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QA Quality Assurance 

• แผนการด าเนินงาน (Plan) 

•          1. 1. จดัท ำรำยกำรตำมมำตรฐำน 15 Task ระบบจดักำรควำมรู้ (เอกสำร QA.1) เกณฑ์

กำรประเมินตนเอง (เอกสำรQA.2) ระบบกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด องค์

ควำมรู้ส ำนักงำนอยักำรสูงสุดประกอบด้วย Engineering Group: ENG1-ENG 4  / 

Management Group MAN1-MAN3 /Resource & nfrastructure Group RIN1-RIN4 

และReuse Group REU 1-REU 4 ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ Quality Guideline ทั้งหมด ตอ้งปฏิบติั

ไดแ้ละเกิดประโยชน์กบัองคก์รมำกท่ีสุด  

      1.2. ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 15 Task   

รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

        กำรด ำเนินกำรกำรตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตำมมำตรฐำน 15 
Task ระบบจดักำรควำมรู้ (เอกสำร QA.1) เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (เอกสำรQA.2) ระบบกำร
จดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด องค์ควำมรู้ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด Cop Km K 67 งำน
แผนงำนฝึกอบรม โดยน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรคุณภำพ (Deming Cycle) (PDCA) จ  ำนวน 5 Level 
ตำมขอ้ตกลงท่ี QA ก ำหนดไว ้โดยวดั Level 2 (Plan & DO) เพื่อให้ระบบกำรจดักำรควำมรู้มีวงจร
กำรสร้ำง กำรน ำสู่กำรปฏิบติั กำรใชง้ำน และเพื่อกำรพฒันำ ดงัต่อไปน้ี  
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Task 

 

รายการ 

Level 
ตัวบ่งช้ี 

0 1 2 3 4 

Task 1 กำรจบัควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญเพื่อหำควำม

ตอ้งกำรของระบบกำรจดักำรควำมรู้   

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 2 กำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของระบบกำร

จดักำรควำมรู้ (System  Requirement          

Analysis : ENG 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 3 กำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรซอฟตแ์วร์ 

(Software Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 4 

 

กำรออกแบบซอฟตแ์วร์ (Software Design: 

ENG 4)   

     L - Largely 

Achieved 

Task 5 กำรส่ือสำรและควำมสอดคลอ้งของระบบ

กำรจดักำรควำมรู้ (Organizational 

Alignment: MAN1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 6 กำรบริหำรองคก์ร (Organization 

Management: MAN 2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 7 กำรบริหำรโครงกำร (Project Management :  

MAN 3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 8    กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์(Human 

Resource Management : RIN1) 

 

     L - Largely 

Achieved 
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Task 9 กำรฝึกอบรม (Training: RIN 2)      L - Largely 

Achieved 

Task 10 กำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge 

Management: RIN 3) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 11 โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure: RIN4)       L - Largely 

Achieved 

Task 12 กำรจดักำรทรัพยสิ์น (Asset Management: 

REU 1) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 13 กำรใชซ้ ้ ำโปรแกรมขอ้มูลต่ำงๆ (Reuse 

Program Management : REU2) 

     L - Largely 

Achieved 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3)      L - Largely 

Achieved 

              ตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ในการประเมิน        
N - Not Achieved หมำยควำมว่ำ ไม่มีหลักฐำน หรือมีหลักฐำนน้อยเกินไปท่ีจะ

แสดงถึงควำมส ำเร็จตำมคุณลกัษณะ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นกระบวนกำร

ประเมิน 

P - Partially Achieved หมำยควำมว่ำ มีหลกัฐำนแสดงถึงควำมส ำเร็จตำมคุณลกัษณะท่ี

ได้ระบุไว้แต่มีมุมมองบำงประกำรท่ีไม่สำมำรถท ำนำยถึง

ควำมส ำเร็จได ้(ประสบควำมส ำเร็จบำงส่วน)     

L - Largely Achieved หมำยควำมว่ำ มีหลักฐำนของกระบวนกำรเชิงระบบแสดงถึง

ควำมส ำเร็จอย่ำงมีนัยส ำคญัจำกคุณลกัษณะท่ีไดร้ะบุไว ้แต่ยงัมี

จุดอ่อนบำงประกำรท่ีพบอยู่ในกระบวนกำรประเมิน (ประสบ

ควำมส ำเร็จมำก)        
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F - Fully Achieved หมำยควำมว่ำ มีหลักฐำนของกระบวนกำรท่ีสมบูรณ์และเป็น

ระบบ แสดงถึงควำมส ำเร็จตำมคุณลกัษณะท่ีระบุไวใ้นทุกๆ ดำ้น 

ไม่พบว่ำมีจุดอ่อนใดอย่ำงมีนยัส ำคญั (ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง

เตม็ท่ี)     

 

ตารางแสดงส่ิงทีค้่นพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงทีค้่นพบ 
ผลการด าเนินการ เป็นไปตำมขอ้ตกลง QA ในระดบัคะแนนประเมินเท่ำกบั 2 

ปัญหาและอุปสรรค ผูบ้ริหำรท่ีนดัสัมภำษณ์มีภำรกิจมำก และผูศึ้กษำมีภำรกิจ
อ่ืนท่ีตอ้งรับผดิชอบหลำยเร่ือง มีผลกระทบต่อปฏิทินกำร
ด ำเนินกำร 

ข้อเสนอในการปรับปรุง สร้ำง แม่แบบ ท่ีเป็นแนวทำง หลกักำร และตวัอยำ่งท่ีดี เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษำ สร้ำงควำมเขำ้ใจในกระบวนงำนใหช้ดัเจน 
และปรับปรุงกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดและส่ือสำรให้
เกิดควำมชดัเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถ้วนของหลกัฐาน มีกำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนท่ีชดัเจน เอกสำรละเอียด 
ครบถว้น 

 
ลงช่ือ .............................................. 

