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ภาคผนวก  ก 

 
คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ การคนควาแบบอิสระ 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
 

ชื่อนักศึกษา นายวิรัช เนติธรรมาภิมุข  รหัสนักศึกษา  532132025 
หัวขอองคความรู    ลําดับท่ี ๖๓ งานคณะกรรมการอัยการ 
หัวขอการคนควาแบบอิสระ  ระบบการจัดการความรูเพื่องานคณะกรรมการอัยการ 
 
ENG1 Requirement Elicitation  การเก็บความตองการและการจัดการความรูโดยใชหลักการของ
วิศวกรรมความรู(Common KADS) 

1) ศึกษาทําความเขาใจและรวบรวมเอกสารที่เกี ่ยวของกับหัวขอความรูที่ศึกษา
คนควาแบบอิสระและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามขอบเขตของการศึกษาคนควาแบบอิสระ 

2) จัดทําแผนการสัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) 
เพื่อทราบขอบเขตหัวขอความรู (Scoping Meeting) ปญหาวิกฤตหรือภารกิจหลัก (Critical  Task) 
ขอบเขตการจัดการความรูและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
(Providers) และกลุมผูใชงาน (Users) ความตองการของระบบการจัดการความรู (Business 
Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) จัดทําแผนการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญเพื่อจับความรู (Knowledge  Capture  Meeting) การขอทราบกรณีศึกษา (Case Studymeeting) 
และการสอบทานความรู (Validation meeting) และกําหนดการสัมภาษณดังกลาว 

3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพ่ือ
สัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานตามแผนการสัมภาษณ สัมภาษณผูบริหารเพ่ือทราบ
ขอบเขตความรู และสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพ่ือจับความรูในการทํางานโดยใชหลักการ Input / 
Process / Output เพื่อใหได Task / Inference / Domain Concept และผูใชงานตามกําหนดการและวาระ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการและวิเคราะห Transcript นํามาจัดทําแผนภาพความรู 
(Knowledge Map) ตามมาตรฐาน CommonKADS 
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ENG2 System Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการระบบงาน 
1) นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการระบบการจัดการ

ความรู (Business Specification) และกําหนดความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 
(User Specification) และแบงประเภทผูใชงาน  

2) จัดทํารายงานการดําเนินงานและระบุ Business Specification และ User Specification 
  
ENG3 Software Requirement Analysis  การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 + ENG2 เพื่อวางระบบการจัดการความรู  ดังนี้  
(1) กําหนด Function พื้นฐานตามขอ 3.2.2 1) และอ่ืน ๆ/ กําหนดการใชงาน 
(2)  วิเคราะหการใชองคความรูตามโปรแกรม Microsoft Visio (Task / Inference / 

Domain/Knowledge base/Ontology) 
(3) เก็บขอมูล Knowledge base แสดงผลในรูปแบบของรายการ (Lists) เชน 

Document Library, Discussion เปนตน 
2)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการความสอดคลองกับ Eng 1 + Eng 2                                     
 การกําหนดสิทธิของผูใช โดยกําหนดใหฝายเลขานุการ ก.อ. มีสิทธิในการจัดการ 

อาน เขียน แกไข ลบ ขอมูลไดท้ังระบบ และตองแสดงโครงสรางองคความรู (Task / Inference / 
Domain Knowledge / knowledge Base / Ontology) 
  
ENG4 Software Design การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design 
Specification) 

1) นํา Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใช การใชงานบาง Function  ยังไมสามารถ
นํามาใชได  เนื่องจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายจัดการความรูยังไมเปดใชงาน เชน Blog, Wiki, 
Calendar, Announcement 
  
MAN1 Organizational Alignment การสื่อสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM 
Vision + People/Process/Technology Missions) 

1) ตรวจสอบวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ.  

2) จัดทําแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจใหตรงกันในฝายเลขานุการ 
ก.อ.โดยใชการพูดคุยสรางความเขาใจเร่ืองกิจกรรมการจัดการความรูท่ีมีการประยุกตนําทฤษฎีการ
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เรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 
โดยการทบทวน (Review) และการสะทอนคิด (Reflect) มาชวยใหงานการประชุม ก.อ. ของฝาย
เลขานุการ ก.อ. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน ขอมูลสามารถถูกเรียกนํามาใชไดทันที ประชาสัมพันธ 
(พูดคุยสรางความเขาใจ) ใหฝายเลขานุการ ก.อ. และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 
เก็บขอมูลใหเปนระบบในระบบการจัดการความรูขอมูลสวนใหญตกอยูท่ีองคกร  

3) จัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู (KM) 3 ป ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) 
ของสํานักงาน ก.อ.  

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมสาธิตระบบการจัดการความรูและแผนกิจกรรม
การจัดการความรูใหกับ KM Team (ผูเช่ียวชาญ) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  
  
MAN2 Organization Management  การจัดการองคกร (Work Breakdown Structure -> Organization 
Structure Jobs (Cop = KM, KE, Experts, Users) 

1)   วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ ก.อ. และจัดทํา
ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับการจัดการความรู (โครงสรางของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ 
ก.อ. เปนไปตามกฎหมาย และมติ ก.อ. แลวแตกรณี) 

2)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการและยกรางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการความรู 
  
MAN3 Project Management การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-
Depletion=Resource Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมทั่วไป  1) ตรวจสอบ
ความรู 2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS 
เขาใชงานสรางกิจกรรม 6)  ประเมินผล) 

1)  วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบการจัดการความรูและกลุม 
COP โดยประเมินเวลาและทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู  

2)  จัดทํา Gantt Chart และระบุ Project Team พรอมการแบงงานใน Team (Work Break 
Down Structure) ดวย 

3)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ และการใชทรัพยากรพรอมท้ังวิเคราะห ปญหา 
อุปสรรค และขอจํากัด รวมท้ังขอเสนอแนะการปรับปรุง ปจจัยความสําเร็จ และโอกาสของ
โครงการ 
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RIN1 Human Resource Management  การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> 
Functions-> Jobs -> Manpower) 

1)  รวบรวม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลัง
ของฝายเลขานุการ ก.อ. 

2)  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ  
 
RIN2 Training การฝกอบรม (Duties Tasks -> Knowledge Skill -> Gap Analysis -> Training Needs) 

1)  วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานการประชุม ก.อ. โดยแบงออกเปน 3กลุม คือ ผูบริหารในการ
จัดการความรู (Knowledge Manager), วิศวกรความรู (Knowledge Engineer), และผูใชงานท่ัวไป 
(Knowledge Worker)  

2)  จัดทําขอเสนอการนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใช
ในการทํางาน 
 
RIN3 Knowledge Management  การจดัการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain 
Repository + Portal) 

1)  จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตางๆท่ีใชในการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อ
งานคณะกรรมการอัยการ 15 Tasks ไดแก QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, 
MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3เขาระบบการจัดการความรูท่ีสํ า นั ก ง า น
อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู จัดทําข้ึน 

2)  ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในระบบ KMS ของโครงการ 
  
RIN4  Infrastructure  โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost 
of Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control andกSecurity, Scalability) 

1) สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูวาเพียงพอรองรับตอระบบการจัดการความรู
ตามความตองการของผูใชหรือไม ท้ังในสวนของ Business Specification และ User Specification เชน 
Hardware, Software, network เปนตน 

2) วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถรองรับ
กิจกรรมการจัดการความรูท่ีสรางขึ้น 

3) จัดทําแผนในการจัดซ้ือจัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม (ถามี) 
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REU1  Asset Management  การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic 
Performance, Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease,  
rent,  maintain, keep, upgrade, replace, dispose)ก 

1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของ
สํานักงาน ก.อ.)ในการสนองตอบความตองการในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ ENG2, MAN1
และ RIN1 

2) จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑท่ีมีอยูเปรียบเทียบกับ
อนาคต แบงประเภททรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของ
ท่ีมีอยูแลว แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และขอเสนอแนะเก่ียวกับงบประมาณ
ในการบํารุงรักษา 

3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ท่ีใชในระบบการ
จัดการความรู) 
  
REU2 Reuse Program Management  การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Normalization) 

1) Template และออกแบบตามENG4 
  
REU3  Domain Engineering  ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 

1) วิ เคราะหผลที่ไดจาก  ENG1-ENG4 และ  MAN1 เ พื่อหาขอมูลที่สามารถ
นําไปใช ซํ้าได  

2) จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 
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ภาคผนวก  ข 

 
วาระการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping meeting) 

หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63  งานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2554 

ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

 
ผูบริหาร : นายเข็มชัย  ชุติวงค   อธิบดอัียการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. 
ผูสัมภาษณ : นายวิรัช   เนติธรรมาภิมุข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการประชุมสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกําหนดความรวมมือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตร
ดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับขาราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารดานการจัดการความรู
ตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดได 
ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2561 และแผนยุทธศาสตร
การจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการสูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการ
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน 100 
หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) เพื่อ
พัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งาน
คณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอองคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการ
อัยการ  จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน 
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การจับความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการ
ความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอน
หนึ่งในวิธีการจัดการองคความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคขอใหผูบริหารกําหนดขอบเขตองค
ความรู และกําหนดแผนการสัมภาษณตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การกําหนดขอบเขตองคความรู  

องคความรูลําดับท่ี 63  งานคณะกรรมการอัยการ ไดแก งานท่ีรองรับอํานาจหนาท่ีของ 
ก.อ. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 255 วรรค 3 ประกอบ
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  พ .ศ .  2553 มาตรา  10 วรรคแรก  และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ .ศ .  2553 มาตรา  42 อํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 วรรคทาย, มาตรา 9 วรรค
ทาย, มาตรา 12 วรรคทาย, มาตรา 14 วรรคทาย, มาตรา 21 วรรค 2, มาตรา 30(10) อํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 12, มาตรา 13 วรรคแรก, วรรค 2, 
มาตรา 15, มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 25 วรรคทาย, มาตรา 27 วรรค 3, มาตรา 28, มาตรา 31 
วรรคแรก, วรรค 2 งานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน ก.อ. ซ่ึงไมอยูในบัญชีองค
ความรูลําดับท่ี 61, 62, 83, 84  และงานการประชุม ก.อ. 

