลใน KM Team พบวามีความรู
ความสามารถคนละดานในการจัดการความรูและการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีในงานประจํา จะตองให
บุคลากรดังกลาวชวยกันเพื่อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ และการปฏิบัติหนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
ดําเนินการ (Act) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดมีการประชุมทุกอาทิตย ๆ ละ 1 คร้ัง เม่ือศึกษาดานการจัดการ
ความรู จนสามารถสรางคูมือกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปน
ธรรมไดเสร็จเรียบรอย และนําคูมือดังกลาวไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
หลักฐาน 
เอกสาร RIN 1.1 คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 
RIN 1.2 คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 
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การฝกอบรม RIN 2 (Training) 

Plan 
1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานรองขอความเปนธรรม โดยพิจารณาความตองการความรู 
ทักษะ และทัศนคติท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจัดทําระบบการจัดการความรู 

2) จัดทําแผน การฝกอบรมท่ีเหมาะสม ท้ังวิทยากร หลักสูตร เอกสารประกอบ การ
ฝกอบรม สถานท่ีการฝกอบรม ตารางการฝกอบรม งบประมาณสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงาน
รองขอความเปนธรรมในการพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสามารถติดต้ังใชงานระบบ
จัดการความรู 

3) จัดฝกอบรม และประเมินผลความรู ทักษะ และทัศนคติ กอนและหลังการฝกอบรม
ใหแกบุคลากรในงานรองขอความเปนธรรม  

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอเสนอในการพัฒนา
ผูบริหารดานการจัดการความรู มีขอเสนอในการฝกอบรมวิศวกรความรู มีขอเสนอในการฝกอบรม
ผูใชงานท่ัวไป มีการสาธิตระบบใหกับ KM Team อยางนอย 1 คร้ัง และมีการเขียน Feedback  
 
Do 

1)  ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีรองขอความเปนธรรมทุกคนตองการ ศึกษา ดานระบบคอมพิวเตอร และความรูดานกฎหมายท่ี
ออกใหม และปจจุบันสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมมีพนักงานอัยการท่ีมี
ความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร 5 คน 

2) ไดปรึกษาผูบริหารไดความวาในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม มีงานมากไมอาจสงไปพัฒนานอกสํานักงานได จึงใชหลัก Learning in Action โดยให
พนักงานอัยการท่ีมีความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร 5 คน แนะนํา สอนพนักงานอัยการท่ีไม
เช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรในงานท่ีปฏิบัติอยูประจํา โดยใชวิธีสอนตัวตอตัว  สวนดานกฎหมายจะ
มีการประชุมกันทุกอาทิตย ๆ ละ 1 วัน โดยแบงหัวขอการศึกษาจากคดีท่ีเกิดข้ึนจริงแลวมานําเสนอ
และวิเคราะหในท่ีประชุม โดยใชกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ท่ีไดดําเนินการจัดการความรู
ในปจจุบัน แลวนําผลการวิเคราะหมาทําเปน Case Study  
 
 
 



172 

 

ปญหา 
1) ดานคอมพิวเตอร 

พนักงานอัยการบางทานไมมีความรูดานคอมพิวเตอร บางทานมีความรูบาง 
2) ดานกฎหมาย ดานสํานวน 

พนักงานอัยการมีความรูดานกฎหมายคนละดาน  มีประสบการณไมเหมือนกัน เคย
ตรวจพิจารณาสํานวนมาคนละแบบ 
 
ทางแกไข 

1) ดานคอมพิวเตอร  
 ตองแยกพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูดานคอมพิวเตอร และพนักงานอัยการท่ีมี

ความรูบางออกจากกันเพื่อใชวิธีการพัฒนาคนละแบบกัน โดยพวกที่ไมมีความรูเลยจะตองเร่ิมตน
จากข้ันตน 

2) ดานกฎหมายและสํานวน 
 พนักงานอัยการท่ีไดรับสํานวนแตละคนจะตองสรุปความเห็นคําส่ังเพ่ือนําเขาสูท่ี

ประชุม (ซ่ึงจัดใหมีการประชุมอาทิตยละ 1 คร้ัง) ถายทอดความรูใหแกบุคคลอื่น ทราบแนวทาง
พิจารณาสวนในท่ีตนเองไดรับ 
 
