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รายงานการประเมินตนเอง 
นายธนติศักดิ์  พิศาลกุลพัฒน 

การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู 
(ENG 1:  Requirement  Elicitation ) 

 
แผนการดําเนินงาน(Plan) 

1. มีการศึกษา รวบรวมเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับความรู 
ไดมีการศึกษา รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู “การรับรองอุทธรณ-ฎีกา” ไดแก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการพ.ศ.2547และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับงานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา เพื่อ
เตรียมความพรอมในการขอสัมภาษณผูบริหาร 

2.มีการวางแผนสัมภาษณผูบริหาร 
                             ผูศึกษาไดวางแผนการสัมภาษณผูบริหาร เพื่อใหไดทราบปญหาวิกฤตท่ีควร
แกไข ขอบเขตในการจัดการความรูของสํานักงาน บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูดาน
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา  หรือใหผูบริหารกําหนดผูเช่ียวชาญและกลุมผูใชงาน 

3. ตองมีการทําวาระ Agenda คําถามและกําหนดการสัมภาษณ 
ผูศึกษาไดออกแบบวาระการสัมภาษณ (เอกสารหมายเลข ENG 1.1) และนัดหมาย

ผูบริหารเพ่ือขอสัมภาษณคือนายไพศิษฐ พันธุวุฒิ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอัยการสูงสุด เม่ือวันท่ี 22 
มิถุนายน 2554 ตามวาระการสัมภาษณท่ีไดออกแบบไว หลังจากการสัมภาษณไดเรียบเรียงบทสัมภาษณ 
(เอกสารหมายเลข ENG 1.2) แลวนํา Transcript ดังกลาวมาวิเคราะหความรูเพื่อใหไดขอมูลท่ี
ตองการและไดแผนภาพความรู (Knowledge Map) ท่ีสอดคลองกับ CommonKADS 

ภายหลังสัมภาษณผูบริหารแลวในวันเดียวกันนั้นคือวันที่ 22  มิถุนายน  2554  ได 
สัมภาษณผูเช่ียวชาญตอจํานวน 2 คนคือสัมภาษณนายประทีป  ตรีวิมล และนางอรทัย  อําพันแสง  
และตอมาเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2554 ไดสัมภาษณ นายอนันต  นัดวิไล  เพื่อจับความรูจาก
ประสบการณของผู เช่ียวชาญ โดยต้ังวาระ วิ เคราะหและสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน 
CommonKADSเพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจ การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.3)  และ
สรุปคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript) เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน และวันที่  5   กรกฎาคม  2554 
(เอกสาร ENG 1.4)  แลวนําบทวิเคราะห (Transcript) มาสรางแบบจําลองความรูการ การรับรอง
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ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219ตามมาตรฐาน 
CommonKADS  (เอกสาร ENG 1.5)   

การดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว เพราะต้ังใจและ
วางแผนวาจะดําเนินการสัมภาษณจับความรูผูเช่ียวชาญใหเสร็จส้ินภายในวันเดียวกันท้ังหมด แตปราก
กวานายอนันต  นัดวิไล อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 ติดราชการตองเดินทางไปนิเทศงานกับรอง
อัยการสูงสุด (นายวัยวุฒิ หลอตระกูล) ในสวนภูมิภาค 

 
การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 218 และ 219 สามารถแสดงไดดังรูป 
 

 
 
แบบจําลองความรู(Knowledge  Model) 

 
หลักฐาน 
 เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
 เอกสาร ENG 1.2 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 เอกสาร ENG 1.3 บทสัมภาษณผูบริหาร 
 เอกสาร ENG 1.4 บทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 เอกสาร ENG 1.5 แบบจําลองความรู 
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ENG 2 System Requirement Analysis (หาความตองการของธุรกิจและผูใชแตละประเภท

อยางไร) 

Process: 
1)  วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 เพื่อเสนอขอบเขตความตองการของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด  