                                                                                    (ร้อยต ำรวจตรีพงษนิ์วฒัน์ ยทุธภณัฑบ์ริภำร) 
             ผูป้ระเมิน 
            วนัท่ี 22 กนัยำยน 2554  

เอกสารประกอบ  บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ www.kmcenter.in.th 

เอกสำร QA.1 มำตรฐำน 15 Task ระบบจดักำรควำมรู้ 

เอกสำร QA .2 เกณฑก์ำรประเมินตนเอง 

เอกสำร QA.3 คู่มือแนวทำงในกำรพฒันำระบบคุณภำพ วิชำกำรคน้ควำ้อิสระ วทิยำลยัศิลปะ ส่ือ 

และเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2553 
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ENG 1 Requirement Elicitation (สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญอย่างไร) 

แผนการด าเนินงาน (Plan) 

1) ศึกษำขอ้มูลเบ้ืองตน้จำกกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินคดีชั้นฎีกำ  

2) เขำ้พบผูบ้ริหำรเพื่อก ำหนดขอบเขต (Scoping) กรอบควำมตอ้งกำรควำมรู้    

ก ำหนดฐำนควำมรู้ รำยช่ือผูเ้ช่ียวชำญ เอกสำรควำมรู้ และระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีใชง้ำน      

3) ออกแบบวำระกำรสัมภำษณ์และก ำหนดกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ 

4) จบัควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญโดยตั้งวำระ  วิเครำะห์  และสังเครำะห์ควำมรู้  ตำมมำตรฐำน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจบัหลกักำรส ำคญั

ไดแ้ก่ วธีิกำรคิดและปฏิบติังำนจริงจำกประสบกำรณ์ 

5) จบัควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญ โดยก ำหนดกรณีส ำคญัต่ำงๆในงำนด ำเนินคดีชั้นฎีกำ 

6) ตรวจสอบควำมครบถว้น โดยน ำบทวิเครำะห์ (Transcript) ไปสอบทำนควำมเขำ้ใจ ควำม

ถูกตอ้ง สมบูรณ์ และครบถว้น กบัผูเ้ช่ียวชำญดำ้นงำนด ำเนินคดีชั้นฎีกำ 

7) น ำ Transcript มำสร้ำงแบบจ ำลองควำมรู้ตำมมำตรฐำน CommonKADS 

8) หลงัจำกจบภำรกิจ  ท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน (Do)   

รายงานผลการด าเนินงาน  (DO) 

 ผูศึ้กษำได้ศึกษำขอ้มูลเบ้ืองต้นจำกประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ, ประมวล

กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมแพง่  ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินคดีชั้นฎีกำ  

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2554 ไดส้ัมภำษณ์ผูบ้ริหำร (นำยธนกร ชยัเดชสุริยะ) เพื่อก ำหนด

ขอบเขตหัวข้อควำมรู้ โดยได้ก ำหนดภำรกิจส ำคญั (Critical Task) คือ กำรด ำเนินคดีชั้นฏีกำ      

ก ำหนดตวัผูเ้ช่ียวชำญคือ ตำมวำระกำรสัมภำษณ์ (เอกสำร ENG 1.1) และสรุปค ำสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2554 (เอกสำร ENG 1.2) 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2554 และ วนัท่ี 10 สิงหำคม 2554ไดส้ัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ  (นำยพิชญ์

พนัธ์  เศรษฐบุตร อยักำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลสูง 1 และ นำยสนอง สุวรรณฤทธ์ิ อยักำรอำวุโส เพื่อจบั

ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของผูเ้ช่ียวชำญ โดยตั้งวำระ วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ตำมมำตรฐำน 

CommonKADS เพื่อจบัหลกักำรส ำคญัในภำรกิจกำรด ำเนินคดีชั้นศำลสูง ตำมวำระกำรสัมภำษณ์ 

(เอกสำร ENG 1.3) และสรุปค ำสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ (Transcript) เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2554 
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(เอกสำร ENG 1.4) แลว้น ำบทวิเครำะห์ (Transcript) มำสร้ำงแบบจ ำลองควำมรู้กำรด ำเนินคดีชั้น

ฎีกำ ตำมมำตรฐำน CommonKADS (เอกสำร ENG 1.5)   

 กำรด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้และไม่มีปัญหำอุปสรรคแต่

อยำ่งใด   

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ www.kmcenter.in.th 
เอกสำร ENG 1.1 วำระกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร 
 วสิัยส ำนกังำน 
 ระบุช่ือผูเ้ช่ียวชำญ 
 ระบุช่ือผูใ้ชง้ำน 
 ปัญหำส ำคญั หรือ  ปัญหำวกิฤติ 
 ควำมรู้ท่ีตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน 
เอกสำร ENG 1.2 สรุปค ำสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2554 

 ขอบเขตควำมรู้ กำรด ำเนินคดีชั้นฎีกำ เฉพำะในกำรตรวจสั่งคดีในกำร

ด ำเนินคดีชั้นศำลสูงในส่วนของกำรไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้

ในส่วนศำลชั้นตน้ท่ีพิพำกษำไม่เตม็ตำมฟ้อง และกำร

ไม่แกอุ้ทธรณ์จ ำเลย       

ก ำหนดตวัผูเ้ช่ียวชำญ นำยพิชญพ์นัธ์ เศรษฐบุตร, นำยสนอง สุวรรณฤทธ์ิ 

ผูใ้ชง้ำน ผูบ้ริหำร อยักำรผูเ้ช่ียวชำญ และนิติกร 

ปัญหำวกิฤต กำรด ำเนินคดีชั้นฎีกำ เฉพำะในกำรตรวจสั่งคดีในกำร

ด ำเนินคดีชั้นศำลสูงในส่วนของกำรไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้

