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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของข้อมูล 

เน้ือหาในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นเน้ือหาโครงสร้างขององคก์ร

เพื่อทราบโครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ร ส่วนท่ี 2 จะเป็นวธีิการท่ีจะท าการศึกษา 

โครงสร้างองคก์ร 

การด าเนินคดีชั้นศาลสูง ไดแ้ก่ การด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์และการด าเนินคดีชั้นฏีกา การ

ด าเนินคดีชั้นฏีกา เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองมาจากการด าเนินคดีชั้นตน้ และชั้นอุทธรณ์ 

เม่ือพนกังานอยัการผูด้  าเนินคดีในศาลชั้นตน้ไดด้ าเนินกระบวนการในการพิจารณาด าเนินคดีชั้นตน้

จนศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาแลว้ อยัการศาลสูงซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินคดีทั้งชั้นอุทธรณ์และ

ชั้นฏีกาจะตอ้งพิจารณาผลของค าพิพากษาศาลชั้นตน้ว่าพิพากษาครบถว้นตามฟ้อง และพิพากษา

ลงโทษจ าเลยตามฟ้องชอบหรือไม่ หากศาลชั้นตน้พิพากษาไม่ชอบไม่ครบถว้นตามฟ้อง อยัการศาล

สูงจะตอ้งอุทธรณ์คดัคา้นค าพิพากษาศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป เม่ือศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษา

หากไม่เป็นไปตามท่ีอยัการศาลสูงอุทธรณ์ ก็จะตอ้งพิจารณาฏีกาต่อไป ซ่ึงกระบวนการด าเนินคดี

ชั้นศาลสูงจึงรวมถึงการด าเนินคดีทั้งชั้นอุทธรณ์และชั้นฏีกา ระบบจดัการความรู้จึงมีความจ าเป็น

อย่างยิ่งต่อการด าเนินคดีชั้นศาลสูง การด าเนินคดีชั้นศาลสูงเป็นขั้นตอนในการด าเนินคดีท่ีส าคญั 

ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานอัยการสูงสุดตามกฏ

กระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2546 ขอ้ 2 (16), (17) ก าหนดให้ส านกังาน

คดีศาลสูง มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินคดีอาญาทั้งปวงท่ีเกิดในเขตทอ้งท่ีกรุงเทพมหานคร

ตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ หรือส านกังานอยัการสูงสุดในชั้น

อุทธรณ์และฎีกาและขอ้ 17 ก าหนดให้ส านกังานคดีศาลสูงเขต มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินคดี

อาญาทั้งปวงท่ีเกิดในเขตทอ้งท่ีส านกังานอยัการเขต (ภาค) ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ

หนา้ท่ีของพนกังานอยัการ หรือส านกังานอยัการสูงสุดในชั้นฎีกา 



16 

 

ส านักงานคดีศาลสูงประกอบด้วย ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ส านักงาน

อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 และส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบดงัน้ี 

 ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 มีหน้าท่ีรับผิดชอบส านวนคดีท่ีพนกังานอยัการ

ประจ าศาลชั้นต้นด าเนินคดีในเขตอ านาจศาลอาญา ศาลแขวงพระนครเหนือ และศาล

จงัหวดัมีนบุรี 

 ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 มีหน้าท่ีรับผิดชอบส านวนคดีท่ีพนักงานอยัการ

ประจ าศาลชั้นตน้ด าเนินคดีในเขตอ านาจศาลอาญากรุงเทพใต ้ศาลจงัหวดัพระโขนง ศาล

แขวงพระนครใต ้ศาลแขวงดุสิต และศาลแขวงปทุมวนั 

 ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 มีหน้าท่ีรับผิดชอบส านวนคดีท่ีพนักงานอยัการ

ประจ าศาลชั้นตน้ด าเนินคดีในเขตอ านาจศาลอาญาธนบุรี  ศาลจงัหวดัตล่ิงชันและศาล

แขวงธนบุรี 

 

ส านกังานคดีศาลสูงเขต มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนในเขต

ทอ้งท่ีส านักงานอยัการภาคตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการหรือ

ส านกังานอยัการสูงสุดในชั้นอุทธรณ์และฎีกา โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานคดีศาล

สูงเขตคลา้ยๆ กบัในกรุงเทพมหานคร แต่มีขอ้แตกต่างเพียงเล็กนอ้ยกล่าวคือ 

ในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง  ส านักงานอยัการสูงสุดได้แต่งตั้งพนักงานอยัการเพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อยัการศาลสูงในส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1-3 ในกรุงเทพมหานคร ส่วนส านกังาน

อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขตทั้ง 9 เขต ส านกังานอยัการสูงสุดไดแ้ต่งตั้งพนกังานอยัการปฏิบติั

หน้าท่ีอยัการศาลสูงจงัหวดัในแต่ละจงัหวดัอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาและก ากบัดูแลของอยัการ

พิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 

ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ถึง 3 จะมีอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเป็นหัวหน้า

พนกังานอยัการ และมีฝ่ายกิจการทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนบัสนุนงานคดี ฝ่าย

กิจการทัว่ไปจะมีผูอ้  านวยการเป็นหวัหนา้ มีขา้ราชการธุรการเป็นผูป้ฏิบติังาน อยูภ่ายใตก้ารบงัคบั

