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Task 1 : การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู  

(Requirement Elicitation : ENG 1) 

แผนการดาํเนนิงาน  (Plan) 

1. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง แนวทางปฏิบัติ รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการความรูนั้น เชน โครงสรางเบ้ืองตน หรือ Ontology หรือ 

Domain Concept หรือ ฐานความรูท่ีชัดเจน   

2. วางแผนสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานท่ีเกีย่วของกบัหัวขอองคความรู เพื่อทราบ ปญหา
วิกฤตท่ีสมควรแกไข ขอบเขตในการจดัการความรูของหนวยงาน Scoping) และบทบาทของ
ผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดผูเช่ียวชาญ และกลุมผูใชงาน (USERS)  

3. จัดเตรียมวาระ Agenda คําถามและกําหนดการสัมภาษณ 
 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

1. รวบรวมเอกสาร รวมพระราชบัญญัติตาง ๆ  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการ

สูงสุด อัยการนิเทศฉบับพิเศษซ่ึงประกอบดวยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน

คดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 และหนังสือเวียนและคําส่ังตาง ๆ คําวินิจฉัยช้ีขาดความเห็น

แยงของอัยการสูงสุด คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 

ตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ และรวมรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ

ความรูนั้น จัดทําเปน Ontology หรือ Domain Concept หรือ ฐานความรูท่ีชัดเจน  Explicit 

Knowledge 

2. มีวาระการสัมภาษณ ทําการสัมภาษณ บันทึกเสียงสัมภาษณ และบันทึกการถอดเทปคํา
สัมภาษณ   

   ผูบริหาร ดร.วชิช จิระแพทย อธิบดี สํานักงานวิชาการ (สัมภาษณ เม่ือวนัท่ี 11 
กรกฏาคม 2554)  

   นายศิลปชัย คณาวุฒิ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาธนบุรี         นายนิวาส 
นิวาสวุฒกิิจ รองอธิบดี สํานักงานคดีศาลสูง (สัมภาษณเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2554)  

   นายเอกนิตย นพรัตน และ นายจุมพฏ หิรัญศิริ (สัมภาษณเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2554  
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   มีการวิเคราะห (Transcript) ของผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ นํามากําหนด   
ผูเช่ียวชาญ ทําการการวิเคราะห (Transcript) ความรูท่ีไดจากผูเช่ียวชาญนํามาจับความรูเพื่อใหได
หลักการท่ีสําคัญ 

3. มีแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน Task, Inference, Domain 
Concept โดยไดนํา Mind Map มาเปนเคร่ืองมือ ท่ีเขาใจงาย มีประโยชน นําไปปฏิบัติได 

 
ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกจิอ่ืน
ท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ือง การจัดทําแผนภาพความรูโดย 
Visio คอนขางยุงยากมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง - ควรมีการวางแผนการสัมภาษณเสียแตเนิ่น ๆ และบริหาร
เวลาใหสอดคลองกับผูสัมภาษณ 
- ทําความเขาใจในกระบวนงานใหผูถูกสัมภาษณใหชัดเจน  
- ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ข้ึน 
- นําแผนภาพความรูโดยใช Mind Map จะสามารถสาธิต
ระบบไดงายกวา 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียดใน
รายงานการประชุม    

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.1 รวมพระราชบัญญัติตาง ๆ   

เอกสาร ENG 1.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 

เอกสาร ENG 1.3 อัยการนิเทศฉบับพิเศษ 

เอกสาร ENG 1.4 คําวินิจฉัยช้ีขาดความเหน็แยงของอัยการสูงสุด 
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เอกสาร ENG 1.5 คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 

เอกสาร ENG 1.6 ตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ 

เอกสาร ENG 1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการเอกสาร  

เอกสาร ENG 1.8 วาระการสัมภาษณและบันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ ดร.วิชช    จิระแพทย  

เอกสาร ENG 1.9 วาระการสัมภาษณและบันทึการสัมภาษณ นายศิลปชัย คณาวุฒิ  

เอกสาร ENG 1.10 วาระการสัมภาษณและบันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ นายนิวาส นิวาสวุฒกิิจ  

เอกสาร ENG 1.11 บันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ นายเอกนิตย นพรัตน  

เอกสาร ENG 1.12 บันทึการถอดเทปคําสัมภาษณ จุมพฏ หิรัญศิริ 

เอกสาร ENG 1.13   แผนภาพความรู Knowledge Map โดยใช Mind Map เปนเคร่ืองมือ 

 

Task 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System  Requirement Analysis 

: ENG 2) 

แผนการดาํเนนิงาน  (Plan) 

1. กําหนดวิธีการสอบถามความตองการของระบบการจัดการความรู  
2. ระบบการจดัการความรูควรเปน To-Be System ความตองการในอนาคตเม่ือมีการใช

ระบบการจัดการความรู  
3.กําหนดผูใชงาน อยางนอยตองแบงเปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision Maker, 

การสนับสนุนผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และแหลงเรียนรูของผูปฏิบัติ (Knowledge 
User) 

 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบการจัดการความรูในเร่ืองการตรวจสอบการ

ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ 

ผูเช่ียวชาญในสํานักงานอธิบดีอาญาธนบุรี สํานักงานคดีศาลสูงและโดยการสัมภาษณตามเอกสาร 
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ENG1.8 ถึง ENG1.12 ไดสาธิตระบบการจัดการความรูโดยนําเสนอในการประชุม KM Team เม่ือ

วันท่ี 1 กันยายน 2554 ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังนี้  

 ประเภทที่ 1  ผูบริหาร  ไดแก  อธิบดี รองอธิบดี สํานักงานวิชาการ อัยการพิเศษฝายใน

สํานักงานวิชาการ  

 ประเภทท่ี 2  ผูเช่ียวชาญ  ไดแก  อัยการพิเศษฝายประเมินผล พนักงานอัยการในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายประเมินผล 

