
 
บทท่ี 3 

 
วิธีการศึกษา 

 
3.1 ขอบเขตของขอมูล 

ในสวนนี้จะแบงเนื้อหาออกเปนสองสวนในสวนแรกจะเปนเนื้อหาโครงสรางขององคกร 
เพื่อใหทราบโครงสราง อํานาจ หนาท่ีขององคกร   ในสวนท่ีสอง จะเปนวิธีการท่ีจะทําการศึกษา   

โครงสรางองคกร  
การรับรองอุทธรณ เปนกระบวนการดําเนินคดีอาญาในช้ันอุทธรณของพนักงานอัยการ

หลังจากท่ีศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังแลว  พนักงานอัยการที่ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินคดีในช้ันศาลสูงมีหนาท่ีตองดําเนินคดีตอไป โดยมีการพิจารณาส่ังคดีในช้ันพิจารณาอุทธรณ
และดําเนินคดีในช้ันศาลอุทธรณโดยเปนภารกิจและหนาท่ีหนึ่งในหลาย ๆ ภารกิจและ หนาท่ีของ
สํานักงานอัยการสูงสุด  องคความรูในการรับรองอุทธรณ-ฎีกา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอภารกิจ 
และหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด  เพราะมีผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน การ
ดําเนินคดีช้ันศาลสูง (การรับรองอุทธรณ-ฎีกา) เปนข้ันตอนการดําเนินคดีท่ีมีความสําคัญ   
สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการจัดต้ังสํานักงานคดีศาลสูงข้ึนในกรุงเทพมหานคร และจัดต้ัง
สํานักงานคดีศาลสูงเขต 1-9 ในพื้นท่ีสํานักงานอัยการภาคท้ัง 9 ภาค เพื่อใหมีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบการดําเนินคดีช้ันศาลสูงในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  ท้ังนี้ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 ขอ 3(16), (17) ประกอบดวย  

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1  
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 3 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1 มีหนาท่ีรับผิดชอบสํานวนคดีท่ีพนักงาน
อัยการประจําศาลช้ันตนดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลอาญา  ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาลจังหวัด
มีนบุรี 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2 มีหนาท่ีรับผิดชอบสํานวนคดีท่ีพนักงาน
อัยการประจําศาลช้ันตนดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลอาญากรุงเทพใต  ศาลจังหวัดพระโขนง ศาล
แขวงพระนครใต  ศาลแขวงดุสิต และศาลแขวงปทุมวัน 
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  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 3 มีหนาท่ีรับผิดชอบสํานวนคดีท่ีพนักงาน
อัยการประจําศาลช้ันตนดําเนินคดีในเขตอํานาจศาลอาญาธนบุรี  ศาลจังหวัดตล่ิงชันและศาลแขวง
ธนบุรี 

สํานักงานคดีศาลสูงเขต มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงท่ี
เกิดข้ึนในเขตทองท่ีสํานักงานอัยการภาคตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงาน
อัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดในช้ันอุทธรณและฎีกา โดยมีการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคดีศาลสูงเขตคลาย ๆ กับในกรุงเทพมหานคร แตมีขอแตกตางเพียงเล็กนอยกลาวคือ 

ในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง  สํานักงานอัยการสูงสุดไดแตงต้ังพนักงานอัยการเพื่อ
ปฏิบัติหนาท่ีอัยการศาลสูงในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1-3 ในกรุงเทพมหานคร  สวน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูงเขตท้ัง 9 เขต  สํานักงานอัยการสูงสุดไดแตงต้ังพนักงานอัยการ
ปฏิบัติหนาท่ีอัยการศาลสูงจังหวัดในแตละจังหวัดอยูภายใตการบังคับบัญชาและกํากับดูแลของ
อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูงเขต 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1 ถึง 3 จะมีอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูงเปน
หัวหนาพนักงานอัยการ และมีฝายกิจการท่ัวไป มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนงาน
คดี ฝายกิจการท่ัวไปจะมีผูอํานวยการเปนหัวหนา มีขาราชการธุรการเปนผูปฏิบัติงาน อยูภายใตการ
บังคับบัญชาของอธิบดี  