บญัชาของอธิบดี 
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ส านกังานคดีศาลสูง มีอธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูง เป็นผูบ้งัคบับญัชา (Manager) มีรองอธิบดี 

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีอธิบดีมอบหมาย อธิบดี และรองอธิบดี จึงถือไดว้่าเป็นผูบ้ริหารของส านกังาน

คดีศาลสูงมีพนักงานอยัการ เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีหน้าท่ีด าเนินคดีในชั้นศาลสูง มีนิติกร และ

ขา้ราชการธุรการ เป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนงานคดี 

(Knowledge Workers) ในส่วนผูเ้ช่ียวชาญ นั้น ผูเ้ช่ียวชาญตามแนวทางของผูบ้ริหาร จะตอ้งเป็น

อยัการตั้งแต่ชั้น 5 ข้ึนไป (ผา่นการด ารงต าแหน่งอยัการจงัหวดัมาแลว้) การด าเนินคดีชั้นศาลสูงของ

ส านักงานคดีศาลสูง ส านกังานอยัการสูงสุด ไดอ้อกระเบียบส านักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการ

ด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่

ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2549 ก าหนดระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบั

การด าเนินคดีของอยัการศาลสูงไวใ้นขอ้ 130 ว่า “การด าเนินคดีชั้นศาลสูง มีวตัถุประสงค์ในการ

กระจายอ านาจและการด าเนินคดีโดยให้อยัการศาลสูง มีเอกภาพในการตรวจสอบการปฏิบติังาน 

การด าเนินคดีของพนกังานอยัการประจ าศาลชั้นตน้ ตลอดจนมีศกัยภาพในการคานและดุลการใช้

ดุลพินิจของศาลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารควบคุมก ากบัดูแลและประเมินผลของอธิบดี

อยัการส านกังานคดีศาลสูงและอธิบดีอยัการฝ่ายคดีศาลสูงเขตแลว้แต่กรณี” 

ส านกังานคดีศาลสูงไดจ้ดัตั้ง KM TEAM ข้ึนมาในส านกังานคดีศาลสูง  

 โครงสร้าง KM TEAM  

ตามค าสั่งส านกังานคดีศาลสูง ท่ี 3/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรู้ (KM TEAM) 

ประจ าส านกังานคดีศาลสูง ลงวนัท่ี 29 เมษายน ประกอบดว้ย 

 

1.อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูง    หวัหนา้คณะท างาน 

2.รองอธิบดีฯ (อาวโุสล าดบัท่ี 1)     รองหวัหนา้คณะท างาน 

3.รองอธิบดีฯ (อาวโุสล าดบัท่ี 2)     รองหวัหนา้คณะท างาน 

4.อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1     คณะท างาน 

5.อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2      คณะท างาน 

6.อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3     คณะท างาน 

7.นายวมิลกิจ  ศุขอารีย ์รองอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1  คณะท างานและเลขานุการ 
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8.นายพิเชษฐ ์ เกษตรสิน รองอยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 คณะท างานและเลขานุการ 

9.ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการทัว่ไป    คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

10.นางชญาดา  เรืองศกัด์ิ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการให้มี

อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.ส่งเสริมและพฒันาขีดสมรรถนะบุคคลและจดัการบริหารการจดัการความรู้ในส านกังาน 

เพื่อใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2.ด าเนินการสร้างและรวบรวม เผยแพร่ องค์ความรู้ของส านกังานตามภารกิจและตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

3.จดัท ารายงานในความรับผดิชอบและระบบการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการ

จดัการความรู้เสนอคณะอนุกรรมการบริหารจดัการความรู้ 

4.ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีหวัหนา้คณะท างานการจดัการความรู้ มอบหมายโครงสร้าง อ านาจ 

หนา้ท่ี บุคลากรขององคก์รดงักล่าวขา้งตน้ จะใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการคน้ควา้แบบอิสระ ระบบ

จดัการความรู้เพื่อการด าเนินคดีชั้นฏีกา: ศึกษาเฉพาะกรณีความบกพร่องในการตรวจสั่งคดีในการ

อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ และไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย โดยใชท้ฤษฎีการจดัการความรู้ เพื่อ

น ามาวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาคนท างานไม่มีความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินคดีในชั้นศาล

สูง 

3.2 การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล จะเป็นการน ากระบวนการตาม  International Standard 

ISO 12207: Standard for Information Technology - Software life cycle processes มาเป็นกรอบใน
การด าเนินกิจกรรม 

3.2.1 ENG1 Requirement Elicitation 
 การเก็บความตอ้งการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 
Validation Meetings) 

1) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ของส านักงานอยัการสูงสุด  ในเร่ือง การด าเนินคดีอาญาชั้น
อุทธรณ์-ฎีกา 