ขอเสนอแนะ 

พนักงานอัยการจะตองทํางานเปน Team ในทุกดานไมวาจะเปนดานคอมพิวเตอร ดาน
กฎหมาย ดานสํานวน เพื่อมีขอเสนอแนะ ขอปรับปรุงแกไข การพัฒนาไปดวยกัน 
 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบระบบการจัดการความรูท่ีผูปฏิบัตินําไปใชในการ
ทํางาน โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ พบวา พนักงานอัยการผูมีความรูดานคอมพิวเตอรไดแนะนํา
พนักงานอัยการท่ีไมมีความรูในขณะปฏิบัติงาน สวนดานกฎหมาย พนักงานอัยการท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจําไดมีการประชุม ทุกอาทิตย ๆ 1 วัน เพื่อนําผลการพิจารณามีความเห็นเขาสูท่ีประชุม
วิเคราะหสรางองคความรูตอไป 
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ดําเนินการ (Act) 
ผูศึกษาและ KM Team ไดดําเนินการสรางองคความรูดานระบบคอมพิวเตอร สารสนเทศ 

และดานกฎหมาย โดยนําผลจากการศึกษาดานคอมพิวเตอรพิจารณาตอเนื่องใหบุคคลมีความรูดาน
คอมพิวเตอร แนะนําใหปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรเขาชวยในการทํางานมากข้ึนจนในอนาคต
อาจจะใชเอกสารนอยลง สวนดานสํานวนและกฎหมาย ผูศึกษาไดรวบรวมผลการประชุมการ
ทํางานของพนักงานอัยการมาแทรกคัดเลือกวิเคราะห เพื่อนําไปจัดทําเปนคูมือดานเอกสารและดาน
สารสนเทศตอไป 
 
หลักฐาน 
RIN 2.1 ตารางการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกิจกรรมการจดัการความรู 3 ป ตอผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ และ  KM Team 
RIN 2.2 แผนการฝกอบรมดานการจัดการความรูในสํานกังานอัยการพเิศษฝายคดีรองขอความเปน

ธรรม 
RIN 2.3 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 24  มิถุนายน  2554   
RIN 2.4 สรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (transcrip) เม่ือวันท่ี 11  กรกฎาคม  2554 
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การจัดการความรู RIN 3 (Knowledge Management) 

วัตถุประสงค : รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานทีเกีย่วของกบักิจกรรมและการดําเนนิงานตางๆ ใน
การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจดัการความรู 
 
Plan  

1) สมาชิกของคณะทํางานโครงการ  จัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการ
ออกแบบ ติดต้ังระบบจัดการความรูสําหรับหัวขอท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู Task Taxonomy, 
QAI, ENGI, ENG 2, ENG 3, ENG 4, MAN 1, MAN 2, MAN 3, RIN 1, REU 2, REU 3, REU 4 

2) จัดการรายช่ือสมาชิกของคณะทํางานโครงการ (Project Team) พรอมสถานท่ีติดตอ 
(Contact) 

3) จัดต้ังและใชงาน KMS ในการบริหารจัดการโครงการ 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํางายงานการดําเนินงาน (Do) และมี KMS สําหรับ Project 

Team (ใช MySite) 
 
Do 

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับเคาโครง IS Upload เขาสู
ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด  
 
ปญหา 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน มีอยูมากกระจัดกระจายและบางฉบับลาสมัย มีขอจํากัด
ดานระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวม 
 
ทางแกไข 

1) มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวยีน 
2) มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส เพื่อแกไขปญหาดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีมี

จํานวนมาก กระจัดกระจายและลาสมัย 
3) ภายใตระยะเวลาท่ีจํากัดตองดําเนินการรวบรวมงานตาง ๆ แยกทําคร้ังละงาน 

กลาวคือ ใชระยะเวลา 3 เดือนตอหนึ่งงาน เม่ือครบ 1 ป จะรวบรวมแกไขปญหาไดครบท้ัง
สํานักงาน 
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ขอเสนอแนะ 
1) ตองดํา เนินกิจกรรม  5  ส  ทุกป  เพื่อจะได มีการรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ 

หนังสือเวียนท่ีกระจัดกระจายไดตอเนื่อง 
2) ตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนท่ีออกใหมใหเปนระบบ 

ดานเอกสาร เพื่อนําเขาสูระบบสารสนเทศใหทันสมัยตลอดเวลา 
 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาและ KM Team ไดมอบหมายคณะทํางานไปรวมกับพนักงานอัยการหรือ
บุคคลากรอ่ืนท่ีไมไดเปนคณะทํางานเพ่ือรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับ
งานรองขอความเปนธรรม แลวติดตามตรวจสอบโดยใหคณะทํางาน KM Team เสนอผลการ
ดําเนินการตอท่ีประชุม ซ่ึงไดมีการประชุมทุกอาทิตย ๆ ละ 2 วัน  