เนื่องจากงานคณะกรรมการอัยการมีขอบเขตท่ีกวางขวาง ครอบคลุมภารกิจหลาย
ประการ ดังนั้น จึงจําเปนตองขอใหผูบริหารพิจารณากําหนด  ดังนี้ 

1. Eng.1 
1.1 กําหนดภารกิจหลัก / สําคัญ ( Critical Task ) 
1.2 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
1.3 กําหนดตัวผูประสานงาน 

2. Eng.2 
2.1 กําหนดกลุมผูใชงาน  

- ผูบริหาร (Manager) 
- ผูเช่ียวชาญ (Provider) 
- ผูใชงานท่ัวไป (User) 

2.2 กําหนดความตองการระบบ (Business Specification) และความตองการของ
ผูใชงานระบบ (User Specification) 
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3. Man.1 
3.1  กําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
3.2  กําหนดแผนการส่ือสาร 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 การกําหนดแผนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรู (Knowledge Capture 

meeting) เพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) และเพื่อสอบทานความรู  
(Validation meeting) 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  วาระอ่ืน ๆ  (ถามี)  
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รายงานการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพือ่กําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping meeting) 
หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 

วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2554 
ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายเข็มชัย   ชุติวงค   ผูใหสัมภาษณ 
 อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.  (ในฐานะผูบริหารที่เกี่ยวของกับหวัขอ 
 เลขานุการ ก.อ.    องคความรู) 
2. นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข  ผูสัมภาษณ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.15  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการประชุมสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกํา หนดคว ามรว มมือ ก า ร จัดหลักสูต รก า ร เ รียนก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ   สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ  
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย  
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ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอน
หนึ่งในวิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคขอใหผูบริหารกําหนดขอบเขตองคความรู 
และกําหนดแผนการสัมภาษณตอไป 

ผูบริหาร ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การกําหนดขอบเขตองคความรู  

องคความรูลําดับท่ี 63  งานคณะกรรมการอัยการ ไดแก งานท่ีรองรับอํานาจหนาท่ีของ 
ก.อ. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา 255 วรรค 3 ประกอบ
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  พ .ศ .  2553 มาตรา  10 วรรคแรก  และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ .ศ .  2553 มาตรา  42 อํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 วรรคทาย, มาตรา 9 วรรค
ทาย, มาตรา 12 วรรคทาย, มาตรา 14 วรรคทาย, มาตรา 21 วรรค 2, มาตรา 30(10) อํานาจหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 12, มาตรา 13 วรรคแรก, วรรค 2, 
มาตรา 15, มาตรา 17, มาตรา 18, มาตรา 25 วรรคทาย, มาตรา 27 วรรค 3, มาตรา 28, มาตรา 31 
วรรคแรก, วรรค 2     งานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน  ก.อ. ซ่ึงไมอยูในบัญชีองค
ความรูลําดับท่ี 61, 62, 83, 84   และงานการประชุม ก.อ. 

เนื่องจากงานคณะกรรมการอัยการมีขอบเขตท่ีกวางขวาง ครอบคลุมภารกิจหลาย
ประการ ดังนั้น  จึงจําเปนตองขอใหผูบริหารพิจารณากําหนด  ดังนี้ 

1. Eng.1 
1.1 กําหนดภารกจิหลัก / สําคัญ ( Critical Task ) 
1.2 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
1.3 กําหนดตัวผูประสานงาน  (Man.3) 

2. Eng.2 
2.1 กําหนดกลุมผูใชงาน  

- ผูบริหาร (Manager) 
- ผูเช่ียวชาญ (Provider) 
- ผูใชงานท่ัวไป (User) 
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2.2  กําหนดความตองการระบบ (Business Specification) และความตองการของ
ผูใชงานระบบ (User Specification) 

3. Man.1 
3.1 กําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
3.2 กําหนดแผนการส่ือสาร 

 
ผูบริหาร   

1.  Eng.1 
1.1 กําหนดภารกิจหลัก / สําคัญ (Critical Task) 

- งานการประชุม ก.อ. 
1.2 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
      -  เลขานุการ ก.อ. 
 -  ผูชวยเลขานุการ ก.อ. ทุกทาน 
      -  ทานเรืองนนท   เรืองวุฒิ 
      -  ทานนคร  ทองประยูร 
1.3 กําหนดตัวผูประสานงาน (Project Team) 
 -  คุณลัดดาวัลย  ชวยแกว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  สํานักงาน  ก.อ. 

2. Eng.2 
2.1 กําหนดกลุมผูใชงาน  

- ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ.) 
-  ผูเช่ียวชาญ (เลขานุการ ก.อ.  และผูชวยเลขานุการ ก.อ. ทุกทาน) 
-  ผูใชงานท่ัวไป  (ทานวิเชียร  สุดรุง  (Knowledge Engineering) และเม่ือระบบ

การจัดการความรู (KMS) งานคณะกรรมการอัยการไดจัดทําเสร็จส้ินในเบ้ืองตนแลว ใหมีอํานาจ
หนาท่ีพิจารณาวาขอมูลใดสมควรเสนออธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. หรืออัยการ
สูงสุด แลวแตกรณี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหนําเขาระบบการจัดการความรูดังกลาวดวย /        
คุณลัดดาวัลย  ชวยแกว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  สํานักงาน  ก.อ. )  

2.2 กําหนดความตองการระบบ และความตองการของผูใชงานระบบ 
- ระบบการจัดการความรูท่ีสรางขึ้นตามโปรแกรม Microsoft SharePoint 
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3.   Man. 1 
3.1 กําหนดวิสัยทัศน  

- วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. “พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคนเกงให
ทํางานกับองคกรอยางยั่งยืน และมีความสุข” 

- วิสัยทัศนระบบการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. “จัดการความรูอยางเปน
ระบบ  มีหลักการโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเช่ือถือได ให
สามารถสนับสนุนระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน” 

3.2 กําหนดแผนการส่ือสาร 
- การพูดคุยสรางความเขาใจใหตรงกัน  ท้ังนี้ เนื่องจากฝายเลขานุการ ก.อ. ซ่ึง

รับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. เปนการเฉพาะเปนกลุมบุคคลขนาดเล็ก (4 ทาน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 การกําหนดแผนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรู (Knowledge Capture 
meeting) เพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) และเพื่อสอบทานความรู  
(Validation meeting) 

1. กําหนดสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. วันจันทรท่ี 27 
มิถุนายน 2554  ณ  หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. 

2. ผูเช่ียวชาญทานอ่ืนใหกําหนดสัมภาษณตามความจําเปนและเหมาะสม และตาม
กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีนัดหมาย  

  
ระเบียบวาระท่ี 4  วาระอ่ืน ๆ   

(ไมมี)  
 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.    

วิรัช  เนติธรรมาภิมุข 
(นายวิรัช  เนตธิรรมาภิมุข) 

ผูสัมภาษณ / จดรายงานการประชุม 
 

เข็มชัย  ชุติวงค 
(นายเข็มชัย   ชุติวงค) 

ผูใหสัมภาษณ / ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก  ค 

 
วาระการสัมภาษณเพ่ือจับความรู ( Knowledge Capture Meeting) 

องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 
วันจันทรท่ี  27 มิถุนายน  2554 

ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ นายเข็มชัย   ชุติวงค อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   
ก.อ. ผูทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ ก.อ. 