ในส่วนศำลชั้นตน้ท่ีพิพำกษำไม่เตม็ตำมฟ้อง และกำร

ไม่แกอุ้ทธรณ์จ ำเลย       

ประเภทผูใ้ชง้ำน Knowledge Decision Maker  

Knowledge Provider  Knowledge User 

ควำมรู้ท่ีตอ้งใชใ้นกำรท ำงำน ป.ว.ิอำญำ มำตรำ 193, 215,15 ป.ว.ิแพง่ มำตรำ 249  

วสิัยทศัน์ของส ำนกังำนคดีอยักำรสูงสุด พิจำรณำเร่ืองดว้ยควำมละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

วำระท่ี 1 กำรแจง้ใหท้รำบวตัถุประสงคแ์ละควำมเป็นมำของโครงกำรจบัควำมรู้ 

วำระท่ี 2 กำรแจง้วตัถุประสงคข์องกำรสัมภำษณ์ 

วำระท่ี 3 ขอให้ผูเ้ช่ียวชำญ อธิบำยหลกักำร ภำรกิจส ำคญัในหัวขอ้กำรตรวจสั่งคดีในกำรอุทธรณ์

โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ และในกำรแกอุ้ทธรณ์จ ำเลย  

วำระท่ี 4 ประเด็นส ำคญั แนวคิดท่ีจ ำเป็นจำกประสบกำรณ์ และ หลกักำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ตรวจสั่งคดีในกำรอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้ และในกำรแกอุ้ทธรณ์จ ำเลย 

วำระท่ี 5 ควำมรู้เทคนิคอ่ืนๆท่ีได้จำกประสบกำรณ์ประกอบกำรตัดสินใจ (Support Tacit 

Knowledge) 

วำระท่ี 6 ขอใหผู้เ้ช่ียวชำญ อธิบำยกรณีศึกษำ (Case Study) 

 

เอกสำร ENG 1.4 สรุปค ำสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ (Transcript) เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2554 พนกังำน

อยักำรท่ีจะมำปฏิบติังำนในส ำนกังำนคดีอยักำรศำลสูงหรือส ำนกังำนคดีศำลสูงเขต จะตอ้งเป็นผูมี้

ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญหลักกฎหมำย แม่นย  ำเร่ืองระเบียบกำรด ำเนินคดีอำญำ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ 

รวมทั้งเร่ืองต่ำงๆ ท่ีท่ำนอยักำรสูงสุดเคยสั่งไวแ้ลว้ในลกัษณะท ำนองเดียวกนันั้น มีควำมละเอียด 

รอบคอบ มีทกัษะในกำรพิจำรณำจบัประเด็นในคดีและท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่งคือตอ้งมีประสบกำรณ์ใน

กำรด ำเนินคดีสูง ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญคดีมีปัญหำในกำรด ำเนินคดีชั้นฏีกำเกิดสืบ

เน่ืองมำจำกกำรผิดพลำดบกพร่องในกำรด ำเนินคดีในกำรตรวจพิจำรณำสั่งคดีในกำรไม่อุทธรณ์

โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และกำรไม่แกอุ้ทธรณ์จ ำเลย 
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เอกสาร ENG 1.5 แบบจ าลองความรู้ 
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ENG 2 System Requirement Analysis (หาความต้องการของธุรกิจและผู้ใช้แต่ละประเภท

อย่างไร) 

Process: 
1) วิเครำะห์ขอ้มูลจำก ENG 1 เพื่อเสนอขอบเขตควำมตอ้งกำรของส ำนกังำนคดีศำลสูง ไดแ้ก่ 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกงำนกำรตรวจสั่งคดีอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และแกอุ้ทธรณ์
จ ำเลย ท่ีสร้ำงข้ึน 

สอบถำมควำมตอ้งกำรของระบบงำนจำกผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญ ผูป้ฏิบติังำนและเจำ้หนำ้ท่ีผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

2) เสนอข้อก ำหนด ประเภทผูใ้ช้งำนระบบจดักำรควำมรู้งำนกำรด ำเนินคดีชั้นศำลสูง(ชั้น
อุทธรณ์,ชั้นฎีกำ)ได้แก่  Knowledge Worker (Add กบั Edit), Contributor, Designer, Content 
Manager,Full Control ก ำหนดระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจะสร้ำงข้ึนโดยยดึประเภทผูใ้ชง้ำนหลกั 

3) หลงัจำกจบภำรกิจ  ท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน (Do) โดยมีกระบวนกำรกำรด ำเนินกำรในงำน 
กำรตรวจสั่งตดีอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และแกอุ้ทธรณ์จ ำเลย มีนโยบำยกำรจดักำร
ควำมรู้ และมีควำมต้องกำรระบบกำรจดักำรควำมรู้ของผูใ้ช้งำนแต่ละประเภท (Knowledge 
Decision Maker/Provider/User 
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รายงานผลการด าเนินงาน  (DO) 

 ผูศึ้กษำไดส้อบถำมควำมตอ้งกำรของระบบงำนด ำเนินคดีชั้นฎีกำ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 

โดยกำรสัมภำษณ์จำกผูบ้ริหำร (นำยธนกร ชัยเดชสุริยะ อธิบดีอัยกำร ส ำนักงำนคดีศำลสูง)                                    

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2554 ตำมวำระกำรสัมภำษณ์ (เอกสำร ENG 2.1) ซ่ึงแยกผูใ้ช้งำนแต่ละ

ประเภทไดด้งัน้ี  

 ประเภทท่ี 1 ผูบ้ริหำร ไดแ้ก่ อธิบดีอยักำร ส ำนกังำนคดีศำลสูง 
 ประเภทท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชำญ ไดแ้ก่ อยักำรพิเศษฝ่ำยคดีศำลสูง 1, นำยสนอง สุวรรณฤทธ์ิ 
 ประเภทท่ี 3 ผู ้ปฏิบัติหรือผู ้ใช้งำนทั่วไป ได้แก่ นิติกร งำนวินัย ผู ้บังคับบัญชำและ
ขำ้รำชกำรธุรกำรทุกส ำนกังำนอยักำร 

จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนแต่ละประเภทดงักล่ำวผูศึ้กษำได้
ก ำหนดระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจะสร้ำงข้ึน โดยยดึประเภทผูใ้ชง้ำนหลกัดงัน้ี 
ที่ ประเภทผู้ใช้งาน ความต้องการของระบบงาน 
1 ผูบ้ริหำร ระบบ KMS จะตอ้งมีกำรมอบหมำยงำน 
2 ผูเ้ช่ียวชำญ ระบบ KMS จะตอ้งมีประเด็นเร่งด่วน,                 

เอกสำรวชิำกำร 
3 ผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ชง้ำนทัว่ไป ระบบ KMS จะตอ้งมีประเด็นเร่งด่วน,              

เอกสำรวชิำกำร, ท ำเนียบผูเ้ช่ียวชำญ 
โดยมีรำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุม (เอกสำร ENG 2.2 สรุปค ำสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเม่ือ

วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2554) 

กำรด ำเนินกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของระบบงำนด ำเนินคดีชั้นศำลสูง ส ำนกังำนอยักำร

สูงสุด เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้และไม่มีปัญหำอุปสรรคแต่อยำ่งใด โดยมีขอ้แนะน ำวำ่ หลงัจำก

มีกำรใชง้ำนระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสร้ำงข้ึนน้ีแลว้ ควรมีกำรทบทวนสอบถำมควำมตอ้งกำรของ

ผูใ้ช้งำนแต่ละประเภทอีกคร้ังหน่ึง เพื่อน ำมำปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรจดักำรควำมรู้ให้เหมำะสม

และดีข้ึนกวำ่เดิม 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ www.kmcenter.in.th  

เอกสำร ENG 2.1 วำระกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร 

เอกสำร ENG 2.2 สรุปค ำสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2554 
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การวเิคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Analysis: ENG3)  
Plan 

1.วเิครำะห์ขอ้มูลจำก ENG1 และ ENG2 เพื่อออกแบบระบบกำรจดักำรควำมรู้ สอดคลอ้ง
ตำม ENG1 และ ENG 2 เป็นไปตำมมำตรฐำน Common KADS (Cop, Task. Inference,Domain 
Concept, Knowledge Base) 

2.หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
Do 

ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบ โดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญและผูป้ฏิบติั ในกำรออกแบบระบบกำรจดักำรควำมรู้ ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำร
ของผูใ้ช้งำนประเภทต่ำงๆ เน่ืองจำกในกำรคน้ควำ้คร้ังน้ี ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ไดมี้กำรใช้ MS 
SharePoint ซ่ึงรองรับควำมตอ้งกำรในดำ้นต่ำงๆ ของผูป้ฏิบติังำนอยูแ่ลว้ และไดก้ ำหนดสิทธิของ
ผูใ้ชแ้ต่ละประเภทอยำ่งเหมำะสมใน KMS ซ่ึงแสดงโครงสร้ำงในแต่ละ CoP ท่ีประกอบดว้ย Task, 
Inference, Domain, Knowledge Base ท่ีมีกำรออกแบบตอ้งท ำให ้เขำ้ใจง่ำย สั้น และตรง 
หลกัฐาน 
 ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดมี้กำรใช้ MS SharePoint ซ่ึงรองรับควำมตอ้งกำรในดำ้นต่ำงๆ 
ของผู ้ปฏิบัติงำนอยู่แล้ว ปรำกฏตำมตัวอย่ำงของหน้ำหลักของระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดดงัน้ี 
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หน้าหลักระบบการจัดการความรู้ 
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มกีารก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน กล่าวคือผู้ที่จะเข้าสู่ระบบการจดัการความรู้จะต้องลงทะเบียนหรือSign in 

เข้าสู่ระบบก่อนและจะต้องมรีหัสผ่านด้วย 
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แสดงโครงสร้างในแต่ละ Cop ประกอบด้วย Task,Inference,Domain และKnowledge Base 
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การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design: ENG 4) 

Plan    

ด ำเนินกำรตำมท่ีส ำนกังำนอยักำรพิเศษฝ่ำยบริหำรจดักำรควำมรู้ (สฝบร.) ส ำนกังำนอยักำร

สูงสุดก ำหนดรูปแบบซอฟต์แวร์ โดยกำรใช้ซ ้ ำโปรแกรมขอ้มูลท่ีทำงส ำนักงำนอยักำรพิเศษฝ่ำย

บริหำรจดักำรควำมรู้และทำงคณะวทิยำลยั ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีออกแบบไวเ้รียบร้อยแลว้  

Do     

น ำ Template ท่ีส ำนกังำนอยักำรพิเศษฝ่ำยบริหำรจดักำรควำมรู้ (สฝบร.) ส ำนกังำนอยักำร

สูงสุด และคณะวิทยำลัย ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี รวบกันออกแบบและสร้ำง Template มำ

ด ำเนินกำรใชซ้ ้ ำโดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของ Software (เอกสำรใน ENG3) โดยน ำ

ขอ้มูลท่ีไดจ้ำก ENG 1  ENG2  และ ENG 3 มำวิเครำะห์โดยใช ้software Microsoft SharePoint 

2010  

หลกัฐาน   

Template งำนด ำเนินคดีชั้นศำลสูง (ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฏีกำ) ท่ีใชร้ะบบท่ีมีอยูม่ำใชแ้ลว้ ตำม

ควำมตอ้งกำร ENG 3 รำยงำนกำรสร้ำง ENG 4 (เอกสำร ENG 4.3) แลว้ ไดมี้กำรจดัท ำ รูปแบบ