สํานักงานคดีศาลสูง มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง เปนผูบังคับบัญชา 
(Manager) มีรองอธิบดี ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีอธิบดีมอบหมาย อธิบดี และรองอธิบดี จึงถือไดวาเปน
ผูบริหารของสํานักงานคดีศาลสูง มีพนักงานอัยการ เปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีดําเนินคดีในช้ัน
ศาลสูง  มีนิติกร และขาราชการธุรการ เปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และ
สนับสนุนงานคดี (Knowledge Workers) ในสวนผูเช่ียวชาญ นั้น ผูเช่ียวชาญตามแนวทางของ
ผูบริหาร จะตองเปนอัยการต้ังแตช้ัน 5 ข้ึนไป (ผานการดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดมาแลว) การ
ดําเนินคดีช้ันศาลสูงของสํานักงานคดีศาลสูง สํานักงานอัยการสูงสุด ไดออกระเบียบสํานักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 กําหนด
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีของอัยการศาลสูงไวในขอ 130 วา “การดําเนินคดีช้ันศาลสูง มี
วัตถุประสงคในการกระจายอํานาจและการดําเนินคดีโดยใหอัยการศาลสูง มีเอกภาพในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตน ตลอดจนมีศักยภาพ
ในการคานและดุลการใชดุลพินิจของศาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการควบคุมกํากับดูแลและ
ประเมินผลของอธิบดีอัยการสํานักงานคดีศาลสูงและอธิบดีอัยการฝายคดีศาลสูงเขตแลวแตกรณี”   
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 สํานักงานคดีศาลสูงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดจัดต้ัง KM 
TEAM ข้ึนมาในสํานักงานคดีศาลสูง  
 โครงสราง KM TEAM  
 ตามคําส่ังสํานักงานคดีศาลสูง ท่ี 3/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู (KM 
TEAM) ประจําสํานักงานคดีศาลสูง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2553 ประกอบดวย  
1.อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง               หัวหนาคณะทํางาน 
2.รองอธิบดีฯ(อาวุโสลําดับท่ี 1)                     รองหัวหนาคณะทํางาน 
 3.รองอธิบดีฯ(อาวุโสลําดับท่ี 2)                    รองหัวหนาคณะทํางาน                                                    
4.อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1                       คณะทํางาน 
5.อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2                      คณะทํางาน 
6.อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 3                      คณะทํางาน 
7.นายวิมลกิจ  ศุขอารีย รองอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1   คณะทํางานและเลขานุการ 
8.นายพิเชษฐ  เกษตรสิน รองอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2  คณะทํางานและเลขานุการ 
9.ผูอํานวยการฝายกิจการท่ัวไป                                      คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
10.นางชญาดา  เรืองศักดิ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
1. สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูใน

สํานักงาน เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
2. ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจ

และตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3. จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ี

ไดจากการจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรู มอบหมาย 

   
สวนงานการรับรองฎีกา เปนภารกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคดีอัยการ

สูงสุดโดยในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว  สํานักงานคดีอัยการสูงสุดตองตรวจพิจารณาสํานวน
คดีอาญาท่ีคูความขอใหอัยการสูงสุดรับรองฎีกา และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาส่ัง
คดีของอัยการสูงสุด สํานักงานคดีอัยการสูงสุดไมมีระเบียบปฏิบัติวาดวยการตรวจพิจารณาและทํา
ความเห็นไวโดยเฉพาะจึงตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ซ่ึงเปนระเบียบปฏิบัติโดยท่ัวไปในการดําเนินคดีอาญา  
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 การปฏิบัติหนาท่ีรับรองฎีกาเปนหนาท่ีของสํานักงานคดีอัยการสูงสุดเปนไปตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ขอ 13 ท่ีกําหนดวา “(23) สํานักงานคดีอัยการสูงสุดมี
อํานาจหนาท่ี (ก) รับผิดชอบในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาส่ังคดีของอัยการสูงสุดซ่ึง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
อัยการสูงสุด เวนแตการสอบสวนนอกราชอาณาจักรและการขออนุญาตฟอง...” การรับรองฎีกาเปน
อํานาจหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 221 ซ่ึงกําหนดวา “ในคดีท่ีซ่ึง
หามฎีกาไวโดยมาตรา 218, 219 และ 220  แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูพิพากษาคนใดซ่ึงพิจารณา
หรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณพิเคราะหเห็นวา
ขอความท่ีตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ
ลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกาไวพิจารณาตอไป” 
ซ่ึงสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ยังไมไดแบงหนวยงานท่ีตรวจและพิจารณาสํานวนและทําความเห็น
เกี่ยวกับการรับรองฎีกาไวเปนการเฉพาะ แตจะกระจายกันอยูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
อัยการสูงสุดซ่ึงมีอยู 4 สํานักงาน ไดแกสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 – 4  การ
บริหารงานบุคคลหรืองานดานคดีก็มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอัยการสูงสุด เปนผูบังคับบัญชา
ลักษณะเชนเดียวกับสํานักงานคดีศาลสูงท่ีไดกลาวมาแลวจึงถือวาสํานักงานคดีอัยการสูงสุดเปน
หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาส่ังคดีของอัยการ
สูงสุดซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของอัยการสูงสุด ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  

การกล่ันกรองงานการรับรองฎีกาใหอัยการสูงสุด ซ่ึงเกี่ยวของกับงานคนควาแบบ
อิสระน้ีดวย  ก็มีคําส่ังสํานักงานคดีอัยการสูงสุดแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู(KM Team) 
ปรากฏตามคําส่ังสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ท่ี 1/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู 
(KM Team) ลงวันท่ี 30 เมษายน 2553 ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 
คณะท่ี 1 คณะทํางานการจัดการความรู(KM Team) ดานคดีช้ีขาดความเห็นแยง 