ไดแก  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 ท่ีสรางขึ้น 

สอบถามความตองการของระบบงานจากผูบริหาร  ผูเช่ียวชาญ  ผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีผูท่ี
เกี่ยวของ 

2)  เสนอขอกําหนด  ประเภทผูใชงานระบบจัดการความรูงานการรับรองฎีกาไดแกKnowledge 
Worker (Add กับ Edit), Contributor, Designer, Content Manager, Full Control  

กําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 
3)  หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีกระบวนการการดําเนินการในงาน 

การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 มี
นโยบายการจัดการความรู  และมีความตองการระบบการจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท 
(Knowledge Decision Maker/Provider/User 
 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานการรับรองฎีกา โดยการสัมภาษณจาก

ผูบริหาร (นายไพศิษฐ  พันธุวุฒิ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอัยการสูงสุด) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 

2554 ตามวาระการสัมภาษณ  ซ่ึงแยกผูใชงานแตละประเภท ไดดังนี้  

 ประเภทท่ี 1  ผูบริหารไดแก  อธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีอัยการสูงสุด 

 ประเภทท่ี 2  ผูเช่ียวชาญไดแก  รองอธิบดีอัยการ  อัยการผูเช่ียวชาญ 

 ประเภทท่ี 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ไดแก  พนักงานอัยการ  และนิติกร 

 

      จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผูศึกษา

ไดกําหนดระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังนี้ 



110 
 

เม่ือไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู ระบบ 

KMS  โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือกําหนด

แนวนโยบายในการดําเนินการขอใหรับรองฎีกาใหมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดใหนอยลง 

ท่ี ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 
1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน, ประกาศสํานักงาน 
2 ผูเช่ียวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ, 

กฎหมาย , กรณีศึกษา 
3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานท่ัวไป ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน, เอกสารวิชาการ, 

กฎหมายระเบียบกรณีศึกษา, ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
 

การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานการรับรองฎีกา  เปนไปตามแผนท่ี

กําหนดไว  และไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใดโดยมีขอแนะนําวา หลังจากมีการใชงานระบบการ

จัดการความรูท่ีสรางข้ึนนี้แลว  ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงาน   แตละ

ประเภทอีกคร้ังหนึ่ง และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบ

การจัดการความรูใหเหมาะสมและดีข้ึนกวาเดิม 

 

เอกสารประกอบ 

• เอกสาร ENG 2.1 สรุปคําสัมภาษณผูบริหารเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 

• เอกสาร ENG 2.2 สรุปคําสัมภาษณผูเช่ียวชาญเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2554และ

วันท่ี 5 กรกฎาคม  2554 

 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis : ENG3)  
 
Plan 

1.วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู สอดคลอง
ตาม ENG 1 และ ENG 2 เปนไปตามมาตรฐาน Common KADS (Cop, Task. Inference, Domain 
Concept, Knowledge Base) 

2.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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Do 
ไดดําเนินการวิเคราะหความตองการของระบบ โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติ ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความตองการ
ของผูใชงานประเภทตางๆเนื่องจากในการคนควาคร้ังนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการใช MS 
SharePoint ซ่ึงรองรับความตองการในดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานอยูแลว และไดกําหนดสิทธิของ
ผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS ซ่ึงแสดงโครงสรางในแตละ CoPท่ีประกอบดวย Task, 
Inference, Domain, Knowledge Base ท่ีมีการออกแบบตองทําให เขาใจงาย ส้ัน และตรง 
 
หลักฐาน 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการใช MS SharePoint ซ่ึงรองรับความตองการในดานตาง ๆ 
ของผูปฏิบัติงานอยูแลว  ปรากฏตามตัวอยางของหนาหลักของระบบการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการสูงสุดดังนี้ 
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หนาหลักระบบการจัดการความรู 
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แสดงโครงสรางในแตละ Cop ประกอบดวย Task, Inference, Domain และ Knowledge Base 
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การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4) 

Plan    

ดําเนินการตามท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการ

สูงสุดกําหนดรูปแบบซอฟตแวร โดยการใชซํ้าโปรแกรมขอมูลท่ีทางสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

บริหารจัดการความรูและทางคณะวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ออกแบบไวเรียบรอยแลว  

Do     

นํา Template ท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการ

สูงสุด และคณะวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี รวบกันออกแบบและสราง Template  มา

ดําเนินการใชซํ้าโดยการนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software(เอกสารใน ENG3) โดยนํา

ขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 ENG2  และ ENG 3มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft SharePoint 2010  

หลักฐาน   

Template งานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา ท่ีใชระบบท่ีมีอยูมาใชแลว ตามความตองการ ENG 

3 รายงานการสรางENG4  (เอกสาร ENG 4.3)   แลว   ไดมีการจัดทํา รูปแบบหนาตา Function การ

ใชงานท้ังหมด   คูมือการใชงานระบบ KMS (เอกสาร ENG 4.4 ) รายละเอียดหรือรูปแบบเปนดังนี ้

หากผูประสงคจะใชงานระบบการรับรองฎีกา  สามารถลิงคเขาสูระบบการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุดแลวคลิกไปที่เมนู CoPKM แลวคลิกไปที่ K 6 ก็จะปรากฏหนาจอของระบบ

เปนดังนี้   http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/ t 06/K6/SitePages/Home.aspx 
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การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment  : 
MAN1) 
Plan 

1)  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุด ไดแก  
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ
สูงสุด  
มีการกําหนดวิ สัยทัศนดานการจัดการความรู ซ่ึงวิสัยทัศนหรือนโยบายในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดไมมีชัดเจน ท้ังนี้เพราะเปนการกล่ันกรองงานใหอัยการสูงสุด จึงตอง
ยึดถือตามวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด จึงไดออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน โดยปรากฏตามแผนกิจกรรม MAN1 ซ่ึงแผนกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ดังกลาวสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ควรจะเปนแหลงความรูดานการรับรองฎีกาและสามารถคนหา
ขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็วโดยระยะเวลาตามแผนมีกําหนด 3 ปโดยการนําทฤษฎีการจัดการ
ความรูมาประยุกตใช ภายใตภารกิจของงานการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  เพื่อใหระบบท่ีไดจัดทําในเบ้ืองตนมี
ความสมบูรณโดยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

2) ศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
  3) ศึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีอัยการสูงสุดเพื่อกําหนด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับสํานักงานดังกลาว 

4) มีการกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู  
5) มีการจัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู 

 
Do 
 จากการดําเนินการกิจกรรมการส่ือสารเพื่อทําความเขาใจดานการจัดการความรูกับบุคลา
การ ในสํานักงานคดีอัยการสูงสุด จึงสามารถกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดี
อัยการสูงสุด   ไดวา “สํานักงานคดีอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยใชระบบ
การจัดการความรูอยางเปนระบบทันสมัย โปรงใส ทันใจและใชไดทุกเวลา” และกําหนดกิจกรรม
การจัดการความรูโดยใชทฤษฎีการจัดการความรูซ่ึงกรณีดังกลาวไดนําเอาทฤษฎีการเรียนรูในขณะ
ทํางาน  “Learning in Action” มาประยุกตใชสําหรับแผน 3 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว 
 มีการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสอดคลองกับการทํางานจริง ใหกับบุคลากร
ในสํานักงานท่ีเกี่ยวของกับงานการรับรองฎีกา ไดแก นายพิบูลย จตุพัฒนกุล อัยการผูเช่ียวชาญท่ี
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองฎีกาในสํานักงานคดีอัยการสูงสุดมาหลายป ซ่ึงมีการวบรวมปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 
หลักฐาน 
 แผนกิจกรรม 3 ป 
การบริหารองคกร (Organization Management : MAN 2) 