หนำ้ตำ Function กำรใชง้ำนทั้งหมด คู่มือกำรใชง้ำนระบบ KMS (เอกสำร ENG4.4) รายละเอียด

หรือรูปแบบเป็นดังนี ้

หำกผูป้ระสงค์จะใช้งำนด ำเนินคดีชั้นศำลสูง (ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฏีกำ) สำมำรถลิงค์เขำ้สู่ระบบกำร

จดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดแลว้คลิกไปท่ีเมนู CoPKM แลว้คลิกไปท่ี K 27 ก็จะ

ปรำกฏหน้ ำ จอของระบบ เ ป็นดัง น้ี  http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/ t 

06/K27/SitePages/Home.aspx   

http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG2
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/รายงานการสร้างENG4.docx
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ต้นแบบการเขียนรายงาน%2015%20Tasks/คู่มือการใช้งานระบบ%20KMS.docx
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/%20t%2006/K27/SitePages/Home.aspx
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/%20t%2006/K27/SitePages/Home.aspx
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การส่ือสารและความสอดคล้องของระบบการจัดการความรู้ (Organizational Alignment: 
MAN 1) 
Plan 

1) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทิศทำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ได้แก่ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ แผนยทุธศำสตร์ กลยทุธ์ แผนยทุธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนอยักำร
สูงสุด มีก ำ รก ำหนดวิสัย ท ัศน์ด ้ำ นก ำ รจ ัด ก ำ รคว ำม รู้ ซ่ึงวิสัยทัศน์หรือนโยบำยในกำร
ปฏิบติังำนของส ำนกังำนคดีศำลสูงไม่มีชัดเจน จึงตอ้งยึดถือตำมวิสัยทศัน์ของส ำนกังำนอยักำร
สูงสุด จึงได้ออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยปรำกฏตำมแผน
กิจกรรม MAN1 ซ่ึงแผนกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่ำว ส ำนกังำนคดีศำลสูง ควรจะเป็น
แหล่งควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินคดีชั้ นศำลสูงและ สำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง ละเอียด
รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และรวดเร็ว โดยระยะเวลำตำมแผนมีก ำหนด 3 ปี โดยกำรน ำ
ทฤษฎีกำรจดักำรควำมรู้มำประยุกต์ใช้ ภำยใตภ้ำรกิจของงำน กำรตรวจสั่งคดีอุทธรณ์โตแ้ยง้ค ำ
พิพำกษำศำลชั้นตน้และแกอุ้ทธรณ์จ ำเลย เพื่อใหร้ะบบท่ีไดจ้ดัท ำในเบ้ืองตน้มีควำมสมบูรณ์ โดยได้
ด ำเนินกำรตำมล ำดบั ดงัน้ี  

2) ศึกษำบทบำท อ ำนำจหนำ้ท่ีของส ำนกังำนคดีศำลสูง 
3) ศึกษำกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนคดีศำลสูง เพื่อก ำหนดกิจกรรม

ใหเ้หมำะสมกบัส ำนกังำนดงักล่ำว 
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4) มีกำรก ำหนดกิจกรรมดำ้นกำรจดักำรควำมรู้ โดยใชท้ฤษฎีกำรจดักำรควำมรู้  
5) มีกำรจดัท ำแผนกิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้ 

Do 
 จำกกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรส่ือสำรเพื่อท ำควำมเขำ้ใจดำ้นกำรจดักำรควำมรู้กบับุคลำ
กำรในส ำนกังำนคดีศำลสูง จึงสำมำรถก ำหนดวิสัยทศัน์กำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนคดีศำลสูง   
ได้ว่ำ “ส ำนกังำนคดีศำลสูง จะพฒันำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยใช้ระบบกำรจดักำรควำมรู้
อยำ่งเป็นระบบ ทนัสมยั โปร่งใส ละเอียดรอบคอบถูกตอ้งและใชไ้ดทุ้กเวลำ” และก ำหนดกิจกรรม
กำรจดักำรควำมรู้โดยใชท้ฤษฎีกำรจดักำรควำมรู้ซ่ึงกรณีดงักล่ำวไดน้ ำเอำทฤษฎีกำรเรียนรู้ในขณะ
ท ำงำน  “Learning in Action” มำประยกุตใ์ชส้ ำหรับแผน 3 ปี ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ดงักล่ำว 
 มีกำรสำธิตระบบกำรจดักำรควำมรู้ (KMS) ท่ีสอดคลอ้งกบักำรท ำงำนจริง ให้กบับุคลำกร
ในส ำนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนด ำเนินคดีชั้นศำลสูง ไดแ้ก่ นำยพิชญพ์นัธ์ เศรษฐบุตร อยักำรพิเศษ
ฝ่ำยคดีศำลสูง 1 ท่ีปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรด ำเนินคดีชั้นศำลสูง ในส ำนักงำนคดีศำลสูง ซ่ึงมีกำ
รวบรวมปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
 
หลกัฐาน 
 แผนกิจกรรม 3 ปี 
การบริหารองค์กร (Organization Management:  MAN 2) 

Plan 

มีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงเดิมของส ำนกังำนคดีศำลสูง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรควำมรู้ งำน
กำรด ำเนินคดีชั้นศำลสูง วำ่ก่อนท่ีจะมีระบบกำรจดักำรควำมรู้ กำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรด ำเนินคดี
ชั้นศำลสูง เคยเกิดปัญหำผดิพลำดหลำยคร้ังเน่ืองจำกแหล่งเรียนรู้ไม่ทนัสมยั แต่ถำ้มีกำรจดักำรควำมรู้
ท่ีเป็นระบบและสำมำรถคน้หำขอ้มูลจำกระบบKMS ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดก็จะสำมำรถลด
ควำมผดิพลำดลงได ้
Do 