 ประเภทท่ี  3  พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิ เศษฝายประเมินผล  ผูปฏิบัติ             

หรือผูใชงานท่ัวไป ไดแก  อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝายและพนักงานอัยการในสํานักงานท่ีมี

หนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงาน

คดีศาลสูงภาคตาง ๆ และอัยการศาลสูง ในสํานักงานคดีศาลสูง ท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาใน

ช้ันศาลสูง  

       จากการสัมภาษณผูบริหารเก่ียวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว  ผู

ศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้ 

 

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

เอกสารวิชาการ 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ KMS จะตองมีประเดน็เรงดวน,              

เอกสารวิชาการ, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
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ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 
2 

ปญหาและอุปสรรค - พนักงานอัยการท่ีเกี่ยวของกับการทํางานขาดทักษะใน
การใชเทคโนโลยี การส่ือสารยังมีความเขาใจในระบบ 
KMS ไมเพียงพอ   
- ผู ศึ กษามีภ ารกิ จ อ่ืน ท่ีต อง รับ ผิดชอบหลาย เ ร่ือง  
มีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง - สรางทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใช 
- สนับสนุนหรือสงเสริมการนําระบบ KMS เพื่อใหเปน
สวนหนึ่งของการทํางาน  
- ควรมีการดําเนินการเสียแตเนิ่น ๆ 
- การออกแบบระบบไมควรยุงยากซับซอน  
- หลังจากมีการใชงานระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนนี้
แลว ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงาน
แตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบ
การจัดการความรูใหเหมาะสมและดีข้ึนกวาเดิม 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุม    

 
เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 2.1 รายงานการะประชุม KM Team เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2554  

 

Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG3) 

แผนการดําเนนิงาน (Plan) 

Input: ENG1 & ENG2, มาตรฐานIEEE830 
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 1.กําหนด Function พื้นฐานและอ่ืนๆ ของระบบจัดการความรูใหสอดคลองกับความ
ตองการและทิศทางท่ีไดจาก ENG 1,2   
            2. กําหนดการใชงาน Function ของ Cop ท่ีแบงเปน Cross Function หรือ Single 
Function ตองมีวิธีการและหลักการในการกําหนด 
  3. กําหนดการวิเคราะหการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน  เพื่อนํามาออกแบบ 
    ระบบการจดัการความรู  
 

รายงานผลการดําเนินงาน  (DO) 

   1. ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ 

ENG2 มาวิเคราะห ประกอบ เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification   ในแผน

ในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553  ไดสาธิตระบบ Microsoft 

SharePoint ให KM Team ท่ีประชุมเห็นดวยกับระบบท่ีแสดง  

  2. ผลการดําเนินการตาม ENG3 ระบบ KMS ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 

สํานักงานวิชาการ เปนรูปแบบ single Function  มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ   ผู

ปฏิบัติ ซ่ึงท้ังสามประเภทมีสิทธิในการใชงานโดยหลัก คือ อาน และเขียน ขอมูล มี Function การ

ใชงาน การรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังแนวทางปฏิบัติ ตัวอยางผลการ

ดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ  โครงสรางของ Cop ประกอบดวยภารกิจไดแก Taskการ

ตรวจสอบคดีท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง/ไมริบของกลาง การตรวจสอบคดีท่ีมีคําส่ังไมอุทธรณ – ไม

ฎีกา งานวิกฤติ ไดแกการตรวจสอบท่ีมีมาตรฐาน และตัวอยางเอกสารท่ีเกี่ยวของในการทํางาน 

แสดงใหเห็นถึง input process output พรอมตัวอยางแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
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ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 

ปญหาและอุปสรรค KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวน
ใหญ    ขาดความรูในเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอเสนอในการปรับปรุง -การออกแบบ Software ควรมีลักษณะงายตอการเขาใจ
และ   การใชงาน  
- ควรมีการาพัฒนาทักษะแกพนักงานอัยการในการ  
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ควรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางาน  

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน ไมมีรายละเอียด
ในการประชุม 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG3.1 Site Map 

เอกสาร ENG 3.2 รายงานการะประชุม KM Team เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2554  

 

Task 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

Input: ENG1, ENG2, ENG3, ความสามารถของ MS SharePoint 

ศึกษา วิเคราะห  Content, Feature และ Function ตาง ๆ ตาม ใหสอดคลองกับ REU2  

 

 

 



61 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  นําผลการวิเคราะหใน ENG 1  ENG2  และ ENG 3 จัดทําแผนภาพความรูในรูป Mind Map 

และศึกษา Template ของ  Microsoft SharePoint 2010  รูปแบบท่ี สฝบร. กําหนดในระบบ KMSวา 

Feature ใด ควรจะอยูในตําแหนงใดของระบบ หนาตาระบบเปนแบบใด  

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 

ปญหาและอุปสรรค KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวน
ใหญ    ขาดความรูในเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเสนอแผนผังความรูโดย Visio ทําใหไมเห็นใน
ภาพรวมแตกตางจากการนํา Mind Map มาสาธิต หลังจาก
สาธิตไดนํามาจัดทําลงเปน Visio ในระบบอีกคร้ัง 

ขอเสนอในการปรับปรุง -การออกแบบ Software ควรมีลักษณะงายตอการเขาใจ
และการใชงาน  
-พัฒนาทักษะแกพนักงานอัยการในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางาน 
- ในการออกแบบแผนผังความรูควรออกแบบใหงายและ
เขาใจโดยใหเห็นภาพรวมของความคิดของผูเช่ียวชาญใน
การแกปญหาแตละเร่ือง 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน ไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุมแตไดมีการพิจารณากําหนดเกณฑ
มาตรฐานท่ีชัดเจน  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG4.1 Mind Map 
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เอกสาร ENG4.2 ภาพแสดง Template ของ  Microsoft SharePoint 2010  รูปแบบท่ี สฝบร.       