1.อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด  หัวหนาคณะทํางาน 
2.รองอธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด   รองหัวหนาคณะทํางาน 
   (นายธีระชัย  อเนกจํานงคพร) 
3.นายสืบ  ถาวรอยู  อวส.สฝอส.1               คณะทํางาน 
4. นายประทีป  ตรีวิมล  อวส.สฝอส.1               คณะทํางาน 
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5. นายกฤษณะ  กสิโสภา   อชช.สฝอส.1             คณะทํางาน 
6. นายวิรุฬห  ฉันทธนนันทอชช.สฝอส.1             คณะทํางาน 
7. นางวรรณภามาศ  จรูญโรจน  อชช.สฝอส.1      คณะทํางาน 
8. อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1           คณะทํางานและเลขานุการ 
9. ผูอํานวยการฝายกิจการท่ัวไป                 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
10.นางสาวอารยา  ทองสุพิมพ   
    นิติกรชํานาญการ                                คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
11.นางสาวจิตติมา กลับวงคศา 
     นติิกรชํานาญการ                               คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
12.นายนาวิน  พิมพกลัด  
     นิติกรปฏิบัติการ                            คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
      

คณะท่ี 2  คณะทํางานการจัดการความรู(KM Team) ดานคดีรับรองฎีกา 
1.อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด   หัวหนาคณะทํางาน 
2.รองอธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด            รองหัวหนาคณะทํางาน 
   (นายนพดล   อเนกบุณย) 
3.นายปรีชา  อินทรวิชะ  อวส.สฝอส.2               คณะทํางาน 
4. นายชินวัฒน  เรืองศรีม่ัน   อชชพ.สฝอส.2       คณะทํางาน 
5. นางสมศรี  มวงกลํ่า    อชช.สฝอส.2               คณะทํางาน 
6. นายชัยชนะ  พันธุภักดีดิสกุล อชช.สฝอส.2     คณะทํางาน 
7.อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 2            คณะทํางานและเลขานุการ 
8. ผูอํานวยการฝายกิจการท่ัวไป          คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
9.นางสาวอารยา  ทองสุพิมพ  นิติกรชํานาญการ     คณะทํางานและชวยเลขานุการ 
10.นางสาวจิตติมา กลับวงคศา  นิติกรชํานาญการ    คณะทํางานและชวยเลขานุการ 
11.นายนาวิน  พิมพกลัด  นิติกรปฏิบัติการ              คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
               ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

1.สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงาน 
เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 2.ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
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 3.จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 
 4.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรู มอบหมาย 
 5.แตงต้ังคณะทํางาน (คณะยอย) เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ดังกลาวขางตนตามความเหมาะสม 

โครงสราง อํานาจ หนาท่ี บุคลากรขององคกรดังกลาวขางตน จะใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การคนควาแบบอิสระในหัวขอความรู การรับรองอุทธรณ-ฎีกา:ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรองฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 โดยใช
ทฤษฎีการจัดการความรู เพื่อนํามาวิเคราะหและแกไขปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูและความ
เช่ียวชาญในการดําเนินคดีในช้ันศาลสูง โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการขอใหรับรองฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218  และมาตรา 219   
 
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จะเปนการนํากระบวนการตาม International Standard 
ISO 12207: Standard for Information Technology - Software life cycle processes   มาเปนกรอบ
ในการดําเนินกิจกรรม  
3.2.1 กระบวนการทํางาน ภายใตมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึงแบงออกเปน 14 ภารกิจ  
ภารกิจท่ี1 ENG1 Requirement Elicitation  
 การเก็บความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 
Validation Meetings) 
  1)  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ของสํานักงานอัยการสูงสุด ในเร่ือง การดําเนินคดีอาญาช้ัน
อุทธรณ-ฎีกา  
  2)  ขออนุญาตสัมภาษณในเบื้องตน (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง และอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด) เพื่อเสนอหัวขอท่ีจะทําการคนควาแบบอิสระ โดยนําเสนอ ช้ีแจง 
หลักสูตรการจัดการความรูท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมวา 
การคนควาแบบอิสระจะเปนประโยชนตอหนวยงานอยางใด นําเคาโครงการคนควาแบบอิสระเปน
แนวทางในการนําเสนอ ท้ังนี้ ตองมีการนําเสนอกรอบ ขอบเขตเบ้ืองตน ในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา 
ถึงสภาพปญหา (พนักงานอัยการขาดความรูและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง) ตอ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสนับสนุน  นําเสนอวิธีการแกปญหาโดยนํา
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ระบบการจัดการความรูมาใช และขอความเห็นจากผูบริหาร  วิธีการแกปญหาจะตองขอความรูจาก
ผูเช่ียวชาญทานใด และขออนุมัติผูมีอํานาจเพ่ือใหความรวมมือในเร่ืองตางๆ ในเร่ืองท่ีจะการ
ทําการคนควาแบบอิสระ รวมทั้งตัวบุคลากรผูเช่ียวชาญของสํานักงาน เพื่อใหเปนท่ีปรึกษา ให
คําแนะนําในการทําการคนควาอิสระ ซ่ึงในสวนผูเช่ียวชาญนั้น ผูท่ีเหมาะสม ไดแก  นายประทีป  
ตรีวิมล อัยการอาวุโส (มีประสบการณในการดําเนินคดีอาญาสูงมาก)  นายอนันต  นัดวิไล อัยการ
พิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 นางอรทัย  อําพันแสง  อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 2 และ นายดนัย  
บุษปวนิช อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2 ซ่ึงแตละทานลวนมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับงานดาน
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา  

