
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

 สํานักงานอัยการสูงสุดถือกําเนิดข้ึนเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2436 ( รศ.112 ) สังกัด

กระทรวงยุติธรรม จนกระท้ังถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2534 มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติฉบับท่ี 47 สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการมีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

มาตรา 255 วรรคหา บัญญัติใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญและตอมามี

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 บัญญัติรองรับสถานะขององคกร

อัยการ จะเห็นไดวาการทําหนาท่ีของพนักงานอัยการ เปนองคกรขนาดใหญท่ีมีกอกําเนิดมานาน

เกินรอยป องคความรูท่ีเกิดจากการทํางานจึงเปนความรูขององคกรท่ีมีคา ตองมีการพัฒนาและ

นําไปใชใหเกิดประโยชนแกองคกร องคความรูท่ีมีอยูมากมายตองไดรับการนํามาจัดสรางพรอมท่ี

จะแบงปนในการทํางานของพนักงานอัยการเพื่อใหพนักงานอัยการไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเปนอัยการท่ีมีความรู 

 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 7 องคกรอัยการ

ประกอบดวย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืนโดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวย

ธุรการ สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ

และการดําเนินการอ่ืน และเปนนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและเปนผูแทนนิติ

บุคคลใหขาราชการฝายอัยการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุดพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ี เปน

ทนายแผนดิน ทําหนาท่ีแกตาง วาตางและใหคําปรึกษาแกรัฐบาลท้ังในดานขอกฎหมายและการทํา

สัญญาในการรักษาผลประโยชนของแผนดิน ดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมายองคกรอัยการท่ีตราข้ึนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 

 พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามในท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติองคกรอัยการและ

พนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 14 ใหมีอํานาจและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ ในคดีอาญา มีอํานาจ
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และหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม กฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปน

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือของพนักงานอัยการ ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มี

อํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงานของรัฐท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการ

สวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมี

อํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด

หรือพนักงานอัยการ  ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่

ไดกระทําไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ได

กระทําตามคําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ

เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางให

ก็ได ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทท่ีตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หนวยงาน

ของรัฐ หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

ข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือ

เห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได  ในคดีท่ีราษฎรฟองเองไมไดโดย

กฎหมายหาม เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการมีอํานาจเปนโจทกได  ดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร

เกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการยึดทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา  ในกรณีท่ี

มีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับส่ิงของไปดูแลรักษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตามสัญญา  อํานาจและหนาท่ีอ่ืน

ตามท่ี ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี  

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ ปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนตามท่ีกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

อัยการสูงสุด 

   

  สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการเปนสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  ตามประกาศ
คณะกรรมการอัยการเร่ืองการแบงหนวยงาน และการกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานภายใน
ของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการและลูกจาง
ของสํานักงานอัยการสูงสุด รวมท้ังฝกอบรมความรูทางกฎหมายแกบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ
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ยุติธรรมและประชาชนท่ัวไปและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมายประกอบดวย   

  (ก) สํานักฝกอบรม มีอํานาจหนาท่ี ดําเนินงานพัฒนาบุคคล งานจัดการฝกอบรม
และการประชุม และงานพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคลรับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงาน
บุคคลงานเลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคาร
สถานท่ี พัสดุและยานพาหนะของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  (ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม มีอํานาจหนาท่ี จัดทําแผนท้ังปวง

ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลงานจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรงานกําหนดหลักสูตรและจัดทําหลักสูตร 

และ        งานจัดทําเอกสารทางวิชาการ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  (ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบ

งานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล ของสํานักงานอัยการสูงสุดงานเสนอความเห็นเพ่ือสง

ขาราชการหรือลูกจาง    ของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือรับบุคคลเขามาในสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ

ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล และงานประเมินผลโครงการและประเมินผลการพัฒนาบุคคล 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

    การพัฒนาขาราชการฝายอัยการเปนเร่ืองท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดใหความสําคัญ 

กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรสํานักงานอัยการสูงสุดตลอดมาเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรมีความ

ตอเนื่องและเปนระบบ บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีโดยมีการสืบทอดความรู

ในฐานะทนายแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันขาราชการฝายอัยการเปนหนวยในการ

ขับเคล่ือนภารกิจในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหองคกร

บรรลุการเปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศในระดับสากลตามวิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ กําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับ

สากลในการอํานวยความยุติธรรมการรักษาผลประโยชนของรัฐการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม  มียุทธศาสตรในการพัฒนาองคกร

และบุคลากรสูความเปนเลิศในระดับสารกลและบรรลุ ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
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กําหนดให “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและ

เปนท่ีพึ่งของประชาชน” 