กําหนดในระบบ KMS 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment  : 

MAN1) 

 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

       1. ศึกษาบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

  2. กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนดังกลาว  

  3. มีแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน 

  4. มีการประยุกตทฤษฎีการจัดการความรูมากําหนดเปนกิจกรรมการจัดการความรูใน
หนวยงาน 
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  1. ผูศึกษาไดศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) แผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 
(พ.ศ.2552 – 2561) และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที 1  (พ.ศ.
2551-2556) แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) (พ.ศ.2555) ของคณะทํางานการ
จัดการความรู (KM Team) โดยกําหนดเปาหมายการจัดการความรู (Desired State)  
  “สํานักงานวิชาการสามารถจัดการความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลโดยมี
บุคคลากรที่มีความเปนเลิศระดับมืออาชีพในดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน
อัยการ” 
  แบงกระบวนงานการจัดการความรูเปน 2 กระบวนงาน  
   1.1.กระบวนการจัดการความรู (KM Process) โดยกําหนดกิจกรรมการจัดการ
ความรู สําหรับองคความรูหลัก การสรางและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การ
ประมวลและกล่ันกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปล่ียนความรู และการเรียนรู 
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   1.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
โดยกําหนดกิจกรรม การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม การส่ือสาร กระบวนการและ
เคร่ืองมือ การเรียนรู การวัดผล การยกยองชมเชยและใหรางวัล  
  2. ผูศึกษาไดปรับเพิ่มกิจกรรมสําหรับการนําระบบ KMS ไปสอดแทรกในกิจกรรมของ 
KM Team ประจําป 2555 เพื่อใหการนําระบบการจัดการความรูไปเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของ 
KM Team เพ่ือใหสอดคลองกับการทํางานจริง เม่ือครบรอบปแตละปไดมีการกําหนดให KM 
Team จัดทํา Socialization Externalization Combination และ Internalization ตามทฤษฎีการจัด
ความรู Knowledge Creation ของ Nonaka เปนวงรอบหมุนเวียนไป และปรับปรุงองคความรูใน
ระบบการจัดการความรูดังกลาว   
 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 

ปญหาและอุปสรรค พนักงานอัยการยังเขาใจในการจัดทําแผนกจิกรรมไม
ตรงกัน 

ขอเสนอในการปรับปรุง - ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด
ความชัดเจนยิง่ข้ึน 
- ทําความเขาใจถึงกิจกรรมตาง ๆ ใหกับ KM Team  
 - กําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมินไมมีรายละเอียด
ในรายงานการประชุม    

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร MAN1.1 แผนปฏิบัติการจัดการความรูฯ KM Team สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 

ประจําป 2555 

เอกสาร MAN1.2 ตารางกิจกรรมการจัดการความรู ปงบประมาณ 2555 – 2557  
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เอกสารMAN 1.3 รายงานการะประชุม KM Team เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2554 

Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management :  MAN 2) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

  ทําการวิเคราะหโครงสรางเดิมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ ในสวนท่ีเกีย่วของกบัการจัดการความรูตามประเด็นปญหาในหัวขอองคความรูท่ีกําหนด
ในสาระนิพนธ  
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  1. รายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงสรางและมีขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับการ
จัดการความรู 
  2. มีรางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกีย่วของกับการจัดการความรู 
 
  การศึกษาโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล พบวา สํานักงานวิชาการได
มีคําส่ังท่ี 7/2553 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2553 แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู (KM Team) ซ่ึงมี
หนาท่ี ดําเนินการสราง รวบรวม เผยแพร และการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน กํากับดูแล
ติดตามรวมรวมเผยแพรและการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน ซ่ึงประกอบดวยพนักงานอัยการผู
ตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัวการและขาราชการธุรการ สําหรับพนักงานอัยการพบวายัง
ขาดทักษะในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช แตในสวนของขาราชการธุรการและบุคคลากรใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี แตยังขาดความรู
ในการใชระบบ KMS จึงควรมีคําส่ังมอบหมายใหบุคคลากรธุรการท่ีมีความรูทําหนาท่ีเปน 
Knowledge Engineer (KE) เพื่อดูแลระบบและควรจัดใหมีการฝกอบรมบุคคลดังกลาวใหมีทักษะ
ในการใชงานระบบเพื่อชวยเหลืองานของพนักงานอัยการได  
เพื่อใหสอดคลองกับ แผนกิจกรรมการจัดการความรู ตาม MAN1 Organization Aligment ดังนั้น

โครงสรางใหม ควรประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้  

๑. รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซ่ึงรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล ทําหนาท่ี KM (Knowledge Manager) 

๒. อัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาท่ี Project Manager 
๓. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาท่ี  Expert  



65 

 

๔. เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน  Worker และกําหนดใหคนใด    คน
หนึ่งทําหนาท่ี  KE (Knowledge Engineering) ตามท่ี KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล เห็นชอบ   

 
ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว 
๑.การมอบหมายงานระดับ KM (Knowledge Manager) ,Project Manager ควร

มอบหมายโดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 
๒.การมอบหมายเจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกําหนดใหคนใด

คนหน่ึงทําหนา  KE (Knowledge Engineering) จะตองผานความเห็นชอบของ KM Team 
๓.บุคคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ           

KE (Knowledge Engineering) จะตองไดรับการฝกอบรมการใชระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง  

๔.ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู 
 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 

ปญหาและอุปสรรค -คําส่ังแตงต้ัง KM Team ในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผลของสํานักงานวิชาการ ยังไมตอบสนองตอ
ระบบจัดการความรู  (KMS) โดยเฉพาะการคัดเลือก 
แตงต้ัง KE (Knowledge Engineering) 
-พนักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลสวนใหญขาดความรู
ในเร่ืองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอเสนอในการปรับปรุง -ปรับปรุงแกไขคําส่ังแตงต้ังโดยมอบหมายใหบุคคลากร
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเขามามีสวนใน
ระบบ KMS  
- จัดฝกอบรมพนักงานอัยการและ KE ใหมีความรูในการ
ใชระบบ KMS   
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ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน  