1) ติดตอ พูดคุยในเบ้ืองตน กับผูเช่ียวชาญ ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองท่ีจะศึกษา  เพื่อ
กําหนดวาระการสัมภาษณและ จัดทํากําหนดการในการทํางาน    

2) กําหนดวาระการสัมภาษณ และเตรียมแนวคําถาม ผูเช่ียวชาญ ในประเด็น
ความรูเกี่ยวกับการดําเนินคดีช้ันศาลสูง การรับรองอุทธรณ-ฎีกา : การรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  และสภาพ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับหัวขอการคนควาแบบอิสระ  ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยต้ังวาระ 
วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน CommonKADS (Task-Inference-Domain-
Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริง จาก
ประสบการณ และจัดทําบทวิเคราะห  

2.1) จัดทําวาระการประชุม โดยใชหลักในวิชา Knowledge Engineer  
2.2) สัมภาษณในเร่ืองการทํางานท่ัวไป  
2.2.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คือ

อะไร  
2.2.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 
2.2.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง 
2.3) สัมภาษณในเร่ืองงานวิกฤติ  
2.3.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คือ

อะไร  
4.3.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 
4.3.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง   
3) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบ

ทาน ความเขาใจ ความถูกตอง สมบรูณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญอีกคร้ัง และจัดทําบทวิเคราะห  
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4) นํา  Transcript ท่ีไดจากการสอบทานมาสรางแบบจําลองความรู (Knowledge 
Map) ตามมาตรฐาน CommonKADSโดยมีกระบวนการ Input, Process, Output, Ontology คืออะไร
, Domain Concept คืออะไร โดยมีคําอธิบายประกอบพอสังเขป พรอมจัดทําเอกสารประกอบท่ี
เกี่ยวกับความรูนั้น (Knowledge Base)  

5)มีการทํารายงานสรุปการทํางานเปรียบเทียบกับแผนงานตาม MAN 3  
6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน   เพื่อตรวจสอบวา ได

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว 
เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
ภารกิจท่ี 2 ENG2 System Requirement Analysis 
 การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 
Specification)  
Input: Knowledge Engineer, ENG1 
Process: 

1) ทําการขออนุญาตสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง และอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดเกี่ยวกับระบบ KMS วา ระบบควรมีการใชงานเกี่ยวกับการทํางานดาน
การรับรองอุทธรณ-ฎีกาในเร่ืองใดที่จําเปนในเบ้ืองตนบาง ท้ังนี้ เพื่อใหระบบไดรับการยอมรับจาก
ผูมีอํานาจและผูท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน  ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คํา
พิพากษาและคําส่ังของศาลฎีกา หนังสือเวียน อยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  
หรือตองมีการวิเคราะหสกัดขอกฎหมายจากคําพิพากษาศาลฎีกาเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินคดี 
ตองมี Case Study เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี ฯลฯ   และผูใชงานมีกี่ประเภท ขอบเขตการใช
งาน ของผูใชงานแตละเปนอยางใด     

2) จัดทําขอเสนอประเภทผูใชงานเบ้ืองตน Knowledge Decision Maker ไดแก อธิบดี และ
รองอธิบดี Knowledge Provider ไดแก ผูเช่ียวชาญ และ Knowledge User ไดแก อัยการ นิติกร และ
ตองกําหนดขอกําหนดผูใชงานวา ผูใชงานแตละประเภทใชงานประเภทใด ตัวอยางเชน   

2.1) ตัวหนวยงานที่จะใช KMS (สํานักงานคดีศาลสูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด) 
2.2) ผูท่ีจะตองใช (พนักงานอัยการ และธุรการ) เชน  

2.2.1) ผูบริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) ควรใชงานในภาพรวม กําหนดนโยบาย และ
แผนการทํา KMS รวมถึงส่ังการ และมอบหมายงาน 



44 
 

2.2.2) ผูเช่ียวชาญ ควรใชงานในการทํางานคดีช้ันศาลสูงในเนื้อหางานคดีโดยตรง 
ท้ัง COP KE และ COP KM โดยมีหนาท่ีใหคําปรึกษา ความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงาน
คดี 