 
ดําเนินการ (Act) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดดําเนินการจนเกิด Output คือ คูมือ กฎหมาย ระเบียบ และ
หนงัสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรมเสร็จแลว ขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินการ
สรางคูมือดานวิธีปฏิบัติงาน 

 
หลักฐาน  
RIN 3.1  กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
RIN 3.2  รายงานการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปฏิทินกิจกรรม 5 ส 

แผนงานประชาสัมพันธกิจกรรม 5ส ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม 
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โครงสรางพื้นฐาน RIN 4 (Infrastructure) 

Plan 
1) จัดทําคุณสมบัติ (Specification) แผนในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษาโครงสราง

พื้นฐานในการดําเนินโครงการ จัดการความรูหัวขอท่ีกําหนด 
- Hardware 
- Software  
- KMS มีล้ินชักความรู ISO 12207 สําหรับคณะทํางานโครงการ (Project Team) 

งานรองขอความเปนธรรม 
- สถานท่ีทํางานของคณะทํางานโครงการงานรองขอความเปนธรรม 

2) จัดทําแผนงบประมาณ ท้ังงบประมาณลงทุนและงบดาํเนินการ 
3) วิเคราะหความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) ของโครงสรางพื้นฐานงานรอง

ขอความเปนธรรม 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอเสนอแนะในการ

จัดหาอุปกรณดาน Hardware/software/Network 
 

Do 
- ผูศึกษาไดสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต เพ่ือรองรับการจัดการ

ความรู พบวามีความเพียงพอตอการใชงานจริง เนื่องจากมีการจัดสรรคอมพิวเตอรในปงบประมาณ 
2553 แลว แตพบปญหาทางดานระบบ Net Work ยังไมคอยรองรับเทาท่ีควร 

- สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบในดาน
Net Work ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
  
ปญหา 

ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมไมทันสมัยตอ
การรองรับการจัดการความรู 
 
ทางแกไข 

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรเปนการจัดสรรจากสํานักงานอัยการสูงสุดจึงตองเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อแกไขตอไป 
 



177 

 

ในการแกไขเฉพาะหนาตองติดตอศูนยสารสนเทศเพ่ือดําเนินการใหเคร่ืองในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมสามารถจัดระบบคอมพิวเตอรใหไดโดยใหมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรบางเคร่ืองสามารถปฏิบัติงานได 
 
ขอเสนอแนะ 

1) ตองปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรมใหทันสมัยเพื่อรองรับการจัดความรูตอไป 

2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานคอมพิวเตอรและดานการจัดการความรู 
 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
รองขอความเปนธรรม เพื่อเสนอผูบังคับบัญชา โดยตรวจสอบวาเครื่องใดอยูในระยะเวลาตอง
เปล่ียนหรือไมทันสมัยตอการรองรับตอการจัดการความรู เพื่อหาทางแกไขปญหาเฉพาะหนาให
สามารถปฏิบัติงานได 

 
ดําเนินการ (Act) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดปรึกษากับบริษัทท่ีทางสํานักงานกิจการอัยการสูงสุดวาจางให
มาดูแลระบบคอมพิวเตอรใหชวยจัดการใหระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
รองขอความเปนธรรม สามารถใชงานรองรับการจัดการความรูได 
 
หลักฐาน 
RIN 4.1 ขอมูลดานนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภายในหนวยงานท่ีได

นําเสนอตอผูตรวจการ 
RIN 4.2  สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  2554 
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การจัดการทรัพยสิน REU 1 (Asset Management ) 

Plan 
1) นโยบายยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการจัดการทรัพยสิน คือ 

- ใชทรัพยสินเดิมใหมากท่ีสุด ซ้ือเพ่ิมเทาท่ีจําเปน 

- ใชซอฟตแวรถูกตองตามกฎหมาย 

- มีแผนซ้ือหรือเชาทดแทน 

- การทําสัญญาซอมบํารุง 

- มีการตรวจสภาพ ซอมและซ้ือทดแทน 

- การใชฐานขอมูลในการใชงานเพ่ือจําหนายซาก 
2) แบงประเภททรัพยสิน  ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน แผนการซ้ือ

ทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) 

