
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดนําระบบจัดการความรูมาใชในประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2546 โดยมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และมีการ
จัดต้ังสํานักงานบริหารความรูและกําหนดใหสวนราชการตาง จัดต้ังสํานักงานบริหารความรู  

สํานักงานอัยการสูงสุด ดําเนินการจัดการความรูมาต้ังแตป พ.ศ. 2549 ตามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 11 กําหนดให “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรู
ในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอ
สถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน” 

2. อัยการสูงสุดไดประกาศนโยบาย เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 “ขอ 6 พัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของพนักงานอัยการสูระดับสากลและสรางคลังสมองใหเกิดการพัฒนาผูชํานาญการเฉพาะ
ดาน โดยพัฒนาการทํางานของขาราชการธุรการ และบุคลากรอ่ืนควบคูไปดวยกัน” จึงเห็นไดวา 
อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู โดยการสรางคลังสมอง เพื่อพัฒนา
ผูชํานาญการเฉพาะดาน การดําเนินการตามนโยบายของอัยการสูงสุดใหบรรลุผล จะตองมี
กระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ และมีหนวยงานเจาภาพเพ่ือดําเนินการดานการบริหาร
จัดการความรู 

3. สํานักงานอัยการสูงสุด ไดอนุมัติแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการ
สูงสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการ
สูงสุด ฉบับท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 โดยแผนแมบทการ
จัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
และเปาหมาย ดังนี้ 
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(ก) วิสัยทัศน  
 “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ

ความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ เช่ือถือได” 

(ข) พันธกิจ 
1) สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู และเสริมสรางองคความรูหลักท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  และครอบคลุมทุกภารกิจ  เพื่อสนับสุนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภารกิจหลัก การสรางนวัตกรรมบริการ และบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

2) พัฒนาศูนยการจัดการความรู เพื่อเปนแหลงความรู และสงเสริมใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการความรูอยาง
เหมาะสม ทันสมัย และสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงและใชประโยชน 

3) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะการใฝรูและแลกเปล่ียนเรียนรู การคิดและ
พัฒนาไปในทางเดียวกันอยางเปนระบบ (Share Vision & System Thinking) การทํางานเปนทีมโดย
ใชการจัดการความรูและองคความรูเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(ค) วัตถุประสงค 
1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรู (Knowledge 

Working) ท่ีเหมาะสม ทันสมัยและถูกตอง เชื่อถือได ในทุกภารกิจ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานทุก
หนวยงานขององคกรมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานระดับสากล และสัมฤทธ์ิผลตามเปาประสงคของ 
วิสัยทัศน และยุทธศาสตรท่ีวางไว นําองคกรสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สํานักงานอัยการสูงสุด 

2) เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดในทุกระดับ  มีเคร่ืองมือ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังองคความรูหลักและความรูสนับสนุน และสามารถนําไปใช
ตลอดจนประมวลผลความรูในดานตาง ๆ นํามาประยุกตและพัฒนาในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3) เพื่อสงเสริมและพัฒนา การสรางความรู และสรางวิสัยทัศนและทัศนคติ 
ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรู บุคลากรทุกคนเปนผูมีองคความรู ใฝรู ในวิชาการท่ี
จําเปนตอองคกร ท่ีทันสมัยตอเนื่องตลอดเวลาและ รวบรวม รักษา องคความรูท่ีจําเปนขององคกร
ไว ณ จุดเดียว 
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4) เพื่อสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรใหเกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ความสามารถทํางานเปนทีม 

(ง) เปาหมาย 
1) สํานักงานอัยการสูงสุดมีศูนยการจัดการความรู และระบบการจัดการความรู

ท่ีทันสมัยและมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถเขาถึงใชประโยชนได สะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการ
สราง การเขาถึง และการนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ของ
สํานักงานท่ีกําหนดไว 

2) มีการพัฒนา สราง รวบรวม รักษา องคความรู ท่ีสําคัญขององคกร ซ่ึง
ครอบคลุมภารกิจขอองคกรอยางตอเนื่องเพื่อกาวสูความเปนเลิศระดับสากล 

3) มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถทํางานเปนทีมและใชองค
ความรูในการปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิท้ังในการสรางงาน คุณคา และ
วัฒนธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนบุคลากร มีสมรรถนะสูระดับการเสริมสราง
นวัตกรรมได 