2.2.3) Knowledge Engineer ควรใชงานในการทํางานสนองนโยบาย และแผนการ
ทํา KMS ของอธิบดี และเนื้อหางานคดีท้ัง COP KE และ COP KM ตามความตองการของ
แตละ COPs และผูเช่ียวชาญ 

2.2.4) COPs ตางๆ ควรใชงานในการทํางานในเน้ือหางานคดี ท้ัง COP KE และ 
COP KM เฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น 

2.2.5) User (ในเบ้ืองตน อัยการ, ธุรการ) ควรใชงานในการทํางานในเน้ือหางาน
คดี ท้ัง COP KE และ COP KM     
4) หลังจากนั้น นําขอมูลท้ังหมดมาจัดทําขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการจัดการ

ความรูท่ีตองการ  
5) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3    
6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
ภารกิจท่ี  3  ENG3 Software Requirement Analysis 
 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 
Specification) 

1) จัดทํากําหนดการในการทํางาน    
  2) นําขอมูลจาก ENG1& ENG2 มาทําการวิเคราะหเพื่อวางระบบ KMS   จะตองมีการใช
งานในเร่ืองใดบาง มีการแบงออกกี่ COP แลวทําการออกแบบใหสอดคลองกับ ENG1& ENG2 โดย
จัดทําเปนรูป Site Map แสดงโครงสรางระบบ KMS และ COP (Task, Inference, Domain, 
Knowledge base) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

3) ในการออกแบบการใชงาน  จะตองวิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการ
ความรูท่ีไดขอมูลจาก ENG 2 วา จะตองมีเนื้อหา Function การทํางานใดบางท่ีจะตอบสนองความ
ตองการกับความตองการใชงานใน ENG 2 โดยนํา Feature ตาง ๆ ท่ีมีอยูใน Microsoft SharePoint 
มาออกแบบ เชน หากผูบริหารตองการส่ังงานหรือมอบหมายงาน จะตองมีระบบ Collaborationตอง
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มี Knowledge Map หรือตองมี Knowledge Base เพื่อตอบสนองความตองการในการจัดเก็บองค
ความรูท่ีเปนเอกสารเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการตาม ENG1& ENG2  

3.1) ตรวจสอบความตองการตาม ENG1& ENG2 เปนเร่ืองใด ประเภทใด แลว
นํามาวิเคราะหกับ Microsoft SharePoint วา ตรงกับ Feature ใด และมี Function การทํางานอยางใด 
Function การทํางานนั้นตอบสนองความตองการนั้นไดหรือไม เชน ระบบตองมีการจัดเก็บขอมูล
ในดานกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงอาจตองใช Function ของ SharePoint ท่ีเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร เชน 
Document Library  

3.2) รวบรวมความตองการท้ังหมด แลวจัดเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการ
ทํางานตอภายหลัง  

4) นําขอมูลท่ีไดมาทําการกําหนดและแบง COP วาจะตองมีกี่ COP กําหนดสิทธิ เชน   
4.2.1) ผูบริหารมีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดท้ังระบบ   
4.2.2) ผูเชี่ยวชาญ มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนท่ีเปนงานคดี

ท่ีตนเองไดรับแตงต้ังเปนผูเช่ียวชาญเทานั้น    
4.2.3) Knowledge Engineer มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูลไดท้ัง

ระบบ 
4.2.4) COPs ตางๆ มีสิทธิในการจัดการ อานไดท้ังระบบ และแกไข เพิ่ม ลบ

บางสวนท่ีไดรับอนุญาตเฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น 
4.2.5) User (ในเบ้ืองตน อัยการ, ธุรการ) มีสิทธิในการจัดการ เพิ่ม และอานขอมูล

ไดเฉพาะใน COPs (Config In Share Point) 
5) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3  
6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
 
ภารกิจท่ี  4 ENG4 Software Design  
 การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห Content, Feature และ Function ตาง ๆ ในระบบ KMS ท่ีทาง
ทีมงาน และอาจารยชวยกันสรางข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สฝบร. กําหนด และตองสอดคลองกับ 
REU2  
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2) นํา Template ท่ีสรางจาก REU2 มาใช พรอมจัดทํารายงานวามีการนํามาใชในสวนใด 
(ตองไมสรางความสับสนใหผูใช) 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
ภารกิจท่ี 5 MAN1 Organizational Alignment 
 การส่ือสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/ Process/ 
Technology Missions) 

1) ทําการตรวจสอบวิสัยทัศน แนวนโยบาย ภาระ หนาท่ี หรือแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน ของสํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีอัยการสูงสุด  วา หากนําระบบการจัดการ
ความรูมาใชจะสอดคลองหรือสนับสนุนวิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงาน
อยางไร   