- Server อายุ 3 ป 
- System Software Server อายุ 3 ป 

- Network อายุ 3 ป 

- KMS software อายุ 3 ป 

- Client อายุ 3 ป 

- Client software อายุ 3 ป 

- Mobile Device อายุ 3 ป 
3) จัดทํามาตรฐานการตรวจรับ การตรวจสอบทรัพยสินประจําป (เง่ือนไขการตัดสินใจ 

ความเสี่ยงตาง ๆ เชนเสียบอย ไมมีผูขายหรือบริการหลังการขาย เทคโนโลยีลาสมัย คาใชจายสูง
เกินไป) การจําหนายซากและทดแทน 

4) จัดทํามาตรฐานการเบิกจาย รับผิดชอบครุภัณฑ 
5) จัดทําฐานขอมูลทะเบียนและประวัติการใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 
6)  หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอมูลสํารวจการใช

งานครุภัณฑท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดความรูในปจจุบัน และมีขอเสนอแนะ 
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Do  

มีการสํารวจครุภัณฑ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูปฏิบัติงานวารองรับการสรางระบบ
การจัดการความรูคร้ังนี้หรือไม พบวาทุกเครื่องในงานอาคารฯ รองรับระบบฯ เนื่องจากพึ่งไดรับ
จัดสรรเม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2553 ท้ังในสวนของคุณสมบัติเคร่ืองและระบบ Intranet/Internet 

 
ปญหา 

เคร่ืองคอมพิวเตอรปจจุบันใชงานได แตในอนาคตอันใกลเคร่ืองดังกลาวกําลังจะ
หมดอายุหรือลาสมัย 
 
ทางแกไข 

ตองต้ังทีมงานเพื่อสํารวจเคร่ืองคอมพิวเตอรตลอดเวลาวาเคร่ืองใดเร่ิมหมดอายุและไม
ทันสมัยจะไดแกไขไดทันทวงที 
 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีการกําหนดอายุความใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมขอใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใหมหรือแกไขใหใชงานไดดีโดยตลอด 
 
ตรวจสอบ (Check)  

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
รองขอความเปนธรรม โดยพนักงานอัยการท่ีมีความรูดานคอมพิวเตอรชวยดําเนินการ 

 
ดําเนินการ (Act) 

จากการตรวจสอบพบวา มีคอมพิวเตอรท่ีใชอยูในสภาพควรเปล่ียน 3 เคร่ือง ไดนําเสนอ
ผูตรวจการอัยการถึงปญหานี้เพื่อแกไขแลว 

 
หลักฐาน 
REU 1.1  การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดการความรูและแผนการ

ซอมบํารุงรักษา  2  ป 
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REU 1.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี  24  มิถุนายน  2554 
 
การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ REU2 (Reuse Program Management) 

Plan 
1) กําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการใชซํ้าหรือไมทําซํ้า 

- ตองไมมีขอมูลท่ีซํ้าซอน 

- มีอยูแลวไมทําซํ้า 
- พยายามใช Template 

2) วิเคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 

- เอกสารกํากับงาน ISO 12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1,REU2) 

- Workspace Templates 

- Knowledge Map Templates 
3) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้า การตรวจสอบการออกแบบซํ้า และการ ฝกอบรม 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยรายงานการนํา 

Template ไปใช และมีขอเสนอแนะ 
 
Do 

ไดสํารวจรูปแบบการใชซํ้าโปรแกรมตาง ๆ พบวามีการใชขอมูลในกระบวนการท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีการประกวดราคา หรือการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชงานกอสราง อาจนํารูปแบบความรูคร้ังนี้นําไปใชได 
 
ปญหา 

ไมมีการเก็บขอมูลการใชโปรแกรมซํ้า เม่ือจะปฏิบัติงานจึงจะพบวามีการใชโปรแกรมซํ้า 
 
ทางแกไข 

ตั้งคณะทํางานเพ่ือดูแลเร่ืองการใชโปรแกรมซํ้าเพราะทําใหเสียเวลา และเสียคาใชจาย
โดยใชเหตุ 
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ขอเสนอแนะ 
จะตองมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการใชโปรแกรมในงานทุกดานเพื่อไมใหเกิดปญหา

ดังกลาวข้ึนอีก 
 

ตรวจสอบ (Check)  
ผูศึกษาและ KM Team ไดรวมกันตรวจสอบการใชโปรแกรมของบุคคลากรในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมวามีการใชโปรแกรมซึ่งอยางไรหรือไม หากใชแลวผล
อยางไร 