2) ขออนุญาตสัมภาษณ์ในเบ้ืองตน้ อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูง เพื่อเสนอหัวขอ้ท่ีจะ
ท าการคน้ควา้แบบอิสระ โดยน าเสนอ ช้ีแจง หลกัสูตรการจดัการความรู้ท่ีส านกังานอยัการ
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สูงสุดได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าการค้นควา้แบบอิสระจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างใด น าเคา้โครงการคน้ควา้แบบอิสระเป็นแนวทางในการ
น าเสนอ ทั้งน้ี ตอ้งมีการน าเสนอกรอบ ขอบเขตเบ้ืองตน้ ในเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา ถึง
สภาพปัญหา (พนกังานอยัการขาดความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง) 
ต่อผูบ้ริหาร เพื่อให้ผูบ้ริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสนับสนุน น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาโดยน าระบบการจดัการความรู้มาใช้ และขอความเห็นจากผูบ้ริหาร วิธีการ
แก้ปัญหาจะตอ้งขอความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญท่านใด และขออนุมติัผูมี้อ  านาจเพื่อให้ความ
ร่วมมือในเร่ืองต่างๆ ในเร่ืองท่ีจะการท าการค้นคว้าแบบอิสระ รวมทั้ งตัวบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญของส านักงาน เพื่อให้เป็นท่ีปรึกษา ให้ค  าแนะน าในการท าการคน้ควา้อิสระ   
ซ่ึงในส่วนผูเ้ช่ียวชาญนั้น ผูท่ี้เหมาะสม ไดแ้ก่ นายพิชญพ์นัธ์ุ  เศรษฐบุตร อยัการพิเศษฝ่าย
คดีศาลสูง 1 นายสนอง สุวรรณฤทธ์ิ อยัการอาวโุส 

3) ติดต่อ พดูคุยในเบ้ืองตน้ กบัผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีจะศึกษา เพื่อก าหนดวาระการ
สัมภาษณ์และ จดัท าก าหนดการในการท างาน 

4) ก าหนดวาระการสัมภาษณ์ และเตรียมแนวค าถาม ผูเ้ช่ียวชาญ ในประเด็นความรู้เก่ียวกบั
การด าเนินคดีชั้นศาลสูง การด าเนิคดีชั้นฏีกา และสภาพปัญหาท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้การคน้ควา้
แบบอิสระ ประชุมจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ โดยตั้งวาระ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ 
ตามมาตรฐาน CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อ
จบัหลกัการส าคญั ไดแ้ก่ วิธีการคิดและปฏิบติังานจริง จากประสบการณ์ และจดัท าบท
วเิคราะห์    
4.1) จดัท าวาระการประชุม โดยใชห้ลกัในวชิา Knowledge Engineer 
4.2) สัมภาษณ์ในเร่ืองการท างานทัว่ไป 

4.2.1) งานนั้นตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คือ
อะไร  

4.2.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบา้ง 
   4.2.3) Knowledge Base ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง 
4.3) สัมภาษณ์ในเร่ืองงานวกิฤติ 

4.3.1) งานนั้นตอ้งมีความรู้อะไรบา้ง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คือ
อะไร 

4.3.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบา้ง 
4.3.3) Knowledge Base ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง 
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5) ประชุมตรวจสอบความครบถว้น โดย น าบทวิเคราะห์ (Transcript) ไปสอบทาน ความ
เขา้ใจ ความถูกตอ้ง สมบรูณ์ และครบถว้น กบัผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง และจดัท าบทวเิคราะห์ 

6) น า Transcript ท่ีไดจ้ากการสอบทานมาสร้างแบบจ าลองความรู้(Knowledge Map) ตาม
มาตรฐาน CommonKADS โดยมีกระบวนการ Input, Process, Output, Ontology คืออะไร, 
Domain Concept คืออะไร โดยมีค าอธิบายประกอบพอสังเขป   พร้อมจดัท าเอกสารประกอบท่ี
เก่ียวกบัความรู้นั้น (Knowledge Base) 
7) มีการท ารายงานสรุปการท างานเปรียบเทียบกบัแผนงานตาม MAN 3  
8)  หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน เพื่อตรวจสอบว่า ไดด้ าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด 
เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

3.2.2 ENG2 System Requirement Analysis 

 การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) 

Input: Knowledge Engineer, ENG1 
Process: 

1) ท าการขออนุญาตสัมภาษณ์อธิบดีอยัการ ส านักงานคดีศาลสูง เก่ียวกบัระบบ KMS ว่า 
ระบบควรมีการใชง้านเก่ียวกบัการท างานดา้นการด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์-ฎีกาในเร่ืองใดท่ี
จ าเป็นในเบ้ืองตน้บา้ง ทั้งน้ี เพื่อให้ระบบไดรั้บการยอมรับจากผูมี้อ  านาจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ตวัอยา่งเช่น ระบบ KMS จะตอ้งมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าพิพากษาและค าสั่งของ
ศาลฎีกา หนงัสือเวียน อย่างเป็นระบบท่ีสามารถสืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว หรือตอ้งมีการ
วเิคราะห์สกดัขอ้กฎหมายจากค าพิพากษาศาลฎีกาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินคดี ตอ้งมี  
Case Study เพื่อเป็นตน้แบบในการด าเนินคดี ฯลฯ และผูใ้ชง้านมีก่ีประเภท ขอบเขตการใช้
งาน ของผูใ้ชง้านแต่ละเป็นอยา่งใด 