1.1) ขอขอมูลแนวนโยบาย แผนงาน จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงาน
กิจการท่ัวไป หรือสํานักงานอธิบดี ซ่ึงเปนหนวยงานดานบริหารของสํานักงานคดีศาลสูงและ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด หรือตรวจสอบกับนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือโดยอาจขอ
สัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของสํานักงานในดานการ
จัดการความรู  

1.2) วิเคราะหแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีไดจากขอ 1)1.1) วา สามารถนําระบบ
จัดการความรูมาชวยเสริม หรือสนับสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน นั้น อยางไร      

2) จัดทําแผนกิจกรรม 3 ป โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู การสรางความเขาใจ การ
ประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางวิสัยทัศน ความเขาใจการจัดการความรู และพันธกิจดาน คน 
กระบวนการ และเทคโนโลยี    โดยแผนจะตองระบุถึงการนําระบบการจัดการความรู (KMS) มาใช
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โดย 

2.1) ขออนุญาตจัดทําหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ความรู 

2.2) เผยแพรทาง Website ของสํานักงานท่ีมีอยูแลว พรอมจัดใหมี Web board 
หรือ Forum สําหรับตอบขอสงสัย  

2.3) ประกาศเผยแพรโดยการปดประกาศ ณ สํานักงาน นั้น ๆ  
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3) นําเสนอรายงานการจัดกิจกรรมตอ KM Team ของสํานักงาน เพ่ือตรวจสอบผลความ
เปนไปได ความสําเร็จของกิจกรรม  

4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
 
ภารกิจท่ี  6 MAN2 Organization Management 
 การจัดการองคกร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+ Jobs (CoP = 
KM, KE, Experts, Users)) 

1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีศาลสูง และสํานักงานคดีอัยการสูงสุด (กอนมี
ระบบการจัดการความรู)  และทําการวิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิม 

1.1)ขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการท่ัวไป หรือสํานักงาน
อธิบดี เพื่อศึกษาถึงโครงสรางของสํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีอัยการสูงสุด วา มี
โครงสรางประกอบดวยหนวยงานใด มีภาระ หนาท่ี อยางใด  การดําเนินงานมีลําดับ ข้ันตอนการ
ทํางานอยางใด  

1.2) จัดทําแผนผังองคกร ในเร่ือง งานคดี และงานท่ีไมเกี่ยวกับคดี เชน งาน
สนับสนุนงานคดี   

2) ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อดําเนินการ
ตามพันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการจัดการความรู
เพิ่มเขามา) โดย 

2.1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ัง
ในรูปแบบใด เชน ตั้งหนวยงานใหม ตั้งคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตองศึกษา
ในรายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

2.2) ทําการศึกษา วิเคราะห ภาระ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานที่รับผิดชอบระบบ
การจัดการความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน โครงสรางการดําเนินงาน (ซ่ึงจะตองศึกษาใน
รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

2.3) นําแผนผังท่ีไดจาก ขอ 1) 1.2) มาวิเคราะหกับ ขอ 2)1.1) และ 1.2) โดยจัดทํา
เปนผังโครงสรางการทํางานใหม ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน   



48 
 

3) จัดทํารางหนังสือเพื่อเสนอผูมีอํานาจ เพื่อขออนุมัติใหมีคําส่ังมอบหมายกําหนดตัว
ผูรับผิดชอบงาน KMS วา จะตองมีจํานวนกี่คน แตละคนรับผิดชอบงานดานใด ภาระหนาท่ีมีอยาง
ใด อยางนอยในงาน ENG1, ENG4, MAN 1 อนึ่ง ในการพิจารณา เนื่องจากสํานักงานคดีศาลสูงมี
ทีมงาน KM อยูแลว จะตองดูประกอบดวยเพื่อมิใหงานซํ้าซอน   

4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
 
ภารกิจท่ี  7 MAN3 Project Management 
 การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 
Calendar, Cashflow + Gantt chart-> Action Plan) (กิจกรรมท่ัวไป 1) ตรวจสอบความรู 2) กรอบ
แนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS เขาใชงานสราง
กิจกรรม 6) ประเมินผล) 

1) จัดทําแผนการสรางระบบ KMS ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา  
1.1) จะตองมีแผนการดําเนินการเพ่ือสรางระบบ   โดยจะตองมีขอมูลอะไรบาง 

(ENG 3) ในระบบจัดการความรู   จะไดขอมูลจากท่ีไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & 
Explicit จะตองหาเพ่ิมเติมจากท่ีไหน และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลตองมี
คาใชจายดานใดบาง (ประมาณการ) จะตองมีกี่ Cop รวมถึงการสรางระบบ IT และการนําขอมูลลง
ระบบ IT โดยจัดทําแผนการทํางานในรูปแบบ Gantt chart โดยอาจแบงข้ันตอนการดําเนินการ
ออกเปน ดังนี้  

1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  
1.1.2) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
1.1.3) สรางระบบ 
1.1.4) นําขอมูลลงระบบ 
1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ(ประเมินผล)  