Plan 

มีการวิเคราะหโครงสรางเดิมของสํานักงานคดีอัยการสูงสุดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ความรูงาน การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
218,219วากอนท่ีจะมีระบบการจัดการความรู การปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับรองฎีกาเคยเกิดปญหา
ผิดพลาดหลายคร้ังเนื่องจากแหลงเรียนรูไมทันสมัย ท้ัง ๆ ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดมีการออก
หนังสือเวียนย้ําเตือนเปนระยะ ๆ แตถามีการจัดการความรูท่ีเปนระบบและสามารถคนหาขอมูลจาก
ระบบKMS ของสํานักงานอัยการสูงสุดก็จะสามารถลดความผิดพลาดลงได 

 

Do 

 1. มีการวิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด มีบุคลากร 31.คน ไดแก 
พนักงานอัยการ  24 คน ธุรการ 7 คน ซ่ึงรองรับการจัดการความรูและไดมีคําส่ังการมอบหมาย
หนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูเปนท่ีเรียบรอยแลว  ปรากฏตามคําส่ังสํานักงานคดีอัยการ
สูงสุด ท่ี 1/2553เร่ืองแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู(KM Team) ลงวันท่ี 30 เมษายน  2553 
และคําส่ังสํานักงานคดีอัยการสูงสุดท่ี1/2554 2553  เร่ืองแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู( KM 
Team) เพิ่มเติม ลงวันท่ี 14 มกราคม  2554 
 
ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการกําหนดหนาท่ีให KM Team รับผิดชอบในแตละสวนใหชัดเจน เชน การนําขอมูล
เขาสูระบบ และการดูแลระบบการจัดการความรู เปนตน 
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หลักฐาน 

เอกสารคําส่ังแตงต้ัง KM Team 

  
การบริหารโครงการ (Project Management : MAN 3) 

PlanตองมีGantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรู 

 

Do 

 ไดจัดทํา Gantt Chart ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

1.การสรางระบบ KMS (Engineering) 

 ไดดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ตามกระบวนการ CommonKADS และเปนไป

ตามมาตรฐาน ISO12207/15504 จํานวน 15 Tasks  

2.การบริหารจัดการองคกร (Management) 

 มีการบริหารจัดการองคกรท่ีเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน มีการจัดต้ัง KM Team แตละสํานักงาน 

ซ่ึงสํานักงานคดีอัยการสูงสุดนี้ ไดมีคําส่ังแตงต้ังKM Team. เรียบรอยแลว 

3.ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน (Resource & Infrastructure) 

 บุคลากรตองการศึกษาดานระบบคอมพิวเตอร และความรูดานกฎหมายท่ีออกใหม จึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองจัดกิจกรรมใหความรูในแตละดานมากยิ่งข้ึน 

4.การใชซํ้า (Reuse) 

 จาการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรูแลว พบวาเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีอยูสามารถ

รองรับการจัดการความรูได แตระบบสารสนเทศยังมีปญหาซ่ึงอยูในความรับผิดชอบดูแลของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด  

มีขอกฎหมายบางประการท่ีสามารถนําไปใชกับงานการรับรองฎีกาในลักษณะท่ีใกลเคียง

กันหรือสามารถประยุกตใชในหัวขอความรูอ่ืนๆ ไดอีก 

 

ปญหาอุปสรรค 

 1.ดานคน 



119 
 

 บุคลากรสวนใหญยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูซ่ึงจะตองสรางทัศนคติใน

การจัดการความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูในสํานักงานอัยการสูงสุดใหเปนท่ียอมรับและให

แพรหลายมากยิ่งข้ึน 

 2.ดานอุปกรณ 

 นอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการความรูแลวยังตองจัดหาอุปกรณ (เคร่ือง

คอมพิวเตอร และ/หรือ ระบบสารสนเทศ) ใหเพียงพอกับความตองการ เพื่อสนับสนุนงานการ

จัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

ขอจํากัด 

 ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังนี้มีระยะเวลาท่ีจํากัด ขอมูลท่ีจัดทํามาน้ีจึงเปนเพียงงานวิกฤต

บางสวนท่ีสํานักงานคดีอัยการสูงสุดเห็นวามีความจําเปนเรงดวนท่ีตองรีบดําเนินการเพื่อลดความ