 
เอกสารประกอบ 
เอกสาร MAN2.1 รายงานผลการวิเคราะหโครงสรางสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 
สํานักงานวิชาการ 
เอกสาร MAN2.2 รางคําส่ังมอบหมายงาน 
Task 7 : การบริหารโครงการ (Project Management :  MAN 3) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

     ตองมี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจดัการความรู   

   
                          แผนการในการจัดการโครงการ เปนไปตาม Gantt Chart ดังตอไปนี ้
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ตารางแผนกิจกรรมการสราง KMS งานตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  

กลยุทธ /กิจกรรม 

/ขั้นตอน 

 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.๑. จัดทํา 

โครงการ  

             

๑.๒. ขออนุมัติ    

เพื่อเนินงานตาม

โครงการ 

             

๑.๓ . จัดทําระบบ

การจัดเก็บความรู

เพื่อสราง

ฐานขอมูล ตาม

กระบวนการใน

การกรอบ ISO 

๑๒๒๐๗ ท่ี

กําหนดไว ไดแก  

    ๑.๓.๑  

กระบวนการดาน

การสรางระบบ 

KMS 

(ENG.๑,๒,๔ 

และ ๕) 
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กลยุทธ /กิจกรรม 

/ขั้นตอน 

 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

   ๑.๓.๒ 

กระบวนการดาน

การบริหาร

องคกร 

(MAN.๑,๒ และ 

๓) 

   ๑.๓.๓ 

กระบวนการดาน

ทรัพยากรและ

โครงสราง

พื้นฐาน (RIN.๑ 

และ ๒) 

    ๑.๓.๔ 

กระบวนการดาน

การใชซํ้า (REU.๑, 

๒ และ ๓) 

๑.๔ . กําหนด KE 

& Taxonomy 

             

๑.๕ . KMS 

Design 
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กลยุทธ /กิจกรรม 

/ขั้นตอน 

 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑.๖. Input  Data 

& Information 

to KMS 

             

๑.๗ Test & Run              

๑.๘. ชี้แจง ผู

ปฏิบตัิ /ผูบริหาร  

ใหเขาใจถึง  KM 

Mission & 

Benefit  และการ

ทํา Change 

Management    

             

๑.๙. ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินกิจกรรม

ตามคาเปาหมาย

และ KPI ตาม

รายไตรมาส 

             

๑.๑๐  สรุปปญหา

และอุปสรรค 

เพื่อแกไขและ
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กลยุทธ /กิจกรรม 

/ขั้นตอน 

 

ผูรับผิด 

ชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ปรับปรุงรายไตร

มาส   

 

๑.๑๑. ประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามโครงการ

เปรียบเทียบกับ

คาเปาหมายตาม

ตัวชี้วัด และ

ทบทวน เพื่อ

ปรับปรุงใน

ปงบประมาณ

ตอไป 

             

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 
  ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ท้ัง 15 Task คาดการวาจะดําเนินการให
แลวเสร็จโดยใชระยะเวลาดําเนินการตามแผนท้ังส้ิน 7 เดือน แตการเร่ิมดําเนินการลาชาไป 3 เดือน 
จึงไดเรงดําเนินการเพื่อใหทันตามแผน ทําใหการดําเนินการเสร็จลาชากวาแผนไป 1 เดือน โดยมี
รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
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กิจกรรม ระยะเวลาตาม
แผน 

ระยะเวลาท่ี
ดําเนินการจรงิ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

๑ . ๑ .  จั ด ทํ า 

โครงการ 

๑ .๒ .  ขออนุ มัติ

เพื่อเนินงานตาม

โครงการ 

๑ . ๓  .  จั ด ทํ า

ระบบการจัดเก็บ

ความรูเพื่อสราง

ฐานขอมูล ตาม

กระบวนการใน

การกรอบ  ISO 

๑ ๒ ๒ ๐ ๗  ท่ี

กําหนดไว ไดแก  

    ๑.๓.๑  

กระบวนการดาน

การสรางระบบ 

KMS 

(ENG.๑,๒,๔ 

และ ๕) 

   ๑.๓.๒ 

กระบวนการดาน

การบริหาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 มค.-22 
ส.ค. 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ก.ค. ถึง 3 ก.ย. 54 

 
- ขาดประสบการณในการจัดทํา
แผนการดําเนินการ 
 
- ใช เวลา ศึกษารวบรวมองค
ค ว า ม รู ท่ี ชั ด เ จ น  ( Explicit 
Knowledge)  ซ่ึ ง มี เปนจํ านวน
มาก  
 
- ใช ระยะ เวลาในการจั ด ทํ า
ระเบียบวาระการสัมภาษณ  
 
- ผูศึกษาติดภารกิจหนาท่ีอ่ืน 
 
- รอ สัมภาษณ ผู บ ริหารและ
ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ  
 
- การจับความรูและการสราง
แผนภาพความคิดตองใชเวลา
มาก 
 
- การนําเสนอ KM Team เพื่อ
สาธิตระบบและสอบถามความ
ต องการ  ต องรอกํ าหนดนั ด
ประชุม  
 
- มีความลาชาเนื่องจากความ
ล าช าของแต ละกิ จกรรมใน

 
- ควรศึกษาใน
เร่ืองการจัดทํา
แผน  
 
- ใ น ก า ร
ดําเนินการคร้ัง
ตอไปจะมีความ
ชัดเจนและตอ
ยอดใหทันสมัย
ได 
 
 
- เ ร ง รัดจั ด ทํ า
ระ เ บียบวาระ
การ สัมภาษณ
ใหเร็วข้ึน 
 
- วางแผนการ
ดํ า เนินการให
ชัดเจน 
- นัดผูสัมภาษณ
แตเนิ่น ๆ  
 
 
- ศึกษาและทํา
ความเขาใจกับ
ระบบ 
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องคกร 