 มีกำรวเิครำะห์โครงสร้ำงของส ำนกังำนคดีศำลสูง  
ส ำนกังำนคดีศำลสูงไดมี้ค ำสั่งแต่งตั้ง KM Team มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

1.ส่งเสริมและพฒันำขีดสมรรถนะบุคคลและจดักำรบริหำรกำรจดักำรควำมรู้ในส ำนกังำน

คดีศำลสูง เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้  
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2.ด ำเนินกำรสร้ำงและรวบรวม เผลแพร่ องคค์วำมรู้ของส ำนกังำนตำมภำรกิจและตำมท่ี

ไดรั้บมอบหมำย 

3.จดัท ำรำยงำนในควำมรับผิดชอบและระบบกำรประเมินผลกำรจดักำรควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำร

จดักำรควำมรู้เสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ 

4.ปฏิบติังำนอ่ืนๆ ตำมหวัหนำ้คณะท ำงำนกำรจดักำรควำมรู้มอบหมำย 

ตำมโครงสร้ำงเดิมเป็นกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจดักำรควำมรู้ KM Team ตำมแผน

ยุทธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด พ.ศ.2551-2556 และแผนแม่บทกำรจดักำร

ควำมรู้ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด พ.ศ.2552-2561  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรก ำหนดหนำ้ท่ีให ้KM Team รับผดิชอบในแต่ละส่วนใหช้ดัเจน เช่น กำรน ำขอ้มูล
เขำ้สู่ระบบ และกำรดูแลระบบกำรจดักำรควำมรู้ เป็นตน้ 
 

หลกัฐาน 

เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้ง KM Team 

 

การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3) 

Plan ตอ้งมี Gantt Chart ของแผนกำรสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรู้ 

 

Do 

 ไดจ้ดัท ำ Gantt Chart ซ่ึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนไดด้งัน้ี  

1.การสร้างระบบ KMS (Engineering) 

 ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำระบบกำรจดักำรควำมรู้ ตำมกระบวนกำร CommonKADS และเป็นไป

ตำมมำตรฐำน ISO12207/15504 จ ำนวน 15 Tasks  
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2.การบริหารจัดการองค์กร (Management) 

 มีกำรบริหำรจดักำรองคก์รท่ีเป็นรูปธรรมมำกยิง่ข้ึน มีกำรจดัตั้ง KM Team แต่ละส ำนกังำน 

ซ่ึงส ำนกังำนคดีศำลสูงน้ี ไดมี้ค ำสั่งแต่งตั้งKM Team. เรียบร้อยแลว้ 

3.ทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐาน (Resource & Infrastructure) 

 บุคลำกรตอ้งกำรศึกษำด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ และควำมรู้ด้ำนกฎหมำยท่ีออกใหม่ จึงมี

ควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรมใหค้วำมรู้ในแต่ละดำ้นมำกยิง่ข้ึน 

4.การใช้ซ ้า (Resuse) 

 จำกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรจดักำรควำมรู้แลว้ พบว่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูส่ำมำรถ

รองรับกำรจดักำรควำมรู้ได ้แต่ระบบสำรสนเทศยงัมีปัญหำซ่ึงอยูใ่นควำมรับผิดชอบดูแลของศูนย์

เทคโนโลยสีำรสนเทศ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด  

 

ปัญหาอุปสรรค 

 1.ดำ้นคน 

 บุคลำกรส่วนใหญ่ยงัขำดควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ซ่ึงจะตอ้งสร้ำงทศันคติใน

กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ในส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดให้เป็นท่ียอมรับและให้

แพร่หลำยมำกยิง่ข้ึน 

 2.ดำ้นอุปกรณ์ 

 นอกจำกกำรส่งเสริมทศันคติด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แล้วยงัต้องจัดหำอุปกรณ์ (เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ/หรือ ระบบสำรสนเทศ) ให้เพียงพอกับควำมตอ้งกำร เพื่อสนับสนุนงำนกำร

จดักำรควำมรู้ใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 

ข้อจ ากดั 

 ระยะเวลำ ในกำรศึกษำคร้ังน้ีมีระยะเวลำท่ีจ ำกดั ขอ้มูลท่ีจดัท ำมำน้ีจึงเป็นเพียงงำนวิกฤต

บำงส่วนท่ีส ำนกังำนคดีศำลสูง เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งรีบด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเส่ียง

และขจดัปัญหำท่ีจะเกิดข้ึนอีก 
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แผนโครงการจัดท าระบบการจัดการความรู้ (KMS Project Plan) 

                                 ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 

พ.ศ.2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษำและเก็บควำมตอ้งกำรระบบ KMS     

2.วเิครำะห์และออกแบบระบบตำมมำตรฐำน   

ISO 12207 

    

3.พฒันำระบบ KMS     

4.จดัท ำคู่มือประกอบกำรใชง้ำนระบบ KMS     

5.จดัท ำเอกสำรกำรพฒันำระบบ KMS     

6.น ำเสนอผลงำนกำรคน้ควำ้อิสระ     
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                                              ระยะเวลา 

           การด าเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กำรสร้ำงระบบ KMS (Engineering)       

ENG 1 : กำรเกบ็ควำมตอ้งกำร       

ENG 2 : กำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของ

ระบบ 

      

ENG 3 : กำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของ

ซอฟตแ์วร์ 

      

ENG 4 : กำรออกแบบซอฟตแ์วร์ 

 

      

2.กำรบริหำรจดักำรองคก์ร (Management)       

MAN 1 : กำรจดัแนวทำงองคก์ร       

MAN 2 : กำรบริหำรองคก์ร       

MAN 3 : กำรบริหำรโครงกำร       

3.ทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(Resource & Infrastructure) 

      