 ทิศทางการพัฒนาขาราชการอัยการในทุกตําแหนงจึงเปนภารกิจของสถาบันพัฒนาเพื่อให
การพัฒนาในสายอาชีพอัยการเปนท่ียอมรับในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนที่
เช่ือม่ันของประชาชนตามวิสัยทัศนขององคกร 

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

 1.2.1 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานพัฒนางานแผนงานฝกอบรม 
 1.2.2 เพื่อสรางระบบสารสนเทศ งานแผนงานฝกอบบรมเพื่อใหเปนเคร่ืองมือในการ

ทํางานวางแผนการฝกอบรม 

 

1.3ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1.3.1 มีระบบการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม  

1.3.2 มีระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการความรูในการพัฒนาบุคลากร 

1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

1.3.4 บุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานวางแผนการฝกอบรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.4.1 หัวขอความรู  

  ศึกษาเฉพาะปญหาการกําหนดและจัดทําหลักสูตรซ่ึงเปนภารกิจยอยในหัว

ขอความรูลําดับท่ี 67 ท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการจัดการคามรูสํานักงานอัยการสูงสุด งาน

แผนงานฝกอบรม มีภารกิจงานในการวางแผนการฝกอบรม จัดทําแผนท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากร งานจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร งานกําหนดหลักสูตรและจัดทําหลักสูตรงานจัดทําเอกสาร

ทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเร่ิมจากการจัดทําแผนการขอ
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งบประมาณประจําป การจัดทําแผนเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหทราบท่ัวกันใน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของวาในแตละปจะตองทําการอบรมบุคลากรกลุมใดหลักสูตรใด ฝกอบรม

เม่ือไหร ความคาดหวังของการฝกอบรม 

 1.4.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  งานแผนงานฝกอบรมเปนหนวยงานในสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการมี

อํานาจหนาท่ีในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการและลูกจางของสํานักงานอัยการสูงสุด รวมท้ัง

ฝกอบรมความรู             ทางกฎหมายแกบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชน

ท่ัวไปและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย ประกอบดวย มีสํานักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีรวมกันอีกสองหนวยงาน  

 
รูปท่ี 1.1 แผนผังหนวยงาน 

 1.4.3 บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

1) อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

2) รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

3) อัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

4) อัยการผูเช่ียวชาญ 

5) นักทรัพยากรปฏิบัติการ 



6 
 

6) นักทรัพยากรชํานาญการ 

7) อัยการอาวุโส 

 สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมรับผิดชอบงานแผนงานฝกอบรมมีอัยการ

พิเศษฝายแผนงานฝกอบรมเปนผูบริหารงานในฝายนี้ มีอัยการผูเช่ียวชาญ และอัยการอาวุโสซ่ึงเปน

ผูมีประสบการณการทํางานมานาน มีกระบวนการทํางานตามระบบราชการท่ีตองเสนองานให

ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

 1.4.4 ภารกิจงานแผนงานฝกอบรม 

  ภารกิจของสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม มีอํานาจหนาท่ีตาม

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เร่ืองการแบงหนวยงาน การกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน

ภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2554 ขอ 7(2) (ข) มีอัยการพิเศษฝายเปนผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอํานาจหนาท่ี 

   1)   จัดทําแผนท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล งานจัดทําแผนพัฒนา

หลักสูตร งานกําหนดหลักสูตร จัดทําหลักสูตร และงานจัดทําเอกสารวิชาการ  

   2)  ปฏิบัติงานรวมกัน  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย 

  นอกจากภารกิจตามประกาศดังกลาวแลว ยังมีภารกิจตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551- 2554 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีด

สมรรถนะองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศระดับสากล แผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ดวยการ

สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานสูระดับสากล ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน 

มติคณะรัฐมนตรี 

 1.4.5 สมมุติฐานท่ีเปนงานสําคัญหรืองานวิกฤติ (Critical Task)  

  สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม การกําหนดและจัดทําหลักสูตรเปน

งานวิกฤติของงานวางแผนการฝกอบรม เนื่องจาก 

   1) ขาดสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

   2) คนทํางานขาดความรูและประสบการณในงานดานการพัฒนาบุคลากร 
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        3) ขาดการรวบรวมความรูท่ีตองใชในการทํางาน (Explicit Knowledge) 

และความรูท่ีเปนประสบการณของผูเช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) 

  ดังน้ันการศึกษาคนควาแบบอิสระน้ีจะไดทําการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อ

เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรดานการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม สวนการวิเคราะหขอมูลใชการ

วิเคราะหขอมูล ตามมาตรฐาน ISO 12207 มาประยุกตใชโดยปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม

ท่ีสําคัญจาก 48กิจกรรม โดยนําวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ในสวน Common 

KADS มาวิเคราะหและประเมินคาขอมูล เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการความรูตาม

มาตรฐานสากล 