(MAN.๑,๒ และ 

๓) 

   ๑.๓.๓ 

กระบวนการดาน

ทรัพยากรและ

โครงสราง

พื้นฐาน (RIN.๑ 

และ ๒) 

    ๑.๓.๔ 
กระบวนการดาน
การใชซํ้า 
(REU.๑, ๒ และ 
๓) 
 
๑.๔ . กําหนด 
KE & 
Taxonomy 
 
๑.๕ . KMS 
Design 
 
๑.๖. Input  Data 
& Information 
to KMS 
๑.๗ Test & Run 
 

โครงการ 
 

 
 
- เ ป น ป จ จั ย
ภายนอก 
 
 
 
 
- เปนผล ลัพท
ข อ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ท่ี
ลาชา 
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๑.๘. ชี้แจง ผู
ปฏิบตัิ /ผูบริหาร  
ใหเขาใจถึง  KM 
Mission & 
Benefit  และการ
ทํา Change 
Management  
 
 ๑.๙. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม
ตามคาเปาหมาย
และ KPI ตาม
รายไตรมาส 
 

๑.๑๐  สรุปปญหา

แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค 

เ พื่ อ แ ก ไ ข แ ล ะ

ปรับปรุงรายไตร

มาส   

๑.๑๑. ประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามโครงการ
เปรียบเทียบกับ
คาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัด และ
ทบทวน เพื่อ
ปรับปรุงใน
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ปงบประมาณ
ตอไป 
  

 

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 
ปญหาและอุปสรรค -เปนไปตามตารางรายงานผลการดําเนินการตามแผน  
ขอเสนอในการปรับปรุง เปนไปตามตารางรายงานผลการดําเนนิการตามแผน   
ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ

จากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยู
ในกระบวนการประเมิน  

 

เอกสารประกอบ - 

Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN1) 

 แผนการดําเนินงาน (Plan): 

 1. รวบรวมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอัตรากาํลังของสํานักงานอัยการพเิศษฝายประเมินผล 

สํานักงานวิชาการ 

  2. ศึกษากรอบอัตรากําลังท่ีเกีย่วของกับระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพเิศษ

ฝายประเมินผล สํานักงานวชิาการ ใหเพียงพอตอการพฒันาการจัดการความรู 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  1. กรอบอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ ใน

ปจจุบันประกอบดวยขาราชการอัยการ 6 คน ขาราชการธุรการ 11 คนประกอบดวยเจาหนาท่ี

วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 3 คน พนักงานราชการ จํานวน 1 คน ลูกจางเหมาบริการจํานวน 

7 คน เปนนิติกร 3 คน นอกนั้นเปนเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
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         2. ความตองการในการจัดการความรูตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) 
(พ.ศ.2555) ของคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) กรอบอัตรากําลังท่ีใชในการดําเนินการ
ประกอบดวย ขาราชการอัยการและธุรการเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู ในสวนของการเพิ่ม
กิจกรรมในสวนการนําระบบการจัดการความรูมาใชซ่ึงไดเสนอใหเพิ่มโครงสรางใหมประกอบดวย 
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซ่ึงรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาท่ี 
KM (Knowledge Manager) อัยการพิเศษฝายประเมินผล ทําหนาท่ี Project Manager พนักงาน
อั ย ก า ร  สํ า นั ก ง า น อั ย ก า ร พิ เ ศ ษ ฝ า ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ทํ า ห น า ท่ี  Expert   
และเจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน Worker โดยกําหนดใหคนใดคนหน่ึงทําหนาท่ี KE 
(Knowledge Engineering) ตามท่ี KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเห็นชอบ   
           3. ระบบการจัดการความรู : ดานการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการเพื่อ   ลด
ขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ องคความรูตามระบบการจัดการความรูนี้
เปนองคความรูท่ีใชในการตรวจสอบการการตรวจสอบของหนวยงานอ่ืน เพื่อใหเกิดมาตรฐานใน 3 
ดาน ไดแก มาตรฐานการรายงานตามแบบ มาตรฐานการตรวจสอบของ             ผูตรวจสอบ และ
มาตรฐานการดําเนินการกับกรณีท่ีมีขอบกพรอง ระบบจัดการความรูดังกลาวจึงเปนการจัดการ
ความรูท่ีใชเฉพาะการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการในหนาท่ีของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ สวนหัวหนาพนักงานอัยการ อธิบดีและอธิบดีอัยการภาค 
หรือรองอธิบดีอัยการท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบเบ้ืองตนหรืออัยการศาลสูง อัยการพิเศษฝายคดีศาล
สูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง และสํานักงานคดีศาลสูงภาค และรองอธิบดีอัยการศาลสูงท่ีมี
หนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงเปนเพียงผูใช (User) เชนเดียวกับพนักงาน
อัยการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาซ่ึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง
หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงานอัยการสูงสุด  จะเปนผูใชในสวนขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการกับ
ขอบกพรองท่ีมีการตรวจพบและผลท่ีไดรับจากการกระทําท่ีบกพรอง  จึงเปนระบบการจัดการ
ความรูท่ีมีขนาดเล็กเพียงแตตองขอมูลท่ีใหบริการตองมีความทันสมัยตลอดเวลา กรอบอัตรากําลังท่ี
จําตองเพิ่มข้ึนไดแก เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูท่ีทําหนาท่ี KE (Knowledge 
Engineering) ซ่ึงในเร่ืองนี้นอกจากอาศัยบุคคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 
สํานักงานวิชาการ ดังกลาวแลว       ตองไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู ท้ังจากการพัฒนาบุคคลากรและสนับสนุนการดําเนินการของบุคคลากรดังกลาว ใน
รอบระยะ 3 ป   กรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูท่ีทําหนาท่ี KE 
(Knowledge Engineering) ควรเพิ่มข้ึนปละ 3 คน ก็สามารถที่จะทําใหการ การจัดการความรู
ประสบความสําเร็จไปได   
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ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
ปญหาและอุปสรรค พนักงานอัยการยังเขาใจในการจัดทําแผนกจิกรรมไม