 
ดําเนินการ (Act) 

จากการตรวจสอบไมมีการดําเนินการท่ีทําใหเสียประโยชน จึงไดเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ดานท่ีนําเสนอใน KM Team เพื่อแจงใหบุคคลกรทุกคนทราบถึงผลคดี ผลเสียของการใชโปรแกรม
ซ่ึงดังกลาว 
 
หลักฐาน 
REU 2.1  รูปแบบสารสนเทศ 
REU 2.2 Teamplate ของ Task Inference และ Domain 
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ความรูเฉพาะงาน REU 3 (Domain Engineering ) 

Plan 
1) จับความรูภารกิจตาง  ๆ  ในหัวขอความรูงานรองขอความเปนธรรม  โดยใช 

CommonKADS Methodology ในการเก็บ หลักการสําคัญ Domain Concept ของความรูในหัวขอท่ี
กําหนด 

- Task Knowledge ภารกิจท่ีตองใชความรูประสบการณพิเศษ 

- Inference Knowledge ความรูประสบการณท่ีสําคัญ 

- Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ 

- Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และขอมูล
สารสนเทศในการทํางาน 

- Ontology คํานิยาม ทฤษฎี และความสัมพันธพื้นฐาน 
2) เก็บLiterature Review มาตรฐานกฎหมายแนวทางปฏิบัติขอมูลและเอกสารอางอิง

ตางๆ เกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรม 
3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยการทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเกี่ยวของคําจํากัดความ/ทฤษฎีพื้นฐาน/เทคนิคสําคัญตาง ๆ  
 
Do 

ความรูเฉพาะงานหลักในการคนควาคร้ังนี้ คือ มีขอมูลบางอยางท่ีใชรวมกันกับหัว
ขอความรูอ่ืน ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชดวยกันได กลาวคือ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
นอกจากมีงานรองขอความเปนธรรมแลวยังมีงานขออนุญาตฟอง งานคดีกลับคําส่ัง งานคดีความผิด
กรรมเดียว ท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง งานคดีเอกภาพ งานอ่ืน ๆ ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุด
กําหนด ดังน้ันความรูหลักในการคนควาคร้ังนี้ มีขอมูลที่รวมกันใชได คือ 
 
Domain 
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1. แนววิธีพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรม 
 Domain คือ ความถูกตองของคําส่ังพนักงานอัยการทุก ๆ งานของสํานักงานคดีกิจการ

อัยการสูงสุดดังกลาวขางตนตองอาศัยความถูกตองของคําส่ังของพนักงานอัยการตาม Domain 
ดังกลาวมาพิจารณาใชรวมกัน 

2. แนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด 
 คําส่ังยุติเร่ืองขอความเปนธรรม และการกลับคําส่ังของพนักงานอัยการ จะมีเหตุมีผล

ในการออกคําส่ังของอัยการสูงสุด เหตุผลในคําส่ังของอัยการสูงสุดเปนแนวทางในการวินิจฉัยของ
พนักงานอัยการในการพิจารณามีความเห็นและคําส่ังในงานอ่ืน ๆ ได 

 
ปญหา 

แนวทางพิจารณา และแนววินิจฉัยของอัยการสูงสุดมีการรวบรวมไวนอยมากและมีอยู
อยางกระจัดกระจาย  การจะนํามาใชจะคนหายาก 

 
ทางแก 

ใหพนักงานอัยการแตละคนรวบรวมแนวทางพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรมและแนว
วินิจฉัยของอัยการสูงสุดท่ีตนมีอยู มารวมกันและให KM Team รวบรวมคัดสรรท่ีใชเปนประโยชน
ได และจัดการความรูใหเปนระบบ 

 
ชั้นเสนอแนะ 

KM Team จะตองทํางานอยางตอเนื่องและจัดการแนวทางพิจารณาเร่ืองขอความเปน
ธรรมและแนววินิจฉัยของอัยการสูงสุดใหเปนระบบและใหอยูในระบบสารสนเทศ (KMS) เพื่อ
สะดวกแกการใช เพื่อการทํางานท่ีถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ลดความเส่ียง 
 
ตรวจสอบ (Check) 