1.2) ตองจัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานในแตละ
ภารกิจงานท่ีสําคัญ  การประมาณการคาใชจายในงานนั้น ๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหากมี)  ตัว
บุคคลผูรับผิดชอบ หรือบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานน้ัน ๆ  กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของงาน ท่ี
สอดคลองกับ Gantt chart ในขอ 1) 1.1)  
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1.3) กําหนดรูปแบบ  โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team วา 
จะตองมีใคร มีตําแหนงหนาท่ีใด และรับผิดชอบในเรื่องใดในโครงการ อาจตองขอขอมูลในเร่ือง
อัตรา กําลัง บุคลากรจาก สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีศาลสูง และสํานักงานคดีอัยการ
สูงสุด และอาจตองใหผูมีอํานาจของสํานักงานน้ัน ๆ แตงต้ังหรือมอบหมายภาระ หนาท่ีให Project 
Team ดวย   

1.4)กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้น ๆ  เชน  ตองมีผูท่ีทํา
หนาท่ีรวบรวมขอมูล  ผูท่ีทําหนาท่ีจัดทํา Website จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด ขอบเขต
การทํางานเปนอยางใด    

อนึ่ง Project Team บางคนอาจจะเปล่ียนเปน KM Team ในอนาคต ท้ังนี้ เพื่อมิให
ตองมาจัดหาบุคลากรซํ้าซอนอีกคร้ังหนึ่ง 

1.5)ทํารายงานการทํางานวิเคราะหปญหา อุปสรรค วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ(ถา
มี) พรอมขอเสนอแนะ 

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะ
สาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน   
 
ภารกิจท่ี  8 RIN1 Human Resource Management  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 
ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง
งานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยในเบ้ืองตน
อาจมีตําแหนงตาง ๆ ดังนี้  

KM ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
COPs ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
KE ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
KMS Support ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน  
2) จัดทําขอเสนอแนะในเรื่องจํานวน และวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากร(ประมาณ 3 ป

ขางหนา) โดย 
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2.1) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 1)1.1) มาวิเคราะห  และอาจขอขอมูลจากหนวยงานท่ี
จัดอัตรากําลังวา ในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนกี่คน คุณวุฒิใด และ
รวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีอัยการ
สูงสุด วา บุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอ 2)2.1) จํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับใช
แตงต้ังในอนาคต 

2.3) ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการ 
เพื่อจัดทําแผนกําลังคน 3 ป  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
 
ภารกิจท่ี 9 RIN2 Training  
 การฝกอบรม (Duties Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis -> training 
needs) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฎิบัติ 
รวมท้ังวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ(สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายอัยการ) หรือหนวยงานภายนอกที่มีความชํานาญและเช่ียวชาญดานการจัดฝกอบรม   เชน  มีวิธี
ฝกอบรมโดยวิธีใดบาง  ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเนื้อหาใดบาง งบประมาณไดมาจากท่ี
ใด     

2) จัดทําขอเสนอ นําขอมูลท่ีไดในขอ 1) มาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน เปนแนวทางในการ
กําหนดและจัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  

2.1)ในการพัฒนาผูบริหารดานจัดการความรู  จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง  คนท่ีจะ
เขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปนไมต่ํา
กวา C8 หรือขาราชการอัยการตองไมต่ํากวาอัยการผูเช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ี
เคยมีการจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี
ศาลสูง 

2.2)ขอเสนอการฝกอบรมวิศวกรรมความรู วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะ
เขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมี



51 
 

การจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดีศาล
สูง 

2.3)ขอเสนอฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขา
อบรมตองมีพื้นฐานเรื่องใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ
จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดีศาลสูง 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
ภารกิจท่ี  10 RIN3 Knowledge Management  
 การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูลตางๆ
ท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู 
Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, 
RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วา เปน
เอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง   จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูล
ในการทํางานได     และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บ   

2) จัดทําระบบ MySite และนําขอมูลท้ังหมดเก็บลง MySite ใน Microsoft Share Point และ
บันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD เพื่อเปนขอมูล BackUp ไวอีกช้ันหนึ่ง  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
ภารกิจท่ี  11 RIN4 Infrastructure  
- โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, Cost of 
Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

1) ทําการขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนิน
โครงการ จัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware, Software และระบบ Network จากหนวยงานท่ี
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เกี่ยวของ (สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีศาลสูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด) เพื่อนํามา
วิเคราะหในการสรางและใชงานระบบ KMS วาจะตองมี Hardware, Software และระบบ Network 
อะไรบาง ท่ีมีอยูแลวใชไดหรือไม และตองมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ KMS โดยตอง
สอดคลองกับ ENG2 และตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  

2) จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware, Software และระบบ Network 
เพ่ือใชกับ KMS เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับ
กิจกรรมการจัดการความรู รวมท้ังตองมีแผนการจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