เส่ียงและขจัดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนอีก 

แผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS  Project Plan) 

                                                   ระยะเวลา 

การดําเนินงาน 

พ.ศ.2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS     

2.วิเคราะหและออกแบบระบบตามมาตรฐาน  

ISO 12207 

    

3.พัฒนาระบบ KMS     

4.จัดทําคูมือประกอบการใชงานระบบ KMS     

5.จัดทําเอกสารการพัฒนาระบบ KMS     

6.นําเสนอผลงานการคนควาอิสระ     
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การดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไมเปนไปตามกําหนดเวลาเพราะมีเหตุแทรกซอนท่ีผูเช่ียวชาญ

ตองเดินทางไปนิเทศงานในสวนภูมิภาค แตก็สามารถแกไขปญหาไดโดยนัดหมายสัมภาษณใหเร็ว

ข้ึน 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย(Human Resource Management: RIN 1) 

Plan 

1) ผูศึกษาวิเคราะหความสามารถ Competence ของ KM TEAM ดานการรับรองฎีกา 
จัดทําคุณสมบัติตามตําแหนงงานไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบการทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ 
และทัศนคติของบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการ ความรูในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 ถึง 4 

2) การสรรหาบุคลากรจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 ถึง  4  ท่ีมี 
คุณสมบัติ  ความรูทักษะและทัศนคติตรงตามความตองการของตําแหนงงานและตาม จํานวนซ่ึง
ข้ึนกับปริมาณงาน 

3) เสนอผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  แตงต้ัง  มอบหมายความรับผิดชอบ
แกบุคลากร สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 ถึง 4  ในภารกิจการ จัดการความรู 

4) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินการ (Do) โดยมีการวิเคราะห KM 
Team  และ  ผูรวมกิจกรรมทั้งหมด  ใหเกิดกิจกรรมการจัดการความรูตามวัตถุประสงคของ
หนวยงาน  และมีขอเสนอแนะจํานวนท่ีเหมาะสมและวิธีการใหไดมาของบุคลากร (ประมาณ 3 ป
ขางหนา) 
 

Do 

1.ผูศึกษาไดตรวจสอบพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด1 

ถึง 4 มีท้ังหมด 24 คน เปนอัยการพิเศษฝายจํานวน 4 คนสวนท่ีเหลือเปนอัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ 

อัยการผูเช่ียวชาญ และอัยการอาวุโส 

2.ผูศึกษาไดปรึกษากับอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการจัดความรู  

พบวามีจํานวนเพียงพอกับการจัดการความรูจึงได จัดต้ัง KM Team รวม 4คณะตามคําส่ังสํานักงาน
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คดีอัยการสูงสุด ท่ี 1/2553  เร่ืองแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) เพื่อบริหารการ

จัดการความรูภายในสํานักงานคดีอัยการสูงสุดใหเปนผลสําเร็จโดยคณะท่ี 2 ดานการรับรองฎีกา ส่ัง 

ณ.วันท่ี 30 เมษายน  2553 และคําส่ังสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ท่ี1./2554  เร่ืองแตงต้ังคณะทํางาน

การจัดการความรู (KM Team)คณะท่ี 2 เพิ่มเติมโดยคณะท่ี 2 ไดดําเนินการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการ

รับรองฎีกา ส่ัง ณ.วันท่ี14มกราคม  2554ปรากฏตามเอกสาร RIN 1.1  คําส่ังท่ี 1/2553 และเอกสาร 

RIN 1.2 คําส่ังท่ี 1/2554 

 
การฝกอบรม (Training: RIN 2) 
 