4) มีเครือขายการจัดการความรูและวัฒนธรรมการเรียนรูท่ัวทั้งองคกร 

(จ) นโยบายการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ผูบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (CKO) โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (KM Board) ไดกําหนดนโยบายการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1) สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยจัดทุนการศึกษา และ
ฝกอบรมดานการจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรมีความรู และสามารถเปนผูนําในหลักการบริหาร
จัดการความรู ตามมาตรฐานสากล 

2) จัดใหมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การนําสํานักงานอัยการสูงสุด ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

3) สรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติบุคลากรใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู สรางวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถเขาถึงองค
ความรูไดเทาเทียมกัน 

4) เรงดําเนินการจัดต้ังศูนยรวมองคความรูกลาง (KM Center) เพื่อนําระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน และมี
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถใชประโยชนเช่ือมโยงไดท่ัวทั้งองคกร 
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5) จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการความรู และใหมี
การทบทวน ปรับปรุงองคความรูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการบริหารความรูมีประสิทธิภาพ นํามาใช
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

4. ทิศทางของการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรูและมาตรฐานแนว
ทางการดําเนินการ 

แผนแมบทการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2552-
2556 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ กําหนดกลยุทธโดยมุงเนนเปาหมาย
การสรางและรวบรวมองคความรูหลัก องคความรูสนับสนุน และองคความรูภูมิภาค ในงานอันเปน
ภารกิจหลัก ภายในกรอบอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการและสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอาจ
จําแนกไดเปน 100 องคความรู และกําหนดใหสวนราชการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด จัดทําองค
ความรูท่ีตนรับผิดชอบ 

สําหรับสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ไดจัดทําคูมือจัดการความรู
ของสํานักงาน แตคูมือดังกลาวยังขาดประสิทธิภาพ ขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี เนื่องจาก 

1) ระบบขอมูลกฎหมายอาญา 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา มีหนาท่ีและภารกิจหลักใน

การศึกษา คนควา วิจัย เกี่ยวกับกฎหมายอาญาในสวนของพนักงานอัยการ เพื่อตอบสนองตอ
ผูรับบริการซ่ึงไดแกผูบริหารสํานักงานอัยการสูงสุด และพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 
ระบบขอมูลสารสนเทศจึงเปนหัวใจสําคัญของพนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน ปจจุบันพบวา 
ระบบขอมูลของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา สวนใหญเปนหนังสือท่ีลาสมัย
ไมทันตอการเปล่ียนแปลงของกฎหมายไมมีระบบการจัดการขอมูลจึงไมตอบสนองตอผูใชบริการ
และรับบริการ การคนหาขอมูลเพื่อตอบสนองตอผูใชบริการ พนักงานอัยการและนิติกร ตองเขาไป
ในบริการในเว็บไซตของท่ีมีระบบจัดการขอมูลหรือจางนักวิจัยเพื่อทําการวิจัย ซ่ึงอาจทําใหได
ขอมูลไมตรงกับความตองการของผูรับบริการ นอกจากนี้ หากระบบดังกลาวเกิดความขัดของจะทํา
ใหการคนหาขอมูลมีความลาชาไมทันการ ดังนั้น การมีแหลงรวบรวมองคความรูดานกฎหมายเพื่อ
ศึกษาคนควาโดยจัดทําเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงประกอบดวยระบบการคนขอมูลดวย
ระบบออนไลน ระบบคนขอมูลดวยระบบฐานขอมูล และ ระบบกระดาษท่ีสามารถสืบคนได ทุกท่ี 
ทุกเวลา (Any Where Any Time) แหลงรวบรวมองคความรูดานกฎหมายอาญา จะตองเปนท่ี
รวบรวมระเบียบ กฎหมาย คําอธิบาย คําพิพากษา คําส่ัง ฯลฯ ท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาสามารถเขามาสืบคนไดอยางเปนระบบจะใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพตอบสนองตอผูใชบริการ โดยไมจําเปนตองลงทุนระบบสูงเกินควร 
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2) ความเช่ียวชาญในการทํางาน 
ความรูความสามารถในการทํางาน เปนปญหาท่ีมักจะเกิดข้ึนกับทุกองคกร 