 
ผูสัมภาษณ นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด
กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกําหนดความรวมมือการจัดหลักสูตรการ เรียนการสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ   สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว 
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การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการ
อัยการ  จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน 
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน 
การจับความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการ
ความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อจับความรู ( Knowledge Capture meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่ง
ในวิธีการจัดการความรูดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จากผูเช่ียวชาญเพื่อนําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การสัมภาษณเพื่อจับความรู ( Knowledge Capture meeting)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1. หลักและเทคนิคการประชุมท่ัวไป 
1.1  การประชุมภาครัฐ 
1.2 การประชุมภาคเอกชน 

2. การประชุม ก.อ. 
2.1  องคประกอบของ ก.อ.  
2.2  อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  
2.3  วิธีการประชุมและลงมติ   
2.4  ผูรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ.  

-   สํานักงาน ก.อ. / สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 ในฐานะหนวย
ทางธุรการโครงสรางและอํานาจหนาท่ี 

-   ฝายเลขานุการ ก.อ. 
3. การดําเนนิการงานการประชุม ก.อ.  

3.1  ข้ันตอนกอนการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
-  การบรรจุระเบียบวาระ 
-  การจัดสงระเบียบวาระ 
-  การจัดเตรียมขอมูลหรือการช้ีแจงประกอบการพิจารณา (เฉพาะกรณีท่ีเปน  

Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  



96 
 

(2) กรณีการดําเนนิการทางวนิัยขาราชการอัยการ  
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.2 ข้ันตอนขณะการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การดําเนินการกรณีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา 
-  การชี้แจงหรือนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(1)  กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2)  กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3)  กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

- การแกปญหากรณีไมมีขอมูล  ขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอมูลใหม 
(1) การขอตรวจสอบขอมูล 
(2) การขอเล่ือนระเบียบวาระ 
(3) การขอถอนระเบียบวาระเพื่อศึกษา   
(4) การขอให ก.อ.ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 

- การดําเนนิการกรณีวาระจร   
3.3 ข้ันตอนหลังการประชุม ตองคิดเร่ืองใด 

- การจัดทํารายงานการประชุม 
- การดําเนนิการตามมติท่ีประชุม 

4. กรณีมีความผิดพลาดเกดิข้ึนในแตละข้ันตอน (กอนการประชุม/ขณะการประชุม/
หรือหลังการประชุม  จะมีวธีิการหรือเทคนิคในการแกไขปญหาอยางไร)   

-  กรณีท่ีเปน  Best Practice 
(1)  กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2)  กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3)  กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  กรณีอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืนๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันจันทรท่ี  27 มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ  นายเข็มชัย   ชุติวงค อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   
ก.อ. ผูทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ ก.อ. 

 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดกํา หนดคว ามรว มมือ ก า ร จัดหลักสูต รก า ร เ รียนก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ   สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพ่ือพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ  
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการ
จัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอทราบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
นําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study )  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. กรณีศึกษาข้ันตอนกอนการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

2. กรณีศึกษาข้ันตอนขณะการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.  กรณีศึกษาข้ันตอนหลังการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best  Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

4.  กรณีศึกษาอ่ืนๆ       
 
ระเบียบวาระท่ี  3 วาระอ่ืนๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือสอบทานความรู ( Validation meeting ) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันจันทรท่ี  27 มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 

ผูเชี่ยวชาญ  นายเข็มชัย   ชุติวงค อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   
ก.อ. ผูทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ ก.อ. 

 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
ระเบียบวาระท่ี 1 ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อสอบทานความรู (Validation meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานองคความรู เร่ือง “งานการประชุม 
ก.อ.” วาตรงกับความรูและประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การสอนกลับองคความรู  เรือ่ง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1. “งานการประชุม ก.อ.”  ในข้ันตอนกอนการประชุม  ขณะการประชุม และหลังการ
ประชุมตองคิดเร่ืองใดบาง 

2. ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไขอยางไร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การสอบทานกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การสอบทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  วาระอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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วาระการสัมภาษณเพ่ือจับความรู ( Knowledge Capture Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  28  มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ  สํานักงาน ก.อ.  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายธีระ    หงสเจริญ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรู ท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จากผูเช่ียวชาญเพื่อนําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. หลักและเทคนิคการประชุมท่ัวไป 

1.1  การประชุมภาครัฐ 
1.2 การประชุมภาคเอกชน 

2. การประชุม ก.อ. 
2.1  องคประกอบของ ก.อ.  
2.2  อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  
2.3  วิธีการประชุมและลงมติ   
2.4 ผูรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ.  

- สํานักงาน ก.อ. / สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 ในฐานะหนวย
ทางธุรการโครงสรางและอํานาจหนาท่ี 

- ฝายเลขานุการ ก.อ. 
3.   การดําเนินการงานการประชุม ก.อ.  

3.1 ข้ันตอนกอนการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
-  การบรรจุระเบียบวาระ 
-  การจัดสงระเบียบวาระ 
-  การจัดเตรียมขอมูลหรือการช้ีแจงประกอบการพิจารณา 
 (เฉพาะกรณีท่ีเปน  Best Practice) 
     (1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
     (2) กรณีการดําเนินการทางวินยัขาราชการอัยการ  
     (3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 
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3.2  ข้ันตอนขณะการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การดําเนินการกรณีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา 
-  การชี้แจงหรือนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(1)  กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2)  กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3)  กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  การแกปญหากรณีไมมีขอมูล  ขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอมูลใหม 
(1) การขอตรวจสอบขอมูล 
(2) การขอเล่ือนระเบียบวาระ 
(3) การขอถอนระเบียบวาระเพื่อศึกษา 
(4) การขอให ก.อ.ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 

-  การดําเนินการกรณีวาระจร   
3.4 ข้ันตอนหลังการประชุม ตองคิดเร่ืองใด 

-  การจัดทํารายงานการประชุม 
-  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

4. กรณีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน (กอนการประชุม/ขณะการประชุม/         
หรือหลังการประชุม  จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไขปญหาอยางไร)   

-  กรณีท่ีเปน  Best Practice 
(1)  กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2)  กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3)  กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  กรณีอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
 
 
 
 
 
 



104 
 

วาระการสัมภาษณเพ่ือขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  28  มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายธีระ    หงสเจริญ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภมุิข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพ่ือพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการ
จัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอทราบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
นําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา ( Case Study )  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. กรณีศึกษาข้ันตอนกอนการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

2. กรณีศึกษาข้ันตอนขณะการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3. กรณีศึกษาข้ันตอนหลังการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best  Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

4. กรณีศึกษาอ่ืน ๆ       
 
ระเบียบวาระท่ี  3 วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือสอบทานความรู (Validation Meeting ) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  28  มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายธีระ   หงสเจริญ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อสอบทานความรู (Validation meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานองคความรู เร่ือง “งานการประชุม 
ก.อ.” วาตรงกับความรูและประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสอนกลับองคความรู  เรือ่ง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1. “งานการประชุม ก.อ.” ในข้ันตอนกอนการประชุม ขณะการประชุม และหลังการ
ประชุมตองคิดเร่ืองใดบาง 

2. ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไข
อยางไร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การสอบทานกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การสอบทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  วาระอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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วาระการสัมภาษณเพ่ือจับความรู (Knowledge Capture Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  5 กรกฎาคม 2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ  สํานักงาน ก.อ.  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวันชาติ    สันติกุญชร  รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. 
       ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรู ท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จากผูเช่ียวชาญเพื่อนําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. หลักและเทคนิคการประชุมท่ัวไป 

1.1 การประชมุภาครัฐ 
1.2 การประชุมภาคเอกชน 

2. การประชุม ก.อ. 
2.1  องคประกอบของ ก.อ.  
2.2  อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  
2.3  วิธีการประชุมและลงมติ   
2.4  ผูรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ.  

- สํานักงาน ก.อ. / สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 ในฐานะหนวย
ทางธุรการ 

- ฝายเลขานุการ ก.อ. 
3. การดําเนนิการงานการประชุม ก.อ.  