ผูศึกษาและ KM Team ไดตรวจสอบดูแลใหคณะทํางานรวบรวมแนวทางพิจารณาเร่ือง
ขอความเปนธรรมและแนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด แลววิเคราะหคัดในสวนท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีได เพื่อรวบรวมการจัดการความรูดานคูมือ และดานระบบสารสนเทศ (KMS) เพื่อ
พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมและพนักงานอัยการใน
สํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเกี่ยวของใชในการปฏิบัติหนาท่ีได 
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ดําเนินการ (Act) 
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังท่ี 6/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team) ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรม และคําส่ังท่ี 
15/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ดานคูมือเกี่ยวกับคํารองขอความ
เปนธรรม เพื่อจัดทําคูมือ และระบบสารสนเทศ (KMS)  

KM Team ไดนําแนวทางพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรมและแนววินิจฉัยของอัยการ
สูงสุดมาวิเคราะหและไดจัดทําคูมือกฎหมายระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอ
ความเปนธรรมเสร็จแลว  ขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินการจัดทําคูมือในดานการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐาน 
REU 3.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได 
 
 
QA การตรวจประเมิน ISO15504 

Plan 
1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับ Quality Guideline 
2. หลังจากมีการดําเนินการในแตละข้ันตอนแลว จัดทํารายการการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ตามขอตกลง 
3. เขียนรายงานสรุปการดําเนินโครงการระบบการจัดการความรู (KMS) ท้ัง 15 Task  

 
Do 

1. ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินภายในเพ่ือรักษามาตรฐานข้ันตํ่าท้ัง 15 
Tasks โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีความถนัดในแตละ Task  

2. มีการเขียนรายงานสรุปโครงการท้ัง 15 Tasks 
 
หลักฐาน 

รายงานการประเมินตนเองท้ัง 15 Task 
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สรุปผลการดาํเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามมาตรา ISO 12207 และ ISO 15504 

รายการ Plan Do Check Act หมายเหตุ 
ENG1 การเก็บความตองการ      
ENG2 การวิเคราะหความตองการของ
ระบบ 

     

ENG3 การวิเคราะหความตองการของ
ซอฟตแวร 

     

ENG4 การออกแบบซอฟตแวร      
MAN1 การจัดแนวทางองคกร      
MAN2 การบริหารองคกร      
MAN3 การบริหารโครงการ      
RIN1 การบริหารทรัพยากรมนุษย      
RIN2 การฝกอบรม      
RIN3 การบริหารจัดการความรู      
RIN4 การจัดโครงสรางพื้นฐาน      
REU1 การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร      
REU2 การบริหารการใชโปรแกรม (ใช
ซํ้า) 

     

REU3 ความรูเฉพาะงาน      
QA การตรวจประเมินคุณภาพ      
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ - นามสกุล  นายชาญชัย  โชติเวทธํารง 

วัน เดือน ปเกิด  วันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2496 

ประวัติการศึกษา -  นิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยิมอันดับ 2) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
 - เนติบัณฑิตไทย  สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติยสภา 
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 - วทิยาลัยการทัพเรือ  สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
 - ประกาศนยีบัตรกฎหมายมหาชน  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักงานศาลปกครอง 
 - ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนท่ี 13  วิทยาลัยการ

ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 

ประวัติการทํางาน - สํานักงานคดกีจิการอัยการสูงสุด  ตําแหนงรองอธิบดีอัยการ  สํานักงาน
คดีกิจการอัยการสูงสุด 

 - สํานักงานคดีศาลสูงเขต 9 ตําแหนงรองอธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงเขต 9 
 - สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 6 (พระโขนง)  ตําแหนง

อัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 6 (พระโขนง) 
 - สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 6  ตําแหนงอัยการพเิศษ

ฝายคดีอาญากรุงเทพใต 6  

ตําแหนงปจจุบัน  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
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สถานท่ีทํางาน  สํานักงานคดกีจิการอัยการสูงสุด  สํานักงานอัยการสูงสุด 
   ถนนหนาหับเผย  กรุงเทพฯ  10200  โทร. 0 2222 4637 

ผลงานทางวิชาการ - งานวิจยั เร่ือง ผลกระทบของการผลักดันแรงงานตางชาติในจังหวดั
ภูเก็ต 

 - งานวิจยั เร่ือง กระบวนการยตุิธรรมกับปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
 - งานวิจยั เร่ือง มาตรการดําเนนิคดีอาญากับผูส่ังจายเช็ค ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คกับผลกระทบทาง
กฎหมายและเศรษฐกิจ 

 - คณะกรรมการจัดทําหนังสือเรียนหนาท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและการ
ดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร และภูมิศาสตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   

 - คณะผูตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรูของเอกชนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
 