2) จดัท าขอ้เสนอประเภทผูใ้ชง้านเบ้ืองตน้ Knowledge Decision Maker ไดแ้ก่ อธิบดี และรอง
อธิบดี Knowledge Provider ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ  และ Knowledge User ไดแ้ก่ อยัการ นิติกร
และต้องก าหนดข้อก าหนดผู ้ใช้งานว่า ผู ้ใช้งานแต่ละประเภทใช้งานประเภทใด 
ตวัอยา่งเช่น   
3.1) ตวัหน่วยงานท่ีจะใช ้KMS (ส านกังานคดีศาลสูง ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1 - 9) 
3.2) ผูท่ี้จะตอ้งใช ้(พนกังานอยัการ และธุรการ) เช่น  
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3.2.1) ผูบ้ริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) ควรใชง้านในภาพรวม ก าหนดนโยบาย และแผนการ
ท า KMS รวมถึงสั่งการ และมอบหมายงาน     
3.2.2) ผูเ้ช่ียวชาญ ควรใชง้านในการท างานคดีชั้นศาลสูงในเน้ือหางานคดีโดยตรง ทั้ง COP 
KE และ COP KM โดยมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ความเห็น ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบังานคดี         
3.2.3) Knowledge Engineer ควรใชง้านในการท างานสนองนโยบาย และแผนการท า KMS 
ของอธิบดี และเน้ือหางานคดีทั้ง COP KE และ COP KM ตามความตอ้งการของแต่ละ 
COPs และผูเ้ช่ียวชาญ           
3.2.4) COPs ต่างๆ ควรใชง้านในการท างานในเน้ือหางานคดี ทั้ง COP KE และ COP KM 
เฉพาะใน COPs ของตนเท่านั้น          
3.2.5) User (ในเบ้ืองตน้ อยัการ, ธุรการ) ควรใช้งานในการท างานในเน้ือหางานคดี ทั้ง 
COP KE และ COP KM     
4) หลงัจากนั้น น าขอ้มูลทั้งหมดมาจดัท าขอ้ก าหนดหรือคุณสมบติัของระบบการจดัการ
ความรู้ท่ีตอ้งการ  
5) มีการท ารายงานการท างานเปรียบเทียบกบัแผนตาม MAN 3    
6) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น) 
เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.2.3 ENG3 Software Requirement Analysis 
 การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟต์แวร์ (IEEE830: System Specification, Requirement 
Specification) 

1) จดัท าก าหนดการในการท างาน 
2) น าขอ้มูลจาก ENG1 & ENG2 มาท าการวิเคราะห์เพื่อวางระบบ KMS จะตอ้งมีการใชง้าน

ในเร่ืองใดบา้ง มีการแบ่งออกก่ี COP แลว้ท าการออกแบบให้สอดคลอ้งกบั ENG1 & 
ENG2 โดยจัดท าเป็นรูป Site Map แสดงโครงสร้างระบบ KMS และCOP 
(task,inference,domain,knowledge base) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

3) ในการออกแบบการใช้งาน จะต้องวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบจดัการ
ความรู้ท่ีได้ข้อมูลจาก ENG 2 ว่า จะต้องมีเน้ือหา Function การท างานใดบ้างท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการกบัความตอ้งการใชง้านใน ENG 2 โดยน า Feature ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น 
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Microsoft SharePoint มาออกแบบ  เช่น หากผูบ้ริหารตอ้งการสั่งงานหรือมอบหมายงาน 
จะตอ้งมีระบบ Collaboration ตอ้งมี  Knowledge Map  หรือตอ้งมี Knowledge Base เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการในการจดัเก็บองคค์วามรู้ท่ีเป็นเอกสารเพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการตาม ENG1 & ENG2 
3.1) ตรวจสอบความตอ้งการตาม ENG1 & ENG2 เป็นเร่ืองใด ประเภทใด แลว้น ามา
วเิคราะห์กบั Microsoft SharePoint วา่ ตรงกบั Feature ใด และมี Function การท างานอยา่ง
ใด Function การท างานนั้นตอบสนองความตอ้งการนั้นไดห้รือไม่ เช่น ระบบตอ้งมีการ
จดัเก็บขอ้มูลในดา้นกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงอาจตอ้งใช ้Function ของ SharePoint ท่ีเก่ียวกบั
การเก็บเอกสาร เช่น Document Library  
3.2) รวบรวมความตอ้งการทั้งหมด แล้วจดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการท างานต่อ
ภายหลงั 
 

4) น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการก าหนดและแบ่ง COP วา่จะตอ้งมีก่ี COP ก าหนดสิทธิ เช่น   
4.2.1) ผูบ้ริหารมีสิทธิในการจดัการ แกไ้ข เพิ่ม อ่าน ขอ้มูลไดท้ั้งระบบ 
4.2.2) ผูเ้ช่ียวชาญ มีสิทธิในการจดัการ แกไ้ข เพิ่ม อ่าน ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นงานคดีท่ีตนเอง
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 
4.2.3) Knowledge Engineer มีสิทธิในการจดัการ แกไ้ข เพิ่ม อ่าน ลบ ขอ้มูลไดท้ั้งระบบ        
4.2.4) COPs ต่างๆ มีสิทธิในการจดัการ อ่านไดท้ั้งระบบ และแกไ้ข เพิ่ม ลบบางส่วนท่ี
ไดรั้บอนุญาตเฉพาะใน COPs ของตนเท่านั้น 
4.2.5) User (ในเบ้ืองตน้ อยัการ, ธุรการ) มีสิทธิในการจดัการ เพิ่ม และอ่านขอ้มูลไดเ้ฉพาะ
ใน COPs (Config In SharePoint) 
 

5) มีการท ารายงานการท างานเปรียบเทียบกบัแผนตาม MAN 3 
6) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น) 

เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
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3.2.4 ENG4 Software Design 
 การออกแบบซอฟตแ์วร์ (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ Content, Feature และ Function ต่างๆ ในระบบ KMS ท่ีทางทีมงาน 
และอาจารยช่์วยกนัสร้างข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สฝบร. ก าหนด และตอ้งสอดคลอ้งกบั 
REU2 

2) น า Template ท่ีสร้างจาก REU2 มาใช ้พร้อมจดัท ารายงานวา่มีการน ามาใชใ้นส่วนใด (ตอ้ง
ไม่สร้างความสับสนใหผู้ใ้ช)้ 

3) หลงัจากหลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบั
ผูอ่ื้น) เพื่อตรวจสอบว่า ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ 
เช่น หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใช้ท างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.2.5 MAN1 Organizational Alignment 
 การส่ือสารในองค์กร  (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + 
People/Process/Technology Missions) 

1) ท าการตรวจสอบวิสัยทัศน์ แนวนโยบาย ภาระ  หน้าท่ี หรือแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ของส านกังานคดีศาลสูง ว่าหากน าระบบการจดัการความรู้มาใชจ้ะสอดคลอ้ง
หรือสนบัสนุนวสิัยทศัน์ หรือแนวนโยบาย หรือแผนการด าเนินงานอยา่งไร 
 
1.1) ขอขอ้มูลแนวนโยบาย แผนงาน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานกิจการทัว่ไป 

หรือส านักงานอธิบดี ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านบริหารของส านักงานคดีศาลสูง หรือ
ตรวจสอบกบันโยบายของส านักงานอยัการสูงสุด หรือโดยอาจขอสัมภาษณ์อธิบดี
อยัการ ส านักงานคดีศาลสูง  เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของส านักงานในด้านการ
จดัการความรู้ 
 

1.2) วิเคราะห์แนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีไดจ้ากขอ้ 1.1) ว่า สามารถน าระบบจดัการ
ความรู้มาช่วยเสริม หรือสนบัสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน นั้น อยา่งไร 
 

2) จดัท าแผนกิจกรรม 3 ปี โดยใช้ทฤษฎีการจดัการความรู้ เน้นทฤษฏีเรียนรู้ขณะท างาน 
(Learning in Actions) โดยเฉพาะโหมดการเรียนรู้แบบ สืบราชการลบั (Intelligent 
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Learning) และการเรียนรู้ จากประสบการณ์ (Experiential Learning) มาประยุกตส์ร้างแผน
กิจกรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจ การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ ความเขา้ใจการ
จดัการความรู้ และพนัธกิจดา้น คน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยแผนจะตอ้งระบุถึงการน า
ระบบการจดัการความรู้ (KMS) มาใชเ้พื่อสนบัสนุนวิสัยทศัน์ หรือแนวนโยบาย หรือแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดย 
2.1) ขออนุญาตจดัท าหนงัสือแจง้เวยีนประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้ 
2.2) เผยแพร่ทาง WebSite ของส านกังานท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมจดัให้มี WebBoard หรือ Forum 
ส าหรับตอบขอ้สงสัย 
2.3) ประกาศเผยแพร่โดยการปิดประกาศ ณ ส านกังาน นั้นๆ 

3) น าเสนอรายงานการจดักิจกรรมต่อ KM Team ของส านกังาน เพื่อตรวจสอบผลความ
เป็นไปได ้ความส าเร็จของกิจกรรม 

4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น) เพื่อ
ตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่
ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้
ดียิง่ข้ึน 

3.2.6 MAN2 Organization Management 
 การจดัการองคก์ร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP = KM, 
KE, Experts, Users)) 

1) วิเคราะห์โครงสร้างของส านักงานคดีศาลสูง และส านกังานคดีศาลสูงเขต (ก่อนมีระบบ
การจดัการความรู้) และท าการวเิคราะห์ระบุปัญหาของโครงสร้างเดิม 
1.1) ขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานกิจการทัว่ไป หรือส านกังานอธิบดี 
เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของส านกังานคดีศาลสูงวา่ มีโครงสร้างประกอบดว้ยหน่วยงานใด 
มีภาระ หนา้ท่ี อยา่งใด การด าเนินงานมีล าดบั ขั้นตอนการท างานอยา่งใด 
1.2) จดัท าแผนผงัองคก์ร ในเร่ือง งานคดี และงานท่ีไม่เก่ียวกบัคดี เช่น งานสนบัสนุนงาน
คดี 

2) ออกแบบรูปแบบ ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนา้ท่ีหน่วยงานเดิม เพื่อด าเนินการตาม
พนัธกิจการจดัการความรู้ในดา้นคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการจดัการ
ความรู้เพิ่มเขา้มา) โดย 
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2.1) ท าการศึกษา วเิคราะห์ ความเหมาะสมของระบบการจดัการความรู้ จะจดัตั้งในรูปแบบ
ใด เช่น ตั้งหน่วยงานใหม่ ตั้งคณะท างาน หรือฝากงานใหห้น่วยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตอ้งศึกษาใน
รายละเอียด และสภาพความเป็นจริงหนา้งาน ก่อนวา่รูปแบบใดจึงจะเหมาะสม) 
2.2) ท าการศึกษา วเิคราะห์ ภาระ อ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบระบบการจดัการ
ความรู้ อตัราก าลงั โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการด าเนินงาน (ซ่ึงจะตอ้งศึกษาใน
รายละเอียด และสภาพความเป็นจริงหนา้งาน ก่อนวา่รูปแบบใดจึงจะเหมาะสม) 
2.3) น าแผนผงัท่ีไดจ้าก ขอ้ 1) 1.2) มาวิเคราะห์กบั ขอ้ 2)2.1) และ 2.2) โดยจดัท าเป็นผงั
โครงสร้างการท างานใหม่ ท่ีมีระบบการจดัการความรู้เพิ่มเขา้มา โดยจดัท าเป็นรายงาน 