Plan 

1) ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานงานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา โดยพิจารณาความตองการ
ความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจัดทําระบบการจัดการความรู 
 2)  จัดทําแผน  การฝกอบรมท่ีเหมาะสม  ท้ังวิทยากร  หลักสูตร  เอกสารประกอบ การ
ฝกอบรม  สถานท่ีการฝกอบรม  ตารางการฝกอบรม  งบประมาณสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับงานการรับรองฎีกาฯในการพัฒนา  ความรู  ทักษะ  และทัศนคติ ใหสามารถติดต้ังใชงานระบบ
จัดการความรู 
 3)  จัดฝกอบรม และประเมินผลความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  กอนและหลังการฝกอบรม
ใหแกบุคลากรในงานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา 
 4) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอเสนอในการพัฒนา
ผูบริหารดานการจัดการความรู  มีขอเสนอในการฝกอบรมวิศวกรความรู  มีขอเสนอในการ
ฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป  มีการสาธิตระบบใหกับ KM Team อยางนอย 1 คร้ัง  และมีการเขียน 
Feedback 
 
Do 

1)  ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีอัยการสูงสุดทุกคนตองการ ศึกษา ดานระบบคอมพิวเตอร และความรูดานกฎหมายที่ออกใหม
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และปจจุบันสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด มีพนักงานอัยการท่ีมีความเช่ียวชาญดาน

คอมพิวเตอร 5 คน 

2) ไดปรึกษาผูบริหารไดความวาในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด มีงานมาก

ไมอาจสงไปพัฒนานอกสํานักงานได  จึงใชหลัก Learning in Action โดยใหพนักงานอัยการท่ีมี

ความเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร 5 คน แนะนํา สอนพนักงานอัยการท่ีไมเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอร

ในงานท่ีปฏิบัติอยูประจําโดยใชวิธีสอนตัวตอตัวสวนดานกฎหมายจะมีการประชุมกันทุกอาทิตย ๆ 

ละ 1 วัน โดยแบงหัวขอการศึกษาจากคดีท่ีเกิดขึ้นจริงแลวมานําเสนอและวิเคราะหในท่ีประชุม โดย

ใชกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ท่ีไดดําเนินการจัดการความรูในปจจุบัน 

 

การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3) 

Plan  

1. มีการทบทวนคูมือการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
รับรองอุทธรณ-ฎีกา 

2. วางแผนรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบการ
จัดการความรูตามเคาโครง IS แลว Upload เขาระบบ KMS ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด 
ไดจัดทําข้ึน  

3. จัดเก็บเอกสาร นําหลักฐานเขาสูระบบการจัดการความรู ในแตละ Task 

Do 

 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบหนังสือเวียน คําพิพากษาฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการ

สูงสุดและ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงฯ  Upload เขาสูระบบ 

KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด  

หลักฐาน  

   เอกสารหลักฐานซ่ึงอยูในระบบ KMS  ของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/ t 06/K6/SitePages/Home.aspx 
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โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure :RIN 4) 

Plan 

- มีแผนการสํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเพื่อรองรับการจัดการความรูเชนอุปกรณ
อินเทอรเน็ต เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 

- มีแผนการสํารวจเทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับการจัดการความรู 

- มีแผนการสํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใชงาน (ENG 2) 

Do 

- ไดสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร และ อินเตอรเน็ต เพื่อรองรับการจัดการความรู 
พบวามีความเพียงพอตอการใชงานจริง เนื่องจากมีการจัดสรรคอมพิวเตอรใน
ปงบประมาณ 2553 แลว แตพบปญหาทางดานระบบ Net Work ยังไมคอยรองรับ
เทาท่ีควร 

- สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบในดาน                     
Net Work ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

หลักฐาน 

- รายงานการสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในสํานักงานอัยการคดีอัยการสูงสุด 

- ตัวอยางทะเบียนคุมครุภัณฑ  
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การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 
 
Plan 

1.สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของฝายพัสดุ)   

ในการตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ ENG2 , MAN1 และ 

RIN1 

2.วิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑท่ีมีอยูเปรียบเทียบกับอนาคต แบงประเภท
ทรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของท่ีมีอยูแลว แผนการ
ซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan)และขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณ ในการบํารุงรักษา
ดวย 

3.จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ท่ีใชในระบบการจัดการ
ความรู) 