3.1 ข้ันตอนกอนการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
-  การบรรจุระเบียบวาระ 
-  การจัดสงระเบียบวาระ 
-  การจัดเตรียมขอมูลหรือการช้ีแจงประกอบการพิจารณา 

 (เฉพาะกรณีท่ีเปน  Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ  
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 
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3.2 ข้ันตอนขณะการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การดําเนินการกรณีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา 
-  การชี้แจงหรือนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  การแกปญหากรณีไมมีขอมูล  ขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอมูลใหม 
(1)  การขอตรวจสอบขอมูล 
(2)  การขอเล่ือนระเบียบวาระ 
(3)  การขอถอนระเบียบวาระเพ่ือศึกษา 
(4)  การขอให ก.อ. ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 

-  การดําเนินการกรณีวาระจร   
3.4 ข้ันตอนหลังการประชุม ตองคิดเร่ืองใด 

-  การจัดทํารายงานการประชุม 
-  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

4. กรณีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน (กอนการประชุม/ขณะการประชุม/หรือ
หลังการประชุม  จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไขปญหาอยางไร)   

-  กรณีท่ีเปน  Best Practice 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  กรณีอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวันชาติ  สันติกุญชร รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และ
หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 
หัวขอองคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการ
จัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอทราบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
นําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study )  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. กรณีศึกษาข้ันตอนกอนการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

2. กรณีศึกษาข้ันตอนขณะการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.    กรณีศึกษาข้ันตอนหลังการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

4.    กรณีศึกษาอ่ืนๆ       
 
ระเบียบวาระท่ี  3 วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือสอบทานความรู ( Validation meeting ) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
ณ หองทํางานรองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวันชาติ  สันติกุญชร รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ.   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อสอบทานความรู (Validation meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานองคความรู เร่ือง “งานการประชุม 
ก.อ.” วาตรงกับความรูและประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสอนกลับองคความรู  เรือ่ง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1. “งานการประชุม ก.อ.”  ในข้ันตอนกอนการประชุม  ขณะการประชุมและหลังการประชุม
ตองคิดเร่ืองใดบาง 

2. ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไข
อยางไร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การสอบทานกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การสอบทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  วาระอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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วาระการสัมภาษณเพ่ือจับความรู (Knowledge Capture Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันจันทรท่ี  27  มิถุนายน  2554 
ณ หองทํางานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวิเชียร    สุดรุง อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 



116 
 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรู ท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จากผูเช่ียวชาญเพื่อนําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. หลักและเทคนิคการประชุมท่ัวไป 

1.1 การประชมุภาครัฐ 
1.2  การประชุมภาคเอกชน  

2.  การประชุม ก.อ. 
2.1 องคประกอบของ ก.อ.  
2.2 อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  
2.3 วิธีการประชุมและลงมติ   
2.4 ผูรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ.  

-  สํานักงาน ก.อ. / สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 ในฐานะหนวย
ทางธุรการ 

-  ฝายเลขานุการ ก.อ. 
3.  การดําเนินการงานการประชุม ก.อ.  

3.1 ข้ันตอนกอนการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
-  การบรรจุระเบียบวาระ 
-  การจัดสงระเบียบวาระ 
-  การจัดเตรียมขอมูลหรือการช้ีแจงประกอบการพิจารณา 
(เฉพาะกรณีท่ีเปน  Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ  
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 
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3.2  ข้ันตอนขณะการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การดําเนินการกรณีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา 
-  การชี้แจงหรือนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  การแกปญหากรณีไมมีขอมูล  ขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอมูลใหม 
(1)  การขอตรวจสอบขอมูล 
(2)  การขอเล่ือนระเบียบวาระ 
(3)  การขอถอนระเบียบวาระเพ่ือศึกษา   
(4) การขอให ก.อ.ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 

-  การดําเนินการกรณีวาระจร   
3.3 ข้ันตอนหลังการประชุม ตองคิดเร่ืองใด 

-  การจัดทํารายงานการประชุม 
-  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

4.  กรณีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน (กอนการประชุม/ขณะการประชุม/     
หรือหลังการประชุม  จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไขปญหาอยางไร)   

-  กรณีท่ีเปน  Best Practice 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  กรณีอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
ณ หองทํางานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวิเชียร   สุดรุง อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 



119 
 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการ
จัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอทราบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
นําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study )  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1.  กรณีศึกษาขั้นตอนกอนการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

2.  กรณีศึกษาขั้นตอนขณะการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.    กรณีศึกษาข้ันตอนหลังการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best  Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

4.    กรณีศึกษาอ่ืน ๆ       
 
ระเบียบวาระท่ี  3  วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือสอบทานความรู (Validation meeting ) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันอังคารท่ี  5  กรกฎาคม  2554 
ณ หองทํางานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ  นายวิเชียร   สุดรุง อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1   

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 



121 
 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อสอบทานความรู (Validation meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานองคความรู เร่ือง “งานการประชุม 
ก.อ.” วาตรงกับความรูและประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 การสอนกลับองคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1.  “งานการประชุม ก.อ.” ในข้ันตอนกอนการประชุม ขณะการประชุมและหลังการประชุม
ตองคิดเร่ืองใดบาง 

2. ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไข
อยางไร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การสอบทานกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การสอบทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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วาระการสัมภาษณเพ่ือจับความรู (Knowledge Capture Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันศุกรท่ี  1  กรกฎาคม  2554 
ณ หองประชมุสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ นายเรืองนนท  เรืองวุฒ ิ อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

อดีตรองอัยการสูงสุด/อดีตอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒ ิ
     อดีตเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 

นายนคร   ทองประยูร อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรรมการอัยการ 
     อดีตรองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
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องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรู ท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จากผูเช่ียวชาญเพื่อนําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสัมภาษณเพื่อจับความรู (Knowledge Capture meeting)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. หลักและเทคนิคการประชุมท่ัวไป 

1.1 การประชุมภาครัฐ 
1.2 การประชุมภาคเอกชน 

2.  การประชุม ก.อ. 
2.1  องคประกอบของ ก.อ.  
2.2  อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  
2.3  วธีิการประชุมและลงมติ   
2.4  ผูรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ.  

- สํานักงาน ก.อ. / สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 ในฐานะหนวย
ทางธุรการ 

-  ฝายเลขานุการ ก.อ. 
3. การดําเนนิการงานการประชุม ก.อ.  

3.1 ข้ันตอนกอนการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
-  การบรรจุระเบียบวาระ 
-  การจัดสงระเบียบวาระ 
-  การจัดเตรียมขอมูลหรือการช้ีแจงประกอบการพิจารณา   
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(เฉพาะกรณีท่ีเปน  Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ  
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.2  ข้ันตอนขณะการประชุมตองคิดเร่ืองใด 
-  การดําเนินการกรณีวาระเพื่อทราบ และวาระเพื่อพิจารณา 
-  การชี้แจงหรือนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  การแกปญหากรณีไมมีขอมูล  ขอมูลไมสมบูรณหรือมีขอมูลใหม 
(1)  การขอตรวจสอบขอมูล 
(2)  การขอเล่ือนระเบียบวาระ  
(3)  การขอถอนระเบียบวาระเพ่ือศึกษา   
(4)  การขอให ก.อ.ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 

-  การดําเนินการกรณีวาระจร   
3.4 ข้ันตอนหลังการประชุม ตองคิดเร่ืองใด 

-  การจัดทํารายงานการประชุม 
-  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

4. กรณีมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน (กอนการประชุม/ขณะการประชุม/หรือ
หลังการประชุม  จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไขปญหาอยางไร)   

-  กรณีท่ีเปน  Best Practice 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
(2) กรณีการพจิารณาเร่ืองทางวินยัขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

-  กรณีอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันศุกรท่ี  1  กรกฎาคม  2554 
ณ หองประชมุสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ นายเรืองนนท  เรืองวุฒ ิ อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรมการอัยการ  

อดีตรองอัยการสูงสุด/อดีตอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒ ิ
     อดีตเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 
  นายนคร   ทองประยูร อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรรมการอัยการ 
     อดีตรองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
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องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งในวิธีการ
จัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอทราบกรณีศึกษาท่ีนาสนใจจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
นําไปดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  การสัมภาษณเพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study)  

องคความรู  เร่ือง  “งานการประชุม ก.อ.” 
1. กรณีศึกษาข้ันตอนกอนการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 

(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

2. กรณีศึกษาข้ันตอนขณะการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

3.    กรณีศึกษาข้ันตอนหลังการประชุม (เฉพาะกรณีท่ีเปน Best  Practice) 
(1) กรณีการแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ  
(2) กรณีการดาํเนินการทางวนิัยขาราชการอัยการ 
(3) กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

4.    กรณีศึกษาอ่ืน ๆ       
 
ระเบียบวาระท่ี  3 วาระอ่ืน ๆ (ถามี)   
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วาระการสัมภาษณเพ่ือสอบทานความรู (Validation Meeting) 
องคความรู  เร่ือง “งานการประชุม ก.อ.” 

วันศุกรท่ี  1  กรกฎาคม  2554 
ณ หองประชมุสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญ นายเรืองนนท  เรืองวุฒ ิ อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรมการอัยการ  

อดีตรองอัยการสูงสุด/อดีตอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒ ิ
     อดีตเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 
  นายนคร   ทองประยูร อัยการอาวุโส  สํานักงานคณะกรรรมการอัยการ 
     อดีตรองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 
     อดีตผูชวยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ 
 
ผูสัมภาษณ  นายวิรัช      เนติธรรมาภิมุข   
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกํา หนดคว าม รว มมือ ก า ร จัดหลักสูต ร ก า ร เ รีย นก า รสอน
หลักสูตรดังกลาวของวิทยาลัยศิลปะ  สื่อ  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
ดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแก
สํานักงานอัยการสูงสุดได ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 
2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2556 ซ่ึงอัยการ
สูงสุดไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 และไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวม
องคความรู จํานวน 100 หัวขอองคความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System) เพื่อพัฒนางานดานตาง ๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และหัวขอ
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องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ เปนหัวขอองคความรูหนึ่งในจํานวน 100 หัวขอ
องคความรูดังกลาว   

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ
จะตองทําการรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชน การจับ
ความรูจากผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

การสัมภาษณเพื่อสอบทานความรู (Validation meeting) คร้ังนี้ เปนข้ันตอนหนึ่งใน
วิธีการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานองคความรู เร่ือง “งานการประชุม 
ก.อ.” วาตรงกับความรูและประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  การสอนกลับองคความรู  เรือ่ง  “งานการประชุม ก.อ.” 