3) จัดท าร่างหนังสือเพื่อเสนอผู ้มีอ  านาจ เพื่อขออนุมัติให้มีค  าสั่งมอบหมายก าหนดตัว
ผูรั้บผิดชอบงาน KMS ว่า จะต้องมีจ านวนก่ีคน แต่ละคนรับผิดชอบงานด้านใด 
ภาระหน้าท่ีมีอย่างใด อย่างน้อยในงาน ENG1, ENG4, MAN1 อน่ึง ในการพิจารณา 
เน่ืองจากส านกังานคดีศาลสูงมีทีมงาน KM อยู่แลว้ จะตอ้งดูประกอบดว้ยเพื่อมิให้งาน
ซ ้ าซอ้น 

4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น)  
เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่
ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้
ดียิง่ข้ึน 

3.2.7 MAN3 Project Management 
 การจดัการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 
Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมทัว่ไป 1) ตรวจสอบความรู้ 2) กรอบ
แนวคิดทางธุรกิจ 3) จบั วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ 4) สร้างระบบ IT 5) น า KMS เขา้ใชง้านสร้าง
กิจกรรม 6)  ประเมินผล 

1) จดัท าแผนการสร้างระบบ KMS ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา่ 
1.1) จะตอ้งมีแผนการด าเนินการเพื่อสร้างระบบ โดยจะตอ้งมีขอ้มูลอะไรบา้ง (ENG 3) ใน
ระบบจดัการความรู้ จะได้ข้อมูลจากท่ีไหน อย่างใด จะลงในระบบอย่างใด Tacit & 
Explicit จะตอ้งหาเพิ่มเติมจากท่ีไหน และจดัเก็บอยา่งไร การจดัท าและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตอ้งมีค่าใชจ่้ายดา้นใดบา้ง (ประมาณการ) จะตอ้งมีก่ี Cop รวมถึงการสร้างระบบ IT และ
การน าขอ้มูลลงระบบ IT โดยจดัท าแผนการท างานในรูปแบบ Gantt Chart โดยอาจแบ่ง
ขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น ดงัน้ี  
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1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลองคค์วามรู้ 
1.1.2) วเิคราะห์และสังเคราะห์องคค์วามรู้ 
1.1.3) สร้างระบบ 
1.1.4) น าขอ้มูลลงระบบ 
1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ (ประเมินผล) 
 
1.3) ตอ้งจดัท ารายงานเอกสารก าหนดรายละเอียดตารางเวลา การท างานในแต่ละภารกิจ

งานท่ีส าคญั การประมาณการค่าใชจ่้ายในงานนั้นๆ รายงานการใชท้รัพยากร (ถา้หาก
มี) ตวับุคคลผูรั้บผิดชอบ หรือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานนั้นๆ กรอบระยะเวลา
ผลส าเร็จของงงาน ท่ีสอดคลอ้งกบั Gantt Chart ในขอ้ 1.1.1 
 

1.4) ก าหนดรูปแบบ โครงสร้างของคณะท างานโครงการ Project Team ว่า จะตอ้งมีใคร            
มีต าแหน่งหนา้ท่ีใด และรับผิดชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตอ้งขอ้ขอ้มูลในเร่ือง
อตัรา ก าลงั บุคลากรจาก ส านกังานกิจการทัว่ไป ส านกังานคดีศาลสูง และอาจตอ้งให้
ผูมี้อ  านาจของส านกังานนั้นๆ แต่งตั้งหรือมอบหมายภาระ หน้าท่ีให้ Project Team 
ดว้ย 
 

1.5) ก าหนดกรอบระยะเวลาการท างานของผูรั้บผิดชอบนั้นๆ เช่น ตอ้งมีผูท่ี้ท  าหน้าท่ี
รวบรวมขอ้มูล ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีจดัท า WebSite จะตอ้งด าเนินการภายในระยะเวลาใด ขอบเขต
การท างานเป็นอยา่งใด อน่ึง Project Team  บางคนอาจจะเปล่ียนเป็น KM Team ในอนาคต 
ทั้งน้ี เพื่อมิใหต้อ้งมาจดัหาบุคลากรซ ้ าซอ้นอีกคร้ังหน่ึง 
1.6) ท ารายงานการท างานวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จ (ถ้ามี) 
พร้อมขอ้เสนอแนะ 
 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุ
ใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 



27 

 

3.2.8 RIN1 Human Resource Management 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 

1) ท าการศึกษา วเิคราะห์วา่ ควรมีต าแหน่งใดบา้ง คุณสมบติัตามต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ขอบเขต
ความรับผิดชอบ การท างานส าคญั ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ของบุคลากรในต าแหน่ง
งานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการความรู้ ในหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใน
เบ้ืองตน้อาจมีต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
   -KM  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ีคน 
   -COPs ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ีคน 
   -KE  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ีคน 
   -KMS Support  ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ี
คน 
 