องคกรแตละหนวยงานจะมีผูเช่ียวชาญในการทํางานในองคกรของตน เม่ือบุคลากรถูกโยกยาย ตาย 
หรือ พนจากหนาท่ีมักนําเอาความรูความเชี่ยวชาญไปดวย ทําใหการทํางานขององคกรขาดระยะ 
หากองคกรท่ีไมมีระบบการจัดการความรูทําใหการทํางานประสบปญหา สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญาซ่ึงสังกัดสํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการสํานักงานอัยการสูงสุด ก็มี
ลักษณะของการตองโยกยายบุคลากรตามวาระ ระบบดังกลาวจะเปนระบบท่ีทําลายความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเม่ือปฏิบัติงานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนระยะเวลาหน่ึงจนเกิดความ
เช่ียวชาญและชํานาญการแลว ตามระบบของสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงมีเนื้องานในทางกฎหมายที่
หลากหลายประเภทงาน และจะตองมีการสับเปล่ียนโยกยายตามวาระ ความเชี่ยวชาญท่ีพัฒนา        
บุคลาการดังกลาวไปอีกสายงานหนึ่งจะทําใหสูญเสียบุคลากรท่ีเช่ียวชาญไป แตกลับไดบุคลากร
มือใหมในงานที่โยกยายไป ซ่ึงแนนอนวาอาจจะตองไปเร่ิมตนนับหนึ่งในสายงานนั้น ๆ ใหม นี้คือ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบการทํางานในสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไมมีความรูการวิจัย 
หรือการควบคุมการวิจัยเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด การท่ีคนจะทํางานในเร่ืองนั้น ๆ ไดดี คน ๆ นั้น จึง
จําตองมีความรูเร่ืองในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงบุคลากรไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญานั้น ตามที่กลาวไวแลววา พนักงานอัยการท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงาน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ในปจจุบันพบวา โดยสวนใหญแลวไมมีความรู 
ความเขาใจในการวิจัย และการควบคุมการวิจัย หากจะมีความรูแตก็ไมเพียงพอท่ีจะใชในการ
ทํางานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา นับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากการ
ดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาน้ัน งานวิจัยหรือขอหาหรือของพนักงาน
อัยการทําหนาท่ีใหกับหนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเร่ืองมีผลกระทบตอรัฐ สังคม 
และประชาชนโดยรวม หากผูปฏิบัติไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน และผลของคดีท่ีผิดแปลกไปจากท่ีหลักควรจะเปน ซ่ึง
ผลกระทบนั้นแนนอนวา ยอมยอนกลับมายังรัฐ สังคม และประชาชนโดยรวม อยางหลีกเล่ียง ยอม
มีผลทําใหกระทบตอภาพลักษณของสํานักงานอัยการประสบภาวะหยุดนิ่ง (Dead Still) จนถึงระดับ
ลมเหลว (Failure System) ได 

การแกปญหาจะไดนําทฤษฎีการจัดการความรู Learning In Action โดยกรรมวิธี 3 
ประการ คือ 
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1. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)  
นํามาประยุกตใชในการแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในสถาบันกฎหมายอาญา 

เพื่อท่ีจะใหไดความรูในสองประการ คือ หลักกฎหมายมหาชน และวิธีดําเนินงานปกครอง โดยผู
ศึกษาจะถือเอางานสถาบันกฎหมายอาญาที่ผูศึกษาเอง มีหนาท่ีตองปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบัน
กฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด เปนโอกาสในการศึกษาความรูในสถาบันกฎหมายอาญา 
โดยจะใชวิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีขอมูล
เกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน และวิธีดําเนินงานปกครอง เชน เว็บไซตของสํานักงานศาลปกครอง 
โดยเฉพาะแนวคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลปกครองสูงสุดท่ีมีการเผยแพรโดยท่ัวไป หนังสือ ตํารา  
ซ่ึงจะวางแนวหลักกฎหมายอาญาและจะไดทําการรวบรวมจัดเก็บอยางเปนระบบ วิธีการสอบถาม
ผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) ผูศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญของสํานักงาน
สถาบันกฎหมายอาญา จากประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะ
เปนผูปฏิบัติงานในการดําเนินงานปกครองโดยตรง การสัมภาษณเพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงวิธีดําเนินงาน
ปกครอง เทคนิคในทางปฏิบัติท่ีไมมีในหนังสือและตํารา โดยใชหลักในวิชา Knowledge Engineer 
ซ่ึงมีวาระการสัมภาษณส่ีวาระ มีการสอบทาน ความเขาใจ มีการวิเคราะห และสังเคราะห ตาม
มาตรฐานของ Common KADS และสุดทาย ผูศึกษาจะใชวิธีการสังเกต (Observation) โดยจะใช
การสังเกตขอมูลจากการตีความของนักนิติศาสตรไมจะเปนการตีความกฎหมาย จากตัวบทและคดี
จากแนวคําพิพากษาและคําส่ังของศาลเปนหลักวา ถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม เพราะเหตุใด 
การดําเนินงานของพนักงานอัยการตองปรับเปล่ียนอยางใด และจะไดทําการรวบรวมจัดเก็บอยาง
เปนระบบ 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาถึงระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
2. เผยแพรแนวความคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญา 
3. พัฒนาระบบการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย

อาญา โดยการสรางระบบการฝกอบรม Trainer System สําหรับพนักงานอัยการท่ีเร่ิมเขาทํางานใน
สถาบันกฎหมายอาญา ใหมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิจัย 
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4. สรางระบบการทะเบียนผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติหนาในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

5. สรางระบบการหารือ Consoling เพื่อปรึกษาหารือกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ในงานการวิจัย 

6. สรางระบบฐานขอมูล Data System เพื่อใชในการวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายอาญา
ใหมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาคูมือการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา 

8. การวางแผนจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 

1.3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาหนาท่ีบทบทบาทของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการทํางานและการทําการศึกษา
วิจัยการทํางานโดยศึกษาจากประวัติความเปนมาขององคกรอัยการ กฎหมายไดแกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 และประวัติความเปนมาของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา วัตถุประสงคของการกอตั้งสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญา บทบาทของพนักงานอัยการในการวิจัยดานกฎหมายของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมาย 

2. ศึกษาถึงแนวนโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหารสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา เพื่อทราบแนวทางการทํางานของสถาบันกฎหมายอาญาในปจจุบัน และทราบ
แนวโนมในการทํางานในอนาคตของสถาบันวาจะเปนไปในรูปแบบใด 

3. ศึกษาถึงข้ันตอนกระบวนการทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญา โดยศึกษาถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการทํางานของสถาบันกฎหมายอาญา เนื่องจากการทํางาน
ของสถาบันกฎหมายอาญามีความเกี่ยวของกับการทํางานของบุคคลภายในสํานักงานอัยการสูงสุด 
เชน อัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ  และเจาหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา  บุคคลภายนอกสํานัก อัยการสสูง สุด  เ ชน  สภาวิ จั ยแห งชา ติ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐบาล สํานักงานการตรวจเงินแผนดินการจัดทําระบบจัดการความรูของ
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สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา จึงตองมีระบบจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ
กฎหมายและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

4. ศึกษาถึงระบบงานวิจัยของหนวยงานท่ีเกี่ยวขอและมีรูปแบบการดําเนินงานท่ี
ใกล เ คียงกันโดยศึกษารูปแบบการทํางานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจและหนาท่ีในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
กฎหมายของประเทศ 

ขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
กระบวนการวิศวกรรมความรู 
1. การใชระบบคอมอนแคท มาใชในการจัดการความรูโดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

ผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตในการทํางานโดการนําเอาความรูเบ้ืองตนจากการศึกษามากําหนดแนว
ทางการทํางานและกําหนดเปนวาระในการจัดการความรู และ ทําการส่ือสารสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
เพื่อกําหนดวาระการทํางานแลวนํามาจัดทําเปนทรานสคริบ 

2. การวางแผนกําหนดความตองการในการจัดการเรียนรูของสํานักงานอัยการพเิศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา 

3. วิเคราะหความตองการและออกแบบระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

4. สรางโปรแกรมจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
 

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต 

1. จะพัฒนาระบบการฝกหัดTrainer System สําหรับพนักงานอัยการเกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยทางกฎหมายอาญา 

2. พัฒนาระบบผูเช่ียวชาญในการใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัยทางกฎหมายอาญา 
4. พัฒนาคูมือจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

 
1.5 แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการวิจัย 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาโครงสรางการทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญา 
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2. ศึกษาถึงความตองการของพนักงานอัยการในสถาบันกฎหมายอาญา ผูบังคับบัญชา
ของสํานักงานอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการฝายวิชาการ อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการและองคกรอัยการ พ.ศ. 2553 และวิสัยทัศนของบุคคลดังกลาวและ 
ผูท่ีตองการใชระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3. กําหนดรูปแบบและความตองการของระบบการจัดการความรู 
4. ออกแบบระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
5. กําหนดรูปแบบและการบริหารจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน

กฎหมายอาญา 
6. วางแผนพัฒนาในการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย

อาญา 
 
1.6 สถานท่ีใชในการศึกษา 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด 

ระยะเวลาในการดําเนินการ3 เดือน 