1.  “งานการประชุม ก.อ.” ในข้ันตอนกอนการประชุม ขณะการประชุม และหลังการประชุม
ตองคิดเร่ืองใดบาง 

2. ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการแกไข
อยางไร 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  การสอบทานกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การสอบทานรายชื่อผูเชี่ยวชาญ  เอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 วาระอ่ืน ๆ  (ถามี) 
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ภาคผนวก ง 

การพัฒนาระบบคุณภาพวิชาการคนควาแบบอิสระ 

 
ENG1 Requirement Elicitation 

แผนการดาํเนนิงาน(Plan)  
1) ศึกษาทําความเขาใจและรวบรวมเอกสารที่เกี ่ยวของกับหัวขอความรูที ่ศึกษา

คนควาแบบอิสระและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามขอบเขตของการศึกษาคนควาแบบอิสระ 
2) จัดทําแผนการสัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager / Knowledge Decision 

Maker) เพื่อทราบขอบเขตหัวขอความรู (Scoping Meeting) ปญหาวิกฤตหรือภารกิจหลัก (Critical 
Task) ขอบเขตการจัดการความรูและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดตัว
ผูเ ช่ียวชาญ (Provider) และกลุมผูใชงาน (Users) ความตองการของระบบการจัดการความรู 
(Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) จัดทําแผนการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อจับความรู (Knowledge Capture Meeting) การขอทราบกรณีศึกษา (Case 
Study Meeting) และการสอบทานความรู (Validation Meeting) และการกําหนดการสัมภาษณ
ดังกลาว 

3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพื่อ
สัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานตามแผนการสัมภาษณ สัมภาษณผูบริหารเพ่ือทราบ
ขอบเขตความรู และสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อจับความรูในการทํางาน โดยใชหลักการ Input / 
Process / Output เพื่อใหได Task / Inference / Domain Concept และผูใชงานตามกําหนดการและวาระ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการและวิเคราะห Transcript นํามาจัดทําแผนภาพความรู 
(Knowledge Map) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) ไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัขอบังคับการประชุม ก.อ. (เอกสาร ENG1.1) 
2) ไดทําการสัมภาษณผูบริหาร/ผูเช่ียวชาญ ดังนี้  

1. สัมภาษณทานเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / ก.อ. ผูทรงคุณวุฒิ / 
เลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูบริหารเพื่อขอทราบขอบเขตองคความรู เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 และ
ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู  ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทานความรู เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG1.2) 
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2. สัมภาษณทานธีระ   หงสเจริญ  รองอธิบดีอัยการ  สํานักงาน  ก .อ .  /  ผูชวย
เลขานุการก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทาน
ความรู เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG1.3) 

3. สัมภาษณทานวันชาติ   สันติกุญชร   รองอธิบดี อัยการ  สํานักงาน  ก .อ .  / 
ผูชวยเลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทาน
ความรู เม่ือวันท่ี  5 กรกฎาคม 2554 (เอกสาร ENG1.4) 

4. สัมภาษณทานวิเชียร  สุดรุง อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ
ก .อ .ในฐานะผูเ ชี ่ยวชาญเพื ่อขอจับความรู เ มื ่อวันที่ 27  มิถุนายน   2554  และขอทราบ
กรณีศึกษา และขอสอบทานความรู เม่ือวันท่ี  5  กรกฎาคม  2554 (เอกสาร ENG1.5) 

5.  สัมภาษณทาน เรืองนนท   เ รืองวุฒิ  อัยการอาวุโส  สํานักงาน  ก .อ .  /  
อดีตรองอัยการสูงสุด / อดีตอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ / อดีต ก.อ. ผูทรงคุณวุฒิ / อดีต
เลขานุการ ก.อ. และทานนคร  ทองประยูร อัยการอาวุโส สํานักงาน ก.อ. / อดีตรองอธิบดีอัยการ
ฝายคณะกรรมการอัยการ / อดีตผูชวยเลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญเพื่อขอจับความรู ขอ
ทราบกรณีศึกษา  และขอสอบทานความรู เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม  2554 (เอกสาร ENG1.6) 

ศึกษา รวบรวมเอกสาร ท่ีเกี่ยวของกับความรูเพื่องานคณะกรรมการอัยการ เชน Ontology
และ Knowledge Base ทําสรุปการดําเนินการวิเคราะห Transcript ทําใหไดผลจากการวิเคราะหดังนี้  

 ปญหาวิกฤติ   
 ขอบเขตการจัดการความรู ท่ีตอบสนองผูบริหาร และตอบสนองความตองการดาน

ความรู   
 ทําแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน เชน CommonKADS 

และเช่ือมโยงกับเอกสารความรูท่ีเกี่ยวของ 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG1.1 ขอบังคับการประชุม ก.อ. 
เอกสาร ENG1.2 การสัมภาษณทานเข็มชัย ชุติวงศ 
เอกสาร ENG1.3 การสัมภาษณทานธีระ  หงสเจริญ 
เอกสาร ENG1.4 การสัมภาษณทานวันชาติ  สันติกุญชร   
เอกสาร ENG1.5 การสัมภาษณทานวิเชียร  สุดรุง 
เอกสาร ENG1.6 การสัมภาษณทานเรืองนนท   เ รืองวุ ฒิและทานนคร  ทองประยูร อัยการ

อาวุโส 
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ENG 2  System Requirement Analysis   

แผนการดาํเนนิงาน (Plan)  
1)  นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการระบบการจัดการ

ความรู (Business Specification) และกําหนดความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 
(User Specification) และแบงประเภทผูใชงาน  

2)  จัดทํารายงานการดําเนินงานและระบุ Business Specification และ User Specification 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 
ไดขอใหผูบริหารพิจารณากําหนดกลุมผูใชงาน ความตองการระบบ และความตองการ

ของผูใชงานระบบ  ดังนี้ 
1) กําหนดกลุมผูใชงาน  

- ผูบริหาร  ( เลขานุการ  ก .อ .  /  อธิบดี อัยการสํานักงาน  ก .อ .  ทุกทาน  และ
ผูชวยเลขานุการ ก.อ.) 

- ผูเช่ียวชาญ 
- ผูใชงานท่ัวไป (ทานวิเชียร  สุดรุง) Knowledge Engineering และเม่ือระบบการ

จัดการความรู (KMS) งานคณะกรรมการอัยการไดจัดทําเสร็จส้ินในเบ้ืองตนแลว ใหมีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาวาขอมูลใดสมควรนําเสนออธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. /เลขานุการ ก.อ. หรืออัยการสูงสุด 
แลวแตกรณี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหนําเขาระบบการจัดการความรูดังกลาวดวย / คุณลัดดาวัลย  
ชวยแกว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงาน ก.อ. 

2 )   กําหนดความตองการระบบ และความตองการของผูใชงานระบบ 
-   ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนตามโปรแกรม Microsoft Share Point ปรากฎ

ตามรายงานการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping Meeting) 
หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ ก.อ. (เอกสาร ENG 2.1) 

ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานวินัยขาราชการธุรการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด โดยการสัมภาษณสัมภาษณทานเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / ก.อ. 
ผูทรงคุณวุฒิ / เลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูบริหารเพื่อขอทราบขอบเขตองคความรู เม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน 2554  ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 2.2) ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังนี้ 

- ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ.) 
- ผูเช่ียวชาญ (เลขานุการ ก.อ.และผูชวยเลขานุการ ก.อ. ทุกทาน) 
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- ผูใชงานท่ัวไป(ทานวิเชียร  สุดรุง (Knowledge Engineering) และเม่ือระบบการจัดการ
ความรู (KMS) งานคณะกรรมการอัยการไดจัดทําเสร็จส้ิน ในเบ้ืองตนแลวใหมีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาวาขอมูลใดสมควรเสนออธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. หรืออัยการสูงสุด 
แลวแตกรณีเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใหนําเขาระบบการจัดการความรูดังกลาวดวย / คุณลัดดาวัลย  
ชวยแกว  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  สํานักงาน  ก.อ.  

จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผู
ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้ 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 
1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 
2 ผูเช่ียวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเดน็เรงดวน,                 

เอกสารวิชาการ 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ KMS จะตองมีประเดน็เรงดวน,              

เอกสารวิชาการ, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
 
โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุม(เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน 2554   

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG 2.1 รายงานการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping 

Meeting) หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2554   
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ENG3 Software Requirement Analysis 

แผนการดาํเนนิงาน 
1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 + ENG2 เพื่อวางระบบการจัดการความรู ดังนี้ 

- กําหนดการใชงาน / กําหนด Function พื้นฐาน และอ่ืน ๆ 
- วิเคราะหการใชองคความรูตามโปรแกรม Microsoft Visio (Task / Inference /       

Domain / Knowledge Base / Ontology) 
- เก็บขอมูล (Knowledge Base) แสดงผลในรูปแบบของรายการ (Lists) เชน 

Document Library, Discussion เปนตน 
2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการความสอดคลองกับ ENG1 + ENG2 
 - การกําหนดสิทธิของผูใช โดยกําหนดใหฝายเลขานุการ ก.อ. มีสิทธิในการจัดการ 

อาน เขียน แกไข ลบขอมูลไดท้ังระบบ และตองแสดงโครงสรางองคความรู (Task / Inference /       
Domain / Knowledge Base / Ontology)  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
 ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1และ 

ENG2 มาวิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสาร 
ENG3.1) ในแผนในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 ไดจัดทํา Software 
Requirement Analysis (เอกสาร ENG3.2) และ SITE MAP (เอกสาร ENG3.3) เพ่ือดําเนินการใน
Task อ่ืน ๆตอไป     

สรุปผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการมี
ผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการใชงานโดย
หลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การใชงาน เชน   การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน 
กฎหมาย ระเบียบ Case Study  Knowledge Map โครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือ งาน
วิกฤติ คือ งานการประชุม ก.อ. 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG3.1SharePoint Based Requirement Specification 
เอกสาร ENG3.2 Software Requirement Analysis 
เอกสาร ENG3.3 Site Map 
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ENG4 Software Design 

แผนการดาํเนนิงาน 
นํา Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใช การใชงานบาง Function ยังไมสามารถนํามาใช

ได เนื่องจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายจัดการความรูยังไมเปดใชงาน เชน Blog, Wiki, Calendar, 
Announcement 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 
1) ไดนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software(เอกสารใน ENG3)โดยนําขอมูลท่ี

ไดจาก ENG 1 ENG2  และ ENG 3มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft SharePoint 2010  วา 
Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด โดยไดจัดทําเปน โครงราง 
ระบบ KMS พรอมไดนํา Template ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด มาใช template cop 
(เอกสาร ENG4.1) และ template visio (เอกสาร ENG4.2)) ผลการดําเนินการ หลังไดจากไดรูปแบบ
หนาตาระบบโดยนํา Template  ของระบบท่ีมีอยูมาใช  ไดมีการจัดทํา รูปแบบหนาตา Function การ
ใชงานท้ังหมด คูมือการใชงานระบบ KMS(เอกสาร ENG4.3)ออกแบบแมแบบมาตรฐาน ของ 
สฝบร. ไดแก  Banner / SiteMap / Information banner  เปนตน 

2) ออกแบบหนาจอ Work space  โดยแบง Web Part  ออกเปน 3 Web Part ไดแก 
- Knowledge Map ในรูปแบบของ CommonKADS Task –Inference –Domain 

Concept โดยใช Visio Web Access 
- Knowledge  Information  แหลงขอมูลท่ีเปน Explicit Knowledge ของ Knowledge 

Map  เชน แผนกลยุทธ  3 ป เปนตน 
- KMS Structure เชน   มาตรฐานของ KMS   แมแบบของ KMS  และคูมือการสราง

และสนับสนุน KMS  

พบปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมไดภายในระยะเวลาตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากภารกิจงานท่ีมีมาก
และจะตองเรงทําตัวเลม IS ประกอบกับการเขาไปทําในระบบ อินเตอรเน็ตท่ีทํางานชา และ Feature 
บางตัวยังไมอาจเปดใชงาน เชน Blog ,Wiki ,Calendar  

ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ ในอนาคตในโครงการใหมจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบ
ระยะเวลาสําหรับENG4 ใหเหมาะสมกวานี้และควรตรวจสอบความเร็วในการใชงานอินเตอรเน็ต
กอนวางแผนดวยวา สามารถทํางานในระบบไดดี เหมาะสมหรือไม 
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เอกสารประกอบ 
เอกสาร ENG4.1 template cop 
เอกสาร ENG4.2 template visio 
เอกสาร ENG4.3 คูมือการใชงานระบบ KMS 
 
 
MAN1 Organizational Alignment 

แผนการดาํเนนิงาน 
1) ตรวจสอบวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน 
ก.อ. 

2) จัดทําแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจใหตรงกันในฝายเลขานุการ 
ก.อ.โดยใชการพูดคุยสรางความเขาใจเร่ืองกิจกรรมการจัดการความรูท่ีมีการประยุกตนําทฤษฎีการ
เรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential 
Learning) โดยการทบทวน (Review) และการสะทอนคิด (Reflect) มาชวยใหงานการประชุม ก.อ. 
ของฝายเลขานุการ ก.อ. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน ขอมูลสามารถถูกเรียกนํามาใชไดทันที 
ประชาสัมพันธ (พูดคุยสรางความเขาใจ) ใหฝายเลขานุการ ก.อ. และสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คณะกรรมการ 1 เก็บขอมูลใหเปนระบบในระบบการจัดการความรูขอมูลสวนใหญตกอยูท่ีองคกร 

3) จัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู (KM) 3 ป ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) 
ของสํานักงาน ก.อ. 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมสาธิตระบบการจัดการความรูและแผนกิจกรรม
การจัดการความรูใหกับ KM Team )ผูเช่ียวชาญ(  เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 
1) กําหนดวิสัยทัศน 

- วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. “พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคนเกงให
ทํางานกับองคกรอยางยั่งยืน และมีความสุข” 

-  วิสัยทัศนระบบการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. “จัดการความรูอยางเปน
ระบบ มีหลักการโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเช่ือถือได ให
สามารถสนับสนุนระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน” 
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2)  กําหนดแผนการส่ือสาร 
-  การพูดคุยสรางความเขาใจใหตรงกัน  ท้ังนี้ เนื่องจากฝายเลขานุการ ก.อ. ซ่ึง

รับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. เปนการเฉพาะเปนกลุมบุคคลขนาดเล็ก (4 ทาน) ปรากฎตาม
รายงานการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping Meeting) หัวขอ
องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) (เอกสาร MAN 1.1) 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN 1.1 รายงานการประชุมสัมภาษณผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping 

Meeting) หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
เอกสาร MAN 1.2 การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ระบบการจัดการความรูเพื่องานคณะกรรมการ

อัยการ  
 
 
MAN2 Organization Management 

แผนการดําเนินงาน 
1) วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ ก.อ. และจัดทํา

ขอเสนอแนะ โครงสรางท่ีรองรับการจัดการความรู (โครงสรางของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ  
ก.อ. เปนไปตามกฎหมาย และมติ ก.อ. แลวแตกรณี) 

2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการและยกรางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการความรู 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
จากการวิเคราะหโครงสรางของฝายเลขานุการ ก.อ. พบวาประกอบไปดวยเลขานุการ 

ก.อ จํานวน 1 ทาน และผูชวยเลขานุการ ก.อ. จํานวน 3 ทาน ซ่ึงโครงสรางและอัตรากําลังของฝาย
เลขานุการ ก.อ. เปนไปตามกฎหมายและมติ ก.อ. แลวแตกรณี 

เอกสารประกอบ 
MAN2.1 แผนผังองคกร 
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MAN3 Project Management 

แผนการดาํเนนิการ 
1) วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบการจัดการความรูและกลุม 

COP โดยประเมินเวลาและทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู  
2) จัดทํา Gantt Chart และระบุ Project Team พรอมการแบงงานใน Team (Work Break 

Down Structure) ดวย 
3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ และการใชทรัพยากรพรอมท้ังวิเคราะห ปญหา 

อุปสรรค และขอจํากัด รวมท้ังขอเสนอแนะการปรับปรุง ปจจัยความสําเร็จ และโอกาสของ
โครงการ 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษา และเก็บความตองการระบบ KMS 
2. วิเคราะห และออกแบบระบบ KMS 
3. พัฒนาระบบ KMS 
4. ทดสอบระบบ KMS และประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
    ระบบ KMS โดยใชแบบสอบถาม 
5. นําเสนอผลงานการคนควาอิสระ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการจรงิ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 
Elicitation 
(ENG1)  

1-30 พ.ค. 
2554 

1-31 ก.ค. 2554   

2.System 
Requirement 
(ENG2) 

1-30 พ.ค. 
2554 

1ก.ค.-31 ส.ค. 
2554 

“  

3.Software 
Requirement 
Analysis (ENG3) 

1 พ.ค.-30 
มิ.ย. 2554 

1-31  ส.ค. 
2554 

“  

4.Software Design 
(ENG4) 

1 มิ.ย. -31 
ก.ค.2554 

1-31  ส.ค. 
2554 

“  

5.Organisation 
Alignment 
(MAN1) 

1-30 ก.ค. 
2554 

1-31  ส.ค. 
2554 

“  

6.Organisation 
Management 
(MAN2) 