2) จดัท าข้อเสนอแนะในเร่ืองจ านวน และวิธีการในการได้มาซ่ึงบุคลากร(ประมาณ 3 ปี
ขา้งหนา้) โดย 
 
2.1) โดยน าข้อมูลท่ีได้จาก 1.1.1 มาวิเคราะห์ และอาจขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีจัด
อตัราก าลงัวา่ ในงบประมาณปีถดัไปจะมีอตัราจ านวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนก่ีคน คุณวุฒิใด 
และรวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบ 
 
2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในส านกังานคดีศาลสูงวา่ บุคคลใดท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
ในขอ้ 2.2.1) จ  านวนก่ีคน เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใชแ้ต่งตั้งในอนาคต 
 
2.3) ตอ้งท ารายงานวิเคราะห์อตัราก าลงัในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัความตอ้งการ เพื่อจดัท า
แผนก าลงัคน 3 ปี 
 

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น) 
เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 



28 

 

3.2.9 RIN2 Training 
 การฝึกอบรม (Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis -> training needs) 

1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ และผูป้ฎิบติั 
รวมทั้งวธีิการในการจดัฝึกอบรม หรือขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (สถาบนัพฒันา
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ) หรือหน่วยงานภายนอกท่ีมีความช านาญและเช่ียวชาญดา้นการจดั
ฝึกอบรม เช่น  มีวิธีฝึกอบรมโดยวิธีใดบา้ง ตอ้งใช้ระยะเวลาใด หลกัสูตรตอ้งมีเน้ือหา
ใดบา้ง งบประมาณ ไดม้าจากท่ีใด 
 

2) จดัท าขอ้เสนอ น าขอ้มูลท่ีไดใ้นขอ้ 1) มาเป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นแนวทางในการ
ก าหนดและจดัท าแผนหลกัสูตรการฝึกอบรม เช่น 
 
2.1) ในการพฒันาผูบ้ริหารด้านจดัการความรู้ จะตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง  คนท่ีจะเขา้
อบรมตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรในระดบัใด เช่น ขา้ราชการธุรการตอ้งอาจเป็น
ไม่ต ่ากวา่ C8 หรือขา้ราชการอยัการตอ้งไม่ต ่ากวา่อยัการผูเ้ช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอ้มูล 
จากหน่วยงานท่ีเคยมีการจดัการอบรมในเร่ืองดงักล่าว หรือหน่วยงานภายนอก และขอ้มูล
บุคลากรของส านกังานคดีศาลสูง 
 
2.2) ขอ้เสนอการฝีกอบรมวิศวกรรมความรู้ ว่าจะตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง คนท่ีจะเขา้
อบรมตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรในระดบัใดโดยอาจศึกษาขอ้มูล จากหน่วยงานท่ี
เคยมีการจดัการอบรมในเร่ืองดงักล่าว หรือหน่วยงานภายนอก และขอ้มูลบุคลากรของ
ส านกังานคดีศาลสูง 
 
2.3) ขอ้เสนอฝึกอบรมผูใ้ช้งานทัว่ไป ว่าจะตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง คนท่ีจะเขา้อบรม
ตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรในระดบัใดโดยอาจศึกษาขอ้มูล จากหน่วยงานท่ีเคยมี
การจัดการอบรมในเร่ืองดังกล่าว หรือหน่วยงานภายนอก และข้อมูลบุคลากรของ
ส านกังานคดีศาลสูง 
 

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น) เพื่อ
ตรวจสอบว่า ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่
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ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไป
ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

3.2.10 RIN3 Knowledge Management 
 การจดัการความรู้ (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + 
Portal) 

1) จดัเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหล่งขอ้มูลต่างๆท่ี
ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง ระบบจดัการความรู้ ส าหรับหัวขอ้ความรู้ท่ีก าหนด ตามล้ินชกั
ความรู้ Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, 
RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยท าการแยกประเภทเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ วา่ เป็นเอกสารประเภทใด ทั้งน้ี เพื่อท่ีผูท่ี้จะเขา้มาท า KM ต่อในภายหลงั   จะได้
ใชเ้ป็นแนวทางหรือขอ้มูลในการท างานได้ และจะตอ้งมีการก าหนดรูปแบบ และประเภท
ของเอกสารท่ีจะจดัเก็บ 
 

2) จดัท าระบบ MySite และน าขอ้มูลทั้งหมดเก็บลง MySite ใน Microsoft SharePoint และ
บนัทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD หรือ DVD  เพื่อเป็นขอ้มูล BackUp ไวอี้กชั้นหน่ึง 
 

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น)  
เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานใน
คร้ังต่อไป ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
3.2.11 RIN4 Infrastructure 

- โครงสร้างพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, Cost of 
Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, 
Scalability) 
 

1) ท าการขอขอ้มูล ในการไดม้า ติดตั้ง และบ ารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินโครงการ 
จดัการความรู้ เก่ียวกบั Hardware, Software  และระบบ Network จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(ส านกังานกิจการทัว่ไป ส านกังานคดีศาลสูง) เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการสร้างและใชง้านระบบ 
Kms วา่จะตอ้งมี Hardware, Software และระบบ Network อะไรบา้ง ท่ีมีอยูแ่ลว้ใชไ้ดห้รือไม่ 
และตอ้งมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกบัระบบ KMS โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั ENG2 และตอ้งมีการ
ส ารวจความตอ้งการและใชง้านจริงกบัผูใ้ชป้ระกอบดว้ย 
 