RIN 1 : กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์       

RIN 2 : กำรฝึกอบรม       

RIN 3 : กำรบริหำรจดักำรควำมรู้       

RIN 4 : กำรจดัโครงสร้ำงพ้ืนฐำน       

4.กำรใชซ้ ้ ำ (Resuse)       

REU 1 : กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละทรัพยำกร       

REU 2 : กำรบริหำรกำรใชโ้ปรแกรม (ใชซ้ ้ ำ)       

REU 3 : ควำมรู้เฉพำะงำน       

5.จดัท ำและน ำเสนอผลงำนกำรคน้ควำ้อิสระ       

6.กำรตรวจประเมินคุณภำพ (QA)       
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การจัดการทรัพย์สิน (Asset Management: REU 1) 
 

Plan 
1.ส ำรวจครุภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ละสภำพกำรใชง้ำนปัจจุบนั (ตำมทะเบียนครุภณัฑ์ของฝ่ำยพสัดุ) 

ในกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำนในกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั ENG2, MAN1 และ 

RIN1 

2.วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เปรียบเทียบกับอนำคต แบ่งประเภท
ทรัพยสิ์น ตำมประเภทกำรใชง้ำน ก ำหนดอำยุกำรใชง้ำน จดัท ำแผนกำรใชข้องท่ีมีอยูแ่ลว้ แผนกำร
ซ้ือทดแทนเม่ือหมดอำยุ (Spending Plan) และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังบประมำณ ในกำรบ ำรุงรักษำ
ดว้ย 

3.จดัท ำแผนกำรใชจ้่ำยเพื่อถือครองทรัพยสิ์น (เฉพำะ Computer ท่ีใชใ้นระบบกำรจดักำร
ควำมรู้) 

4.หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 

Do  
มีกำรส ำรวจครุภณัฑ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังำนวำ่รองรับกำรสร้ำงระบบ

กำรจดักำรควำมรู้คร้ังน้ีหรือไม่ พบว่ำทุกเคร่ืองในส ำนักงำนคดีศำลสูง รองรับระบบฯ ยงัไม่
สมบูรณ์ เน่ืองจำกพึ่งไดรั้บจดัสรรเม่ือปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ทั้งในส่วนของคุณสมบติัเคร่ืองและ
ระบบ Intranet/Internet 
 

การจัดการทรัพย์สิน (Asset Management: REU 1) 
 

Plan 
1.ส ำรวจครุภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ละสภำพกำรใชง้ำนปัจจุบนั (ตำมทะเบียนครุภณัฑ์ของฝ่ำยพสัดุ) 

ในกำรตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำนในกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั ENG2, MAN1 และ 

RIN1 

2.วิเครำะห์กำรใช้ประโยชน์จำกครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เปรียบเทียบกับอนำคต แบ่งประเภท
ทรัพยสิ์น ตำมประเภทกำรใชง้ำน ก ำหนดอำยุกำรใชง้ำน จดัท ำแผนกำรใชข้องท่ีมีอยูแ่ลว้ แผนกำร
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ซ้ือทดแทนเม่ือหมดอำยุ (Spending Plan) และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังบประมำณ ในกำรบ ำรุงรักษำ
ดว้ย 

3.จดัท ำแผนกำรใชจ้่ำยเพื่อถือครองทรัพยสิ์น (เฉพำะ Computer ท่ีใชใ้นระบบกำรจดักำร
ควำมรู้) 

4.หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 

Do  
มีกำรส ำรวจครุภณัฑ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังำนวำ่รองรับกำรสร้ำงระบบ

กำรจดักำรควำมรู้คร้ังน้ีหรือไม่ พบว่ำทุกเคร่ืองในส ำนักงำนคดีศำลสูง รองรับระบบฯ ยงัไม่
สมบูรณ์ เน่ืองจำกพึ่งไดรั้บจดัสรรเม่ือปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ทั้งในส่วนของคุณสมบติัเคร่ืองและ
ระบบ Intranet/Internet 
ความรู้เฉพาะงาน (Domain Engineering: REU 3) 
 
Plan 
 1.วิเครำะห์ผลท่ีไดจ้ำก ENG1-ENG4 และ MAN1 เพื่อหำขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำไปใชซ้ ้ ำ ใน
หวัขอ้ควำมรู้อ่ืนไดอี้ก 
 2.ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรหลักกำรและแนวคิดของระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีอำจ
น ำมำใชซ้ ้ ำ หรือเป็นตน้แบบเพื่อกำรพฒันำต่อยอดต่อไป  
 
Do 

จดัเก็บรวบรวมงำนคดีชั้ นศำลสูง และขั้นตอนกำรด ำเนินคดีปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำร

กฎหมำยต่ำงๆ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งทนัสมยั  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: RIN1) 

วตัถุประสงค์: วเิครำะห์แนวทำงกำรบริหำรดำ้นก ำลงัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรควำมรู้ เช่น 

KM Team ของหน่วยงำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

แผนการด าเนินงาน (Plan): 

1.กำรศึกษำกรอบอตัรำก ำลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำร ระบบกำรจดักำรควำมรู้ ท่ี

ส ำนกังำนคดีศำลสูง 
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2. ก ำหนดกรอบอตัรำก ำลงัเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรควำมรู้ 5 ปี 

รายงานผลการด าเนินงาน (DO): 

 ตำมยุทธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ตำมแผนยุทธศำสตร์ ก ำหนดให้มีกระบวนกำรส ำคญัอยู ่

3 ประกำร คือ กำรสร้ำงและรวบรวมองค์ควำมรู้  กำรเผยแพร่และกระจำยองค์ควำมรู้ และกำรน ำ

เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชเ้พื่อกำรเขำ้ถึงองคค์วำมรู้อยำ่งทัว่ถึงทุกท่ีทุกเวลำ ดงันั้น อตัรำก ำลงัใน