2.1) ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   
2.2)ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพ่ิมดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคา

เทาใด  
3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
ภารกิจท่ี  12 REU1 Asset Management  
 การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, 
Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, 
keep, upgrade, replace, dispose) 

1) ทําการขอขอมูลงานครุภัณฑท่ีเกี่ยวกับงานจัดการความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีศาลสูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด) และขอขอมูล หลักเกณฑ 
วิธีการในการวิเคราะหการใชงานครุภัณฑ แลวทําการวิเคราะหขอมูลการใชงาน อายุการใชงาน 
ประวัติอุปกรณ ฯลฯ ตามหลักเกณฑท่ีไดมา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑของระบบ 
Km ใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN 1 จะตองใชทรัพยสินท่ีมีอยูหรือจะมีในอนาคตใหคุม
ท่ีสุด 

1.1) จัดทํารายงานวิเคราะหการใชประโยชนปจจุบันเปรียบเทียบอนาคต 
1.2)จัดทําขอเสนอแนะในการใชของเดิมท่ีมีอยูแลว ของใหม ซ้ือเพิ่ม งบประมาณ

ในการบํารุงรักษา  
1.3)ตองทําแผนการใชจายเพ่ือถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA เฉพาะ Computer 

ท่ีใชในระบบ KMS 
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2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
ภารกิจท่ี  13 REU2 Reuse Program Management 
 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization)  

1) ตรวจสอบสํารวจ Template ของสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีสามารถนํามาใชได จากระบบ 
KMS ท่ีมีอยูใน KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ 
สํานักงานอัยการสูงสุด ตองมีการทํารายงานการเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม 

1.1) ตองมี Template ของ COP, task, inference, domain, knowledge base ใน
ระบบ KMS  

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน)  เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
ภารกิจท่ี  14 REU3 Domain Engineering 
 ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 

1) ทําการวิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไรไป
ใชซํ้าไดบาง ภายใตเง่ือนไขวาตองใชซํ้าไดมากท่ีสุด และจัดทํารายงานหัวขอความรูท่ีสามารถนําไป
ประยุกตตอได เพื่อลดงานในการทําการจัดการความรูเร่ืองท่ีคลายกัน 

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน รายละเอียดตาม คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553 
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3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 
หลังจากท่ีไดเตรียมวาระการสัมภาษณ และทําการสัมภาษณผูบริหารแลว ทําการวิเคราะห 

สังเคราะห ตามหลักการของ CommonKADS โดยวิธีการตรวจสอบคําสําคัญ (Key word) จากบท
สัมภาษณ เพ่ือหาภารกิจงานสําคัญท่ีเปนงานวิกฤติขององคกร ตรวจสอบตัวผูเช่ียวชาญ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณผูบริหาร สรุปสาระสําคัญได ดังนี้   
 ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 วา มีเทคนิคอยางไรในการพิจารณาวา
สมควรจะขอรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือไม  มีองคความรูอยางไรบาง หรืออาศัย
ประสบการณจากพนักงานอัยการท่ีทําคดีมาแลว ทุกข้ันตอนควรจะมีคําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปน
ความรูกับคนท่ีจะเขามาศึกษา 
การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ  

พนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองฎีกาจะตองผานการดํารงตําแหนงอัยการ
จังหวัดมากอน (อัยการช้ัน 5) ข้ึนไป  
กําหนดผูใชงาน  
พนักงานอัยการ นิติกร สํานักงานคดีศาลสูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
ปญหาวิกฤติท่ีสมควรแกไข  
 เนื่องจากการดําเนินคดีช้ันศาลสูงมีหลายข้ันตอน ซ่ึงการรับรองอุทธรณ-ฎีกาสวนใหญจะ
เปนการขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา ในปญหาขอเท็จจริง ดังนั้น ปญหาวิกฤติท่ีจะตองรีบแกไขเพราะ
พนักงานมีการปฏิบัติผิดพลาดจํานวนมากจนทําใหเกิดความเสียหายแกคดีอันเกิดจากพนักงาน
อัยการไมมีความรู ความเชี่ยวชาญเพียงพอหรือไมมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ข้ันตอนการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 218 และมาตรา 219 
การแบงประเภทผูใชงาน 
1.ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย  
2. ผูเชี่ยวชาญก็คือพนักงานอัยการผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน  
3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ท่ีเร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานคดีศาลสูงหรือสํานักงานคดีอัยการ
สูงสุดแลวยังไมมีประสบการณซ่ึงอาจรวมถึงนิติกร หรือพนักงานอัยการผูมีความสนใจ 
 ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 
1. ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย ความรูดานการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงท่ีเปน
หลักสําคัญ ๆ ท่ีใชในการบริหาร 
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2. ผูเช่ียวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ความรูดานการดําเนินคดีช้ันศาลสูงท่ีใชในการ
แกปญหาในการทํางาน 
3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ความรูเบ้ืองตนในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง 