ตรงกัน 
ขอเสนอในการปรับปรุง - ปรับปรุงกระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิด

ความชัดเจนยิง่ข้ึน 
- ทําความเขาใจถึงกิจกรรมตาง ๆ ใหกับ KM Team  
 - กําหนดมอบหมายผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN1.1 โครงสรางกรอบอัตรากําลังในปจจบัุนและโครงสรางกรอบอัตรากําลังท่ีเพิ่มข้ึนใน

แตละป ป 2555 - 2557 

 

Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2) 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

  1.วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงาน ท่ีจําเปนใน

การดําเนนิกิจกรรมดานการจัดการความรู 

  2. คนหาหลักสูตรการฝกอบรม ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู นํามาใชประกอบในการ

จัดทําแผนการฝกอบรมในปงบประมาณถัดไป 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  จากการวิเคราะหความรู ทักษะและทัศนคติของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงาน ใน

การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู พบวาแตละคนยังไมมีความรูในเร่ืองการจัดการความรู 
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และความรูในระบบการจัดการความรู  หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรูเปนเร่ืองการจัดทําคูมือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน สวนหลักสูตรเร่ืองการจัดการความรูจะมีสอดแทรกอยูในหลักสูตรท่ีให

ความรูสําหรับผูบริหาร ซ่ึงเปนหลักสูตรในเร่ืองการเรียนรูเร่ืองการจัดการความรู  ยังไมมีหลักสูตร

เกี่ยวกับการจัดการความรูโดยตรง จึงควรกําหนดหลักสูตรสําหรับ  KM (Knowledge Manager) 

ไดแก รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซ่ึงรับผิดชอบสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล  

หลักสูตรสําหรับ Project Manager  อัยการพิเศษฝายประเมินผล หลักสูตรสําหรับ  Expert  พนักงาน

อัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล หลักสูตร  Worker และ  KE (Knowledge 

Engineering)  ซ่ึงอาจรวมอยูในโครงการเดียวกันแตแบงกลุมตามภารกิจในระบบการจัดการความรู

ท่ีไดรับมอบหมาย สําหรับแผนการฝกอบรมในปงบประมาณ 2555 ไดกําหนดอยูในแผนปฏิบัติการ

จัดการความรู (KM Action Plan) ป 2555 ของคณะทํางานจัดการความรู (KM Team) จึงควร

กําหนดแผนการฝกอบรมใหกับ KM Team ในปงบประมาณ 2555 

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 
รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 
2 

ปญหาและอุปสรรค ผูศึกษาขาดความรูในเร่ืองการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 
ขอเสนอในการปรับปรุง - การฝกอบรมควรจะเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

ในการฝกอบรม  
ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี

นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการสัมมนาและการฝกอบรม “การจัดการความรูจากแนวคิดสูการปฏิบัติ”   
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Task 10 : การจัดการความรู  (Knowledge Management  : RIN 3) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

  1. ทบทวนเอกสารเกาท่ีเกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูซ่ึงเคยดําเนินการ
มาแลว (ถามี) เชน เอกสารของ KM Team ท่ีมีอยูแลว เปนตน 
  2. รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบการจัดการ
ความรูตามเคาโครง IS แลว อัพโหลด เขาระบบ KMS   ท่ี สฝบร. ไดจัดทําข้ึน เปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัย  กําหนด (15 Tasks) 
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  ผูศึกษาไดจัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการ
ความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, 
ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทํา
การแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วา เปนเอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM 
ตอในภายหลัง   จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ 
และประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บในระบบ KMS ของโครงการ  เปนไปตามท่ีกําหนดในแตละ 
Task ตามท่ีกําหนดใน Quality Guideline ไวใน QA แลว   
    

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
ปญหาและอุปสรรค ยังขาดความเขาใจในการส่ือสารในการจัดเก็บขอมูล  
ขอเสนอในการปรับปรุง ส่ือสารใหชัดเจน  
ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี

นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN3.1   เอกสารใน Task  QA1  
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Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)  

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

  สํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเพ่ือ เชน  อุปกรณ  อินเทอรเน็ต  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เปน

ตนและ สํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  ผูศึกษาไดสํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเพื่อรองรับการจัดการความรูพบวา สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ มีเคร่ือง PC  จํานวน  13  เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร

พกพา  จํานวน  1  เคร่ือง เคร่ืองพิมพจํานวน  7  เคร่ือง และเครื่องสแกนเนอรจํานวน  1  เคร่ือง 

เคร่ือง PC จํานวน 1 เคร่ืองและเคร่ืองพิมพดีด จํานวน 1 เคร่ือง มีอายุการใชงานนานถึง 10 ป และมี

เคร่ืองถายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง มีอายุการใชงานนานถึง 6 ป โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ และ 

CPU มีความแตกตางกันหลายรุน ไมสามารถท่ีจะเชื่อมโยงกันได เพ่ือใหโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยู

รองรับการจัดการความรู  ควรตองปรับเปล่ียนโครงสรางพื้นฐานใหมีความทันสมัยสามารถรองรับ

การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ ในการจัดซ้ือโครงสรางพื้นฐานดังกลาว ควรทําในระดับสํานักงาน

อัยการสูงสุด มีการ จัดทําเปนแผนในการจัดซ้ือท้ังระบบ เพ่ือใหมีอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานท่ี