กำรจดักำรควำมรู้จึงตอ้งพิจำรณำบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรทั้งสำมประกำรดงักล่ำว ให้ท่ี

ประชุม Km team พิจำรณำจำกภำระหน้ำท่ีดงักล่ำวแลว้จดัคนให้เหมำะสมกบังำน และมีปริมำณ

เพียงพอ เพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ 

การฝึกอบรม (Training: RIN 2) 

วตัถุประสงค์: ศึกษำและน ำเสนอแนวทำงกำรฝึกอบรมดำ้น KM ใหก้บับุคลำกรภำยในหน่วยงำน  

แผนการด าเนินงาน(Plan): 

1. ศึกษำระบบบริหำรจดักำรดำ้นกำรสร้ำงทกัษะ ควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรจดักำรควำมรู้ 

2. ออกแบบแนวทำงกำรฝึกอบรมตำมขอ้ 1. ในระบบบริหำรจดักำรระบบกำรจดักำรควำมรู้ 

รายงานผลการด าเนินงาน (DO): 

1. ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำร KMS Staff Management ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้ำงแนวทำงกำรเสริมสร้ำงทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบั กำรสร้ำงและบริหำรจดักำร ระบบกำร

จดักำรควำมรู้ เพื่อใหบุ้คลำกรหรือเจำ้หนำ้ท่ีนั้นมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเก่ียวกบัระบบกำรจดักำร

ควำมรู้ท่ีดีข้ึน โดยใชแ้นวทำง กำรสร้ำงสมรรถนะกลุ่มงำน (Functional Competency) ท่ีจ  ำเป็นต่อ

กำรบริหำรจดักำรระบบ เช่น กำรสร้ำงเครือข่ำย กำรประสำนงำน เป็นตน้   

2. จดัท ำแผนงำน/โครงกำร ฝึกอบรม ไวใ้นแผนกลยุทธ์บริหำรจดักำรระบบกำรจดักำร

ควำมรู้ 3 ปี ดงักล่ำวไวใ้น MAN 3 โดยก ำหนดไวใ้นปีแรกของแผนกลยุทธ์ฯ ดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น 

สัมมนำ ฝึกอบรม และสำธิตกำรใชง้ำน   
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โครงกำรในปี พ.ศ. 2555 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงกำรสัมมนำกำรใชง้ำนระบบกำรจดักำรควำมรู้  

• โครงกำรปรับปรุงระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจดัท ำแลว้ 

• โครงกำรฝึกอบรม กลุ่ม COP KCJ / คณะท ำงำนวศิวกรรมควำมรู้ (KE) 

• โครงกำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่สำธิตระบบกำรจดักำรควำมรู้ 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: RIN 3) 

Plan  

1. มีกำรทบทวนคู่มือกำรด ำเนินคดีอำญำของพนกังำนอยักำรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินคดีชั้นศำลสูง 

2. วำงแผนรวบรวมเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนในกำรจดัท ำระบบกำร
จดักำรควำมรู้ตำมเคำ้โครง IS แลว้ Upload เขำ้ระบบ KMS ท่ีส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
ไดจ้ดัท ำข้ึน  

3. จดัเก็บเอกสำร น ำหลกัฐำนเขำ้สู่ระบบกำรจดักำรควำมรู้ ในแต่ละ Task 

Do 

 รวบรวมกฎหมำย ระเบียบหนงัสือเวียน ค ำพิพำกษำฎีกำ ค ำช้ีขำดควำมเห็นแยง้ของอยักำร

สูงสุดและ เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินคดีชั้นศำลสูง Upload เขำ้สู่ระบบ KMS ของ

ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด  

หลกัฐำน  

 เอกสำรหลกัฐำนซ่ึงอยูใ่นระบบ KMS ของส ำนกังำนคดีศำลสูง 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/ t 06/K27/SitePages/Home.aspx  

 

 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/%20t%2006/K27/SitePages/Home.aspx
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โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure: RIN 4) 

Plan 

- มีแผนกำรส ำรวจโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีอยูเ่พื่อรองรับกำรจดักำรควำมรู้เช่นอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ต เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

- มีแผนกำรส ำรวจเทคโนโลยท่ีีสำมำรถรองรับกำรจดักำรควำมรู้ 

- มีแผนกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและลกัษณะกำรใชง้ำนจริงกบัผูใ้ชง้ำน (ENG 2) 

Do 

- ไดส้ ำรวจอุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับกำรจดักำรควำมรู้ 
พบว่ำมีควำมเพียงพอต่อกำรใช้งำนจริง เน่ืองจำกมีกำรจัดสรรคอมพิวเตอร์ใน
ปีงบประมำณ 2553 แล้ว แต่พบปัญหำทำงดำ้นระบบ Net Work ยงัไม่ค่อยรองรับ
เท่ำท่ีควร 

- ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีและสำรสนเทศ เพื่อรับผิดชอบในดำ้น                     
Net Work ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-สกุล   ร้อยต ำรวจตรี พงษนิ์วฒัน์  ยทุธภณัฑบ์ริภำร 
 
วนัเดือนปีเกดิ   3 มีนำคม 2495 
 
ประวตัิการศึกษา 

ระดบัปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต เม่ือ พ.ศ.2516  
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประกำศนียบตัรเนติบณัฑิตยสภำ ส ำนกัอบรมกฎหมำยแห่ง 
เนติบณัฑิตยสภำ 
 

ประวตัิการท างาน 
   พ.ศ.2520  อยักำรจงัหวดัผูช่้วย ส ำนกังำนคดีอำญำ 

  พ.ศ. 2534   อยักำรจงัหวดัเชียงใหม่ 
   พ.ศ.2546  อธิบดีอยักำร ส ำนกังำนคดีศำลสูง 
   พ.ศ.2552  อธิบดีอยักำร สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำร 
 

 

 