1-30 ก.ค. 
2554 

1-31  ส.ค. 
2554 

“  

7.Project  
Management 
(MAN3) 

1 ก.ค .-31 
ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

8.Humen 
Resource 
Management 
(RIN1) 

1 ก.ค .-31 
ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

9.Training (RIN2) 1 ก.ค .-31 
ส.ค. 2554 

ตามแผน -  
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กิจกรรม ระยะเวลา
ตามแผน 

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการจรงิ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

10.Knwledge 
Management 
(RIN3) 

1 ก.ค .-31 
ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

11.Infrastructure 
(RIN4) 

1 ก.ค .-31 
ส.ค. 2554 

ตามแผน -  

12.Asset 
Management 
(REU1) 

1 ก.ค .-30 
ก.ย. 2554 

ตามแผน -  

13.Reuse Program 
Management 
(REU2) 

1 ก.ค .-30 
ก.ย. 2554 

ตามแผน -  

14.Domain 
Engineering 
(REU3) 

1 ก.ค .-30 
ก.ย. 2554 

ตามแผน -  

15. Quality 
Assurance (QA) 

1 ก.ค .-30 
ก.ย. 2554 

ตามแผน -  

 
 .ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ เพื่อจัดลงระบบ  ไดทําการ

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ ตัวอยางงานการประชุม ก.อ. เพื่อจัดลงระบบ  ไดทําการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับแนวคําพิพากษาศาลปกครอง(เอกสาร MAN3.1) เชน คดีความผิดเกี่ยวกับวินัยเพื่อจัดลง
ระบบ   ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ ตํารา บทความ(เอกสาร MAN3.2) เพื่อจัดลงระบบ  
ไดทําการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนอ่ืน ๆ   เชน URL เว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับงานการประชุม ก.อ.  คูมือ 
และเอกสารที่จําเปนตาง ๆ เพื่อจัดลงระบบ  ไดนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล และไดนํารูปแบบหนาตาระบบท่ีไดจาก ENG 4 มาศึกษา เพ่ือจัดเตรียมขอมูลลง
ระบบ   ไดเร่ิมตนทําการนําขอมูลลงระบบ ซ่ึงจะไดนําลงตอเนื่องกันไปจนกวาระบบจะสมบูรณ   
ไดทําการทดสอบความพรอมของระบบ และไดทําการทดสอบระบบกับผูเช่ียวชาญ นายเข็มชัย ชุติ
วงศ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./เลขานุการ ก.อ. และGANTTCHARTพรอมคูมือการใชงานระบบ
(เอกสาร MAN3.3.) ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการตามแผนเรียบรอย  
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เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN3.1แนวคําพิพากษาศาลปกครอง 
เอกสาร MAN3.2หนังสือ ตํารา บทความ 
เอกสาร MAN3.3คูมือการใชงานระบบ 
 
 
RIN1 Human Resource Management  

แผนการดาํเนนิงาน 
1)  รวบรวม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลัง

ของฝายเลขานุการ ก.อ. 
2)  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดรวมรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ พ.ร.บ.องคกรอัยการฯ พ.ศ.2553  พ.ร.บ.ระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553  และขอบังคับ ก.อ. ฯ พ.ศ.2548 (เอกสารRIN 1.1) และวิเคราะห
อัตรากําลังของฝายเลขานุการ ก.อ. แลว เปนไปตามกฎหมายและมติ ก.อ. แลวแตกรณี (มีจํานวน 4 
ทาน)  

เอกสารประกอบ 
เอกสารRIN 1.1 พ.ร.บ.องคกรอัยการฯ พ.ศ.2553  พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553  

และขอบังคับ ก.อ. ฯ พ.ศ.2548 
 
 
RIN2 Training  

แผนการดาํเนนิงาน 
1) วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานการประชุม ก.อ. โดยแบงออกเปน 3กลุม คือ ผูบริหารในการ
จัดการความรู (Knowledge Manager) , วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) , และผูใชงานท่ัวไป 
(Knowledge Worker)  
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2) จัดทําขอเสนอการนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มา
ประยุกตใชในการทํางาน 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานการประชุม ก.อ. โดยแบงออกเปน 3กลุม คือ ผูบริหารในการ    
จัดการความรู (Knowledge Manager) , วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) , และผูใชงานท่ัวไป 
(Knowledge Worker)  แลว และเห็นวา ไมสามารถนําฝายเลขานุการ ก.อ. ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขา
รับการอบรมกอนปฏิบัติหนาท่ีและไมสามารถนําฝายเลขานุการ ก.อ.ออกจากหนางานเพ่ือเขารับ
การฝกอบรมได เพราะอาจเกิดความเสียหายแกหนางาน จึงไมเหมาะท่ีจะจัดหลักสูตรการฝกอบรม 
แตเห็นควรถือโอกาสในการทํางานเปนโอกาสในการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ตาม
รายงานวิเคราะหการฝกอบรม RIN2.1 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN2.1 รายงานวิเคราะหการฝกอบรม 
 
 
RIN3 Knowledge Management 

แผนการดําเนินงาน 
1)  จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตางๆท่ีใชในการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อ

งานคณะกรรมการอัยการ 15 Tasks ไดแก QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, 
MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3เขาระบบการจัดการความรูท่ีสํ า นั ก ง า น
อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู จัดทําข้ึน 

2)  ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในระบบ KMS ของโครงการ 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารตรวจสอบเอกสารเดิมในระบบ KMS และแหลงขอมูล

ตางๆท่ีใชในการออกแบบติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนดไดรวบรวม
ขอมูลท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมดและจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารทั้งโครงการ
เรียบรอยแลว ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว และไดขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารทั้งโครงการ 
รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ(เอกสาร RIN3.1) 
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พบปญหาและอุปสรรคลวงเลยกําหนดระยะเวลา และงานประจํามีปริมาณมากและตองเรงทําตัวเลม 
IS ประกอบกับระบบ server มีปญหาทําใหขอมูลเกาท่ีเคย up ข้ึนไปสูญหายหมด 

ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการจะตองมีการวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาในงานน้ีใหมาก
กวาเดิม และควรตรวจสอบระบบกอนลงมือทําดวยวา มีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อ
ปองกันขอมูลสูญหาย    

เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN3.1 รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ 
 
 
RIN4 Infrastructure 
แผนการดาํเนนิงาน 

1) สํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูวาเพียงพอรองรับตอระบบการจัดการความรูตาม
ความตองการของผูใชหรือไม ท้ังในสวนของ Business Specification และ User Specification เชน 
Hardware, Software, network เปนตน 

2) วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถรองรับ
กิจกรรมการจัดการความรูท่ีสรางขึ้น 

3) จัดทําแผนในการจัดซ้ือจัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม )ถามี(  

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากรของฝายเลขานุการ ก.อ. 

พบวามี 4 ทาน (เอกสาร RIN4.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอรครุภัณฑท่ีมีอยู  คือ  เคร่ือง 
Computer เลขทะเบียนท่ี 7440-006-0001/53.80 (L) ซ่ึงใชรวมกับงานท่ัวไปของสํานักงาน ก.อ.ดวย  
(เอกสาร RIN4.2) พบวาโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเพียงพอ และไมจําตองจัดซ้ือจัดจางรายการ
ครุภัณฑเพิ่มเติม  

เอกสารประกอบ 
เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากรของฝายเลขานุการ ก.อ. 
เอกสาร RIN4.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร  ครุภัณฑท่ีมีอยู 
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REU1 Asset Management 

แผนการดําเนินงาน 
1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของ

สํานักงาน ก.อ.) ในการสนองตอบความตองการในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ ENG2 , 
MAN1 และ RIN1 

2) จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑท่ีมีอยูเปรียบเทียบกับ
อนาคต แบงประเภททรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของ
ท่ีมีอยูแลว แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และขอเสนอแนะเก่ียวกับงบประมาณ
ในการบํารุงรักษา 

3) จัดทําแผนการใชจายเพ่ือถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ท่ีใชในระบบการ
จัดการความรู) 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร  เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากรและขอมูลระบบ 

คอมพิว เตอร  ได รวบรวมขอ มูล เครื่ อ งสร า ง พ้ืนฐาน ท่ีใช ในการจัด ทํ าระบบท้ังหมด                   
เปนไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดไว ไดสราง Template ของระบบจัดการความรูท่ีเหมาะสม
กับหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 แลว ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

1. จัดทําแบบสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันดังตอไปนี้ 

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อายุใช
งาน 

ลักษณะการใชงาน
กับ KMS 

ผูใชงาน 

1 เลขทะเบียนท่ี 7440-
006-0001/53.80 (L) 

1 3 ป ใชกับระบบการ
จัดการความรูงาน
การประชุม ก.อ. 
โดยตรงและรวมกับ
งานสํานักงาน ก.อ. 
อ่ืน ดวย 