4.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 

Do 
มีการสํารวจครุภัณฑ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูปฏิบัติงานวารองรับการสรางระบบ

การจัดการความรูคร้ังนี้หรือไม พบวาทุกเคร่ืองในสํานักงานคดีอัยการสูงสุด รองรับระบบฯ 
เนื่องจากพ่ึงไดรับจัดสรรเม่ือปงบประมาณ พ.ศ.2553 ท้ังในสวนของคุณสมบัติเคร่ืองและระบบ 
Intranet/Internet 
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การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU2) 
 
Plan 
 1.สํารวจ Template การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะ Template ท่ี
สามารถนํามาใชในระบบการจัดการความรูนี้ได 

2.เลือกใช Template และออกแบบเพ่ิมเติมตาม ENG4เพ่ือใชเปนมาตรฐานของระบบการ

จัดการความรู 

3.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 
Do 
 ไดสํารวจรูปแบบการใชซํ้าโปรแกรมตางๆ พบวามีการใชขอมูลในกระบวนการท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีการประกวดราคา หรือการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชงานกอสราง อาจนํารูปแบบความรูคร้ังนี้นําไปใชได 
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ความรูเฉพาะงาน (Domain Engineering : REU 3) 
 
Pan 
 1.วิเคราะหผลท่ีไดจาก ENG1-ENG4 และ MAN1 เพื่อหาขอมูลท่ีสามารถนําไปใชซํ้า ใน
หัวขอความรูอ่ืนไดอีก 
 2.จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 
 3.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 
Do 

ความรู เฉพาะงานหลักในการคนควาคร้ังนี้ คือ มีขอมูลบางอยางท่ีใชรวมกันกับหัว

ขอความรูอ่ืน เชน ราคากลาง ท่ีมีอยูในหัวขอความรูการบริหารอาคารท่ีดิน ซ่ึงสามารถนําไป

ประยุกตใชดวยกันได หรือ การนําศึกษาข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อนําไปสูกระบวนการเบิกจายเงิน 

ในหัวขอความรูงานคลัง การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสในการคนควาคร้ัง

นี้ยังสามารถใชสําหรับการจัดซ้ือครุภัณฑโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสไดอีกดวยแต

ตางกันท่ีตลาดกลาง เปนตน 

 
QA การตรวจประเมิน ISO15504 
Plan 

1.ทําความเขาใจเกี่ยวกับ Quality Guideline 
2.หลังจากมีการดําเนินการในแตละข้ันตอนแลว จัดทํารายการการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report : SAR) ตามขอตกลง 

3.เขียนรายงานสรุปการดําเนินโครงการระบบการจัดการความรู (KMS) ท้ัง 15Task 

Do 
 1.ดําเนินการกําหนดคณะกรรมการตรวจประเมินภายในเพื่อรักษามาตรฐานข้ันตํ่าท้ัง 15 
Tasks โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีความถนัดในแตละ Task  
 2.มีการเขียนรายงานสรุปโครงการท้ัง 15 Tasks 
หลักฐาน 
 รายงานการประเมินตนเองท้ัง 15Task 
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สรุปผลการดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามมาตรา ISO 12207 และ ISO 15504 

รายการ Plan Do หมายเหตุ 
ENG1 การเก็บความตองการ    
ENG2 การวิเคราะหความตองการของระบบ    
ENG3 การวิเคราะหความตองการของ
ซอฟตแวร 

   

ENG4 การออกแบบซอฟตแวร    
MAN1 การจัดแนวทางองคกร    
MAN2 การบริหารองคกร    
MAN3 การบริหารโครงการ    
RIN1 การบริหารทรัพยากรมนุษย    
RIN2 การฝกอบรม    
RIN3 การบริหารจัดการความรู    
RIN4 การจัดโครงสรางพื้นฐาน    
REU1 การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร    
REU2 การบริหารการใชโปรแกรม (ใชซํ้า)    
REU3 ความรูเฉพาะงาน    
QA การตรวจประเมินคุณภาพ    
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