เพียงพอในการนําระบบจัดการความรูไปใชงาน (ENG3,4)  โดยกําหนดเปนกลยุทธโครงสรางของ

ระบบการจัดการความรู( KMS Infrastructure)  โครงสรางสําคัญ ไดแก  

 - KMS Portal Link to KM Center  

-KMS Standard การกําหนดมาตรฐาน ของระบบการจัดการความรูโดยประยุกตใช

หลักการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 12207 และ ISO 15504 

- KMS R&D เปนการพัฒนารูปแบบโครงสรางของระบบการบริหารจัดการ KMS Server 

ซ่ึงเปน “Data Warehouse”  

-KMS Infrastructure ของระบบบริหารการจัดการความรู (KMS Management Application) 

รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ งบประมาณ ของ KM Center 

เปนตน 
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จัดทําทะเบียนครุภัณฑเพื่อควบคุมอายุการใชเงินและควรปรับเปล่ียนในทุก 3 ป  

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
ปญหาและอุปสรรค ระบบการจัดซ้ือจัดจางไมสอดคลองกับความตองการท้ัง

ระบบและในการจัดซ้ือควรมีแผนการจัดซ้ือใหสอดรับการ
แผนแมบทการจัดการความรู   

ขอเสนอในการปรับปรุง มีแผนในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ  
ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี

นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN4.1 รายละเอียดอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล 

สํานักงานวิชาการ 

 

Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1) 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

  1. สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 
    2. สํารวจความตองการการใชงานท่ีสนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตอง
สอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 โดยใชทรัพยสินท่ีมีอยูหรือท่ีจะมีในอนาคตใหคุมคาท่ีสุด 
(รวมท้ังการบํารุงรักษา การเปล่ียน)    
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  ผูศึกษาไดสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูเพื่อทราบสภาพการใชงานพบวามีความเหมาะสมกับการ
ใชงานในปจจุบัน ไมสามารถที่จะตอบสนองตอการนําระบบ KMS มาใช เนื่องจากครุภัณฑ
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โดยเฉพาะ Computer และระบบปฏิบัติการสวนใหญมีสภาพเกาและลาสมัยไมสามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการ KMS ไดอยางเพียงพอ หากจะใหสามารถนําระบบการจัดการความรูมาใชจะตอง
ทําการสํารวจเพื่อตรวจสอบวาเคร่ืองใดสามารถรองรับระบบการจัดการความรูไดเพียงใดและเสนอ
เพื่อใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแก สฝบร.ในการจัดหา Computer ท่ีจะสามารถรองรับระบบการ
จัดการความรูท้ังระบบโดยระบุชนิดขนาดและระบบปฏิบัติการที่สามารถรองรับระบบการจัดการ
ความรูได ดังนั้น ตองจัดทําแผนการจัดการทรัพยสินเฉพาะ Computer ท่ีจะใชในการจัดการความรู 
ใหสามารถทราบรายละเอียดชนิดของอุปกรณ จํานวน อายุการใชงาน โดยกําหนดภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ป ท้ังนี้ตองคํานึงถึงงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรที่เหมาะสม มีเหตุผล และคุมคามาก
ท่ีสุด  
 

   ตารางแสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายกา
ร 

ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการ
ดําเนิน
การ 

เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 

ปญหา
และ
อุปสร
รค 

ขาดขอมูลในภาพรวมของครุภัณฑท่ีจะนํามาใชในระบบการจัดการความรูของสํานักงาน
อัยการสูงสุดท้ังระบบ เพื่อท่ีจะทราบถึงจํานวนครุภัณฑท่ีเหมาะสมและขาดแผนการ
จัดการทรัพยสินใหสอดรับการแผนแมบทการจัดการความรู   

ขอเส
นอใน
การ
ปรับป
รุง 

สฝบร.ควรจะเปนหนวยงานเจาภาพในการรวบรวมขอมูล จัดทําแผนการจัดการ
ทรัพยสิน การทําคําของบประมาณ และการกําหนดแผนการปรับปรุงใหทันสมัยตออายุ
การใชงานอยางเปนระบบ  

ความ
ครบถ
วน
ของ

หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมีนยัสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุ
ไว แตยังมีจดุออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการประเมิน    
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หลักฐ
าน 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU1.1 แบบสํารวจครุภัณฑระบบการจัดการความรูท่ีมีอยู 

เอกสาร REU1.2 แบบบัญชีรายการครุภัณฑท่ีจําเปนตองใชในระบบการจัดการความรูและ

ระยะเวลาหาซ้ือทดแทน 

 

Task 13: การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management: REU2) 

แผนการดําเนินงาน (Plan) 

1.สํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีมีอยู และสามารถ

นํามาใชได และเลือกใชและออกแบบเพ่ิมเติม Template จากระบบการจัดการความรูท่ีมีอยูแลว 

ตาม ENG 4 

       2. รวบรวมและคัดเลือกจัดทําและใชเปน Template มาตรฐานของระบบการจัดการความรู  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

  ผูศึกษาไดสํารวจตัวแบบ (Template) ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุดท่ีมีอยู และไดนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรูในดานการตรวจสอบ    การ

ปฏิบัติงานเพื่อลดขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญา ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน        ตัว

แบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS, ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ปจจุบัน) และ ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 

   ตารางแสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
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ปญหาและอุปสรรค ตัวแบบ  Knowledge Map (Visio) คอนขางจะส่ือสารเขาใจ

ยาก 

ขอเสนอในการปรับปรุง ควรนํา Template  แบบอ่ืนมาใช เชน Mind Map ซ่ึงอาจมี
ปญหาในเร่ืองลิขสิทธ์ิ แตเปนขอยกเวนเนือ่งจากได
นํามาใชในการศึกษาโดยมิไดเพื่อหากําไร 

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

เอกสารประกอบ - 

 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

  1. วิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อพิจารณาวาสามารถนําส่ิงใดไปใชซํ้าในอนาคตได
บาง ตองสามารถใชซํ้าไดมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ตามความเหมาะสม 
     2. กําหนดแนวทาง การจัดการ หลักการ และแนวคิดของระบบการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใช

ซํ้าหรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO)                                                           

            ผูศึกษาไดทําการรวบรวมผลของการดําเนนิงานใน ENG1 – 4  และ MAN1 และไดวิเคราะห 

สรุปผลการดําเนินการแลวเกบ็ Domain ท่ีสําคัญเพื่อนําไปใชซํ้าหรือพัฒนาตอยอดในการ

ดําเนินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน พบวาความรูท่ีเปน Domain ไดแกความรูเกี่ยวกับการใช

กฎหมายตาง ๆ ระเบียบ คําส่ังแนวทางปฏิบัติของสํานักงานอัยการสูงสุด คําช้ีขาดความเห็นแยง 

คําตอบขอหารือ ซ่ึงสามารถใชซํ้าไดกับองคความรูอ่ืนท่ีเกีย่วกับการดําเนินคดีอาญาได  

   ตารางแสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
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ปญหาและอุปสรรค ในการจดัการความรู ผูศึกษาศึกษาแตเฉพาะองคความรูท่ี

ตนรับผิดชอบ ไมทราบวาองคความรูในระบบของตนจะ

สามารถใชซํ้ากับองคความรูอ่ืนไดเพยีงใด  

ขอเสนอในการปรับปรุง สฝบร.ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระบบการจัดการ
ความรูในภาพรวมจะทราบวา เร่ืองใดจะสามารถนําไปใช
ซํ้าไดมากท่ีสุด   

ความครบถวนของหลักฐาน หลักฐานของกระบวนการแสดงถึงความสําเร็จอยางมี
นัยสําคัญจาก คุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออนบาง
ประการท่ีพบอยูในกระบวนการประเมิน    

เอกสารประกอบ - 

QA Quality Assurance การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) QA.2 

แผนการดาํเนนิงาน  (Plan) 

  ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด  
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 
  การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Task ระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1)     เกณฑการประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km K 71       งาน
ประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ โดยนําเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ 
(Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level    ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 (Plan & 
DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อการ
พัฒนา ดังตอไปนี้  

 

Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบงชี ้

0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของ      L - 
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ระบบการจัดการความรู   (Requirement Elicitation: 

ENG 1) 

Largely 

Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู 

(System  Requirement          Analysis : ENG 2) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software 

Requirement Analysis : ENG3) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 4 

 

 การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)        L - 

Largely 

Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการ

ความรู (Organizational Alignment  : MAN1) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 6  การบริหารองคกร (Organization Management :  

MAN 2) 

     L - 

Largely 

Achieved 

Task 7  การบริหารโครงการ (Project Management :  MAN 3)      L - 

Largely 

Achieved 

Task 8    การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management : RIN1) 

     L - 

Largely 

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

Largely 

Achieved 

Task 10  การจัดการความรู  (Knowledge Management  : RIN 3)      L - 

Largely 

Achieved 

Task 11  โครงสรางพ้ืนฐาน (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 ท่ีไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 
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P - Partially Achieved   หมายความวา   มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการท่ีไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได 

(ประสบความสําเร็จบางสวน)     

L - Largely Achieved   หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว แตยังมีจุดออน     

บางประการ ท่ีพบอยู ในกระบวนการประ เ มิน  (ประสบ

ความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved        หมายความวา   มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ แสดง

ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ ดาน ไมพบวามี

จุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มท่ี)     

 

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 
ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 

2 
ปญหาและอุปสรรค เปนกระบวนงานใหม ขาดความเขาใจและสับสนใน

กระบวนงานดานตาง ๆ ผูเช่ียวชาญที่นัดสัมภาษณมีภารกิจ
อ่ืน   ผูศึกษามีภารกิจอ่ืนท่ีตองรับผิดชอบหลายเร่ือง  

ขอเสนอในการปรับปรุง - สราง แมแบบ ท่ีเปนแนวทาง หลักการและตัวอยางท่ีดี  
เพื่อเปนแหลงศึกษา    
- สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุง
กระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิดความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุไว
แตมีมุมมองบางประการท่ีไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จ
ได (ประสบความสําเร็จบางสวน) 
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ลงช่ือ 
.............................................. 

               (นายชัยวฒัน ตันต์ิเปลง   ) 
                       ผูประเมิน 
                   วันที่ .... เดือน.......................ป  

เอกสารประกอบ 
เอกสาร QA.1 มาตรฐาน 15 Task ระบบจัดการความรู (สําหรับหลักฐานเอกสารตาง ๆ ไดใสไวใน
ระบบแลว) 
เอกสาร QA.2  เกณฑการประเมินตนเอง 

 

ประวัติผูเขียน 

ชื่อ - สกุล นายชัยวัฒน  ตันต์ิเปลง  
วัน เดือน ป เกิด 18 มกราคม 2496 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดเทพศิรินทร  

สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ปการศึกษา 2518 
สําเร็จการศึกษาช้ันเนติบัณฑิต สมัยท่ี 30 สํานักอบรมศึกษากฎหมาย 
แหงเนติบัณฑติยสภา ปการศึกษา 2540 
สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมาย 
มหาชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2546 

ประวัติการทํางาน            อัยการผูชวยและอัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการจังหวัด
หนองคาย ลําปาง 

  รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง สํานักงานอัยการ
จังหวัดแพร 

   อัยการจั งหวัด  สํานักงานคดี เยาวชนและครอบครัวจั งหวัด
นครศรีธรรมราช สํานักงานคดีศาลแขวงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานอัยการจังหวัดยะลา สํานักงานอัยการจังหวัดชัยนาท   
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  อัยการผูเช่ียวชาญและอัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีพิเศษ 3 สํานักงานคดีพิเศษ 

   ปจจุบันดํารงตําแหนง อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล สํานักงานวิชาการ  

 

 