ทานวิเชียร สุดรุง 
ผูชวยเลขานุการ 
ก.อ. และน.ส.ลัด
ดาวัลย ชวยแกว 
นักจัดการงาน
ท่ัวไปปฎิบัติการ  
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2. ทําบัญชี อุปกรณ ท่ีตองขอจัดสรร หรือ ทดแทน ในสวนท่ีสามารถนํามาใชหรือ
เกี่ยวของกับ ระบบการจัดการความรู  เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 

 
ลําดับ 

 
ชนิดของอุปกรณ  

 
จํานวน 

 
การใชงานกับ 

KMS 

ปงบประมาณ 
2555 2556 2557 2558 

    1     คอมพิวเตอรตั้งโตะ 1 เพื่อใชกับระบบ
การจัดการความรู 
งานการประชุม 
ก.อ. โดยเฉพาะ 

/ - - - 

        
        

 
เอกสารประกอบ  
เอกสาร REU1.1 รายงานวเิคราะห REU1 
 
 
REU2 Reuse Program Management 

แผนการดาํเนนิงาน 
1) ตรวจสอบ Template และออกแบบตามENG4 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตาง ๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับ

การสรางระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู องคความรูท่ี 
63งานการประชุม ก.อ. ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน ดังนี้ 

1.ตนแบบCopของเดิม(เอกสาร REU2.1) 
2.ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS(เอกสาร REU2.2) 
3.ตนแบบในสวนกฎหมาย และระเบียบ(เอกสาร REU2.3) 
4.ตนแบบในสวนคํานิยามกฎหมาย(เอกสาร REU2.4) 
5.Templatecop ระบบการจัดการความรู ปจจุบันท่ีใชอยู(เอกสาร REU2.5) 
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6.Template ในสวน Knowledge Map (Visio)(เอกสาร REU2.6) 
เลือกใชและออกแบบ Template ในการดําเนินการไดนํา Template cop (เอกสาร REU2.5 

)และTemplate ในสวน Knowledge Map (Visio) (เอกสาร REU2.6 )มาใชเปนตัวแบบ ในสวนการ
สราง cop มี Function การใชงาน เชน   การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ Case 
Study (ตัวอยางคดี)Knowledge Map ได Template องคความรูท่ี 63งานการประชุม ก.อ. (เอกสาร 
REU2.7) ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU2.1 ตวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 
เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS 
เอกสาร REU2.3 ฐานขอมูล กฏหมาย และระเบียบ 
เอกสาร REU2.4 ฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 
เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ สัญลักษณ CommonKADS 
เอกสาร REU2.7 Template องคความรูท่ี 63 งานการประชุม ก.อ. 
 
 
REU3 Domain Engineering 

แผนการดาํเนนิงาน 
1) วิ เคราะหผลที่ไดจาก  ENG1-ENG4และ  MAN1 เ พื่อหาขอมูล ที่สามารถ

นําไปใช ซํ้าได  
2) จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
ไดทําการรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล ใน ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 และ 

MAN1 ท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอื่นได เชน งานการประชุมตาง ๆ  Domain ท่ีสําคัญท่ี
สามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอ่ืนไดคือ  ENG1  หลักเกณฑทางกฎหมาย ท่ีนําไปใชได คือ 
ONTOLOGY ท่ีสําคัญท่ีไดมาจากกระบวนการในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ คือ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ของขาราชการ ซ่ึงสามารถนําไปใชกับการประชุมอ่ืน ๆ ของ ก.อ. ได 
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กระบวนการ Engineer ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปใชในการสรางความรูใหมได  ไดแก  
ENG1  
๑. วาระการสัมภาษณผูบริหาร (เอกสาร REU3.1) ใชเปนแนวทางในการจัดทําวาระการ

สัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน  
๒. วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.2) ใชเปนแนวทางในการจัดทําวาระ

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 
๓. แนวคําถามผูบริหาร (เอกสาร REU3.3) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถามใน

การสัมภาษณผูบริหารในโครงการอ่ืน 
๔. แนวคําถามผูเช่ียวชาญ (เอกสาร REU3.4) ใชเปนแนวทางในการจัดทําแนวคําถามใน

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในโครงการอ่ืน 
 
MAN1 
๑. วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ(เอกสาร REU3.5)ใชเปนแนวทางในการจัดทําวาระ

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อทดสอบระบบ KMS ในโครงการอ่ืน 
ไดทําการตรวจสอบหลักหรือแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ(Domain Knowledge) คือ หลักการ

ประชุม  และขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ.2548 ซ่ึงการดําเนินการ
ไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 

ขอเสนอแนะ พบวาหลักหรือแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของขางตนสามารถนําไปใชซํ้าและประยุกตใชกับ
งานการประชุมอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงานศาลยุติธรรมซ่ึงเปนหนวยงานขางเคียง 
เชน การประชุม ก.ต. ได 

เอกสารประกอบ 
เอกสาร REU3.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
เอกสาร REU3.2 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร REU3.3 แนวคําถามผูบริหาร 
เอกสาร REU3.4 แนวคําถามผูเช่ียวชาญ 
เอกสาร REU3.5 วาระการสัมภาษณทดสอบระบบ 
เอกสาร REU3.6 ทฤษฎีหรือหลักการท่ีเกี่ยวของ 
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QA Quality Assurance 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 
1. 1. จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑ

การประเมินตนเอง (เอกสารQA.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 ท้ังหมดตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด 

1.2. ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 

15 Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุดองคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 63งาน
คณะกรรมการอัยการ โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 
Level ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมี
วงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

Task รายการ Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 
Task 1 การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพื่อหาความ

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 
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Task รายการ Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 
Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของ

ระบบการจัดการความรู (Organizational 
Alignment  : MAN1) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 6 การบริหารองคกร (Organization 
Management : MAN 2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 7 การบริหารโครงการ (Project 
Management : MAN 3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 8  การบริหารทรัพยากรมนษุย (Human 
Resource Management: RIN1) 

     L - Largely 
Achieved 

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

Task 10 ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู   ( Knowledge 
Management : RIN 3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 11 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : 
RIN4)  

     L - Largely 
Achieved 

Task 12 การจัดการทรัพยสิน (Asset Management 
: REU 1) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 13 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse 
Program Management : REU2) 

     L - Largely 
Achieved 

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

ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 
N - Not  Achieved หมายความวา  ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน 

P - Partially Achieved    หมายความวา  มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุ
ไวแตมีมุมมองบางประการท่ีไมสามารถทํานายถึง
ความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     
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L - Largely Achieved    หมายความวา มีห ลักฐานของกระบวนการ เ ชิ งระบบแสดง ถึง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว 
แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการ
ประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved         หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ 
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ 
ดาน ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มท่ี)  

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QAในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมากและผูศึกษามภีารกิจอ่ืนท่ี
ตองรับผิดชอบหลายเร่ืองมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางท่ีดี  เพ่ือเปน
แหลงศึกษา   สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และ
ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิดความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจนเอกสารละเอียด ครบถวน 
 

ลงช่ือ .............................................. 
(   นายวิรัช เนติธรรมาภิมุข  ) 

ผูประเมิน 
วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ 

 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู 
เอกสาร QA .2 เกณฑการประเมินตนเอง 
เอกสาร QA.3คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหมภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – สกุล นายวิรัช   เนติธรรมาภิมุข     

วัน เดือน ปเกิด 18  เดือนกนัยายน  พ.ศ.2500  

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 เนติบัณฑิตไทย สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

ประวัติการทํางาน อาจารยประจําคณะศิลปะศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  (2523-2526) 
 อัยการผูชวย  กองคดีอาญา  (2529-2530) 
 อัยการประจํากอง  กองคดีอาญา  (2530-2531) 
 อัยการจังหวัดผูชวย  สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงสุราษฎรธานี (2531-2532) 
 เลขานุการศูนยบริการเอกสารและวิชาการ (2532-2533) 
 เลขานุการกองวิชาการ (2533-2537) 
 ผูชวยเลขานุการรองอัยการสูงสุด  (2537-2540) 
 อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงาน ก.อ.  (2540-2546) 
 อัยการจังหวัด สคช.  สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร  (2546-2547) 
 อัยการผูเช่ียวชาญ  สํานักงาน ก.อ.  (2547-2552) 
 อาจารยพิเศษคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2523-2526) 
 อาจารยพิเศษคณะบริหารธุรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  (2523-2526) 
 อาจารยพิเศษคณะนาฏศิลปและดุริยางค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2523-2526) 
 อาจารยพิเศษคณะคหกรรมศาสตร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2523-2526) 
 อาจารยพิเศษคณะสังคมศาสตรฯ  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   (2541-2545) 
 อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  (2543-2545) 
 อาจารยสอนเสริมสาขาวิชานิตศิาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2529-2545)
 อนุกรรมการ ป.ป.ช.  (2542-2547) 
 เลขานุการผูตรวจการอยัการ สํานักงานผูตรวจการอยัการ (นายสุเมธ ชัยชวงโชค) 

(2552-ปจจุบัน) 

 