2) จดัท ารายงาน วิเคราะห์ ในการจดัหาอุปกรณ์ Hardware, Software และระบบ Network เพื่อใช้
กับ KMS เพียงพอหรือไม่ ต้องมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับ
กิจกรรมการจดัการความรู้ รวมทั้งตอ้งมีแผนการจดัซ้ือครุภณัฑเ์พิ่มเติม เช่น 

 

2.1) ของใดมีอยูแ่ลว้ มีอายกุารใชง้านก่ีปี และมีจ านวนเท่าใด 
2.2)ของใดตอ้งหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดว้ยวธีิใดบา้ง เช่น เช่า เช่าซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคาเท่าใด 
 

3) หลังจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกับผูอ่ื้น)                           
เพื่อตรวจสอบวา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น หากไม่
ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานในคร้ังต่อไปให้
ดียิง่ข้ึน 

3.2.12 REU1 Asset Management 
 การจดัการทรัพยสิ์น (Balance Service Performance <> Economic Performance, 
Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, 
maintain, keep, upgrade, replace, dispose) 
  

1) ท าการขอข้อมูลงานครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับงานจัดการความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(ส านักงานกิจการทัว่ไป ส านักงานคดีศาลสูง) และขอขอ้มูล หลกัเกณฑ์ วิธีการในการ
วิเคราะห์การใชง้านครุภณัฑ์ แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้าน อายุการใชง้าน ประวติั
อุปกรณ์ ฯลฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้มา เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะในการจดัหาครุภณัฑ์ของ
ระบบ Km ให้สอดคลอ้งกบั ENG2, MAN1, RIN1 จะตอ้งใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยูห่รือจะมีใน
อนาคตใหคุ้ม้ท่ีสุด 
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1.1) จดัท ารายงานวเิคราะห์การใชป้ระโยชน์ปัจจุบนัเปรียบเทียบอนาคต 
1.2) จดัท าขอ้เสนอแนะในการใชข้องเดิมท่ีมีอยู่แลว้ ของใหม่ ซ้ือเพิ่ม งบประมาณในการ
บ ารุงรักษา  
1.3) ตอ้งท าแผนการใช้จ่ายเพื่อถือครองทรัพยสิ์น หรือแผน MA เฉพาะ Computer ท่ีใช้ใน
ระบบ KMS 
 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น)  
เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใช้ท างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.2.13 REU2 Reuse Program Management 
 การใชซ้ ้ าโปรแกรมขอ้มูลต่างๆ (Normalization) 

1) ตรวจสอบส ารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถน ามาใช้ได ้จากระบบ KMS ท่ีมีอยู่ใน 
KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลา้ยคลึงกบัมาตรฐานของ อส. ตอ้งมีการ
ท ารายงานการเลือกใช ้และออกแบบ Template เพิ่มเติม 
1.1) ตอ้งมี Template ของ COP,task,inference,domain,knowledge base ในระบบ KMS 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกบัผูอ่ื้น)  
เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหาสาเหตุ เช่น 
หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในการใชท้  างานใน
คร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.2.14 REU3 Domain Engineering 
 ความรู้เฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
1) ท าการวเิคราะห์ผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวา่สามารถน าอะไรไป

ใชซ้ ้ าไดบ้า้ง ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ตอ้งใชซ้ ้ าไดม้ากท่ีสุด และจดัท ารายงานหวัขอ้ความรู้ท่ี
สามารถน าไปประยกุตต่์อได ้เพื่อลดงานในการท าการจดัการความรู้เร่ืองท่ีคลา้ยกนั 
 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการท างาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีร่วมกับ
ผูอ่ื้น) เพื่อตรวจสอบว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จหรือไม่ พร้อมหา
สาเหตุ เช่น หากไม่ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลใน
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การใช้ท างานในคร้ังต่อไปให้ดียิ่งข้ึน รายละเอียดตาม คู่มือแนวทางในการพฒันา
ระบบคุณภาพ วิชาการค้นคว้า อิ สระ  วิทยาลัย ศิลปะ  ส่ือ  และ เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 

 
3.3 กระบวนการประเมินค่าข้อมูล 
 หลงัจากท่ีไดเ้ตรียมวาระการสัมภาษณ์ และท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแลว้ ท าการวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ ตามหลกัการของ CommonKADS โดยวธีิการตรวจสอบค าส าคญั (Key word)จากบท
สัมภาษณ์ เพื่อหาภารกิจงานส าคญัท่ีเป็นงานวกิฤติขององคก์ร ตรวจสอบตวัผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี   
 ผูบ้ริหารตอ้งการให้จดัท าองค์ความรู้ดา้นการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ชั้น
อุทธรณ์ ชั้นฏีกา ในส่วนการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เต็มตามฟ้อง 
และไม่แก้อุทธรณ์ ว่า มีเทคนิคอย่างไรในการการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้ นศาลสูง ชั้ น
อุทธรณ์ ชั้นฏีกา ในส่วนการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เต็มตามฟ้อง 
และไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย        
มีองค์ความรู้อย่างไรบา้ง หรืออาศยัประสบการณ์จากพนกังานอยัการท่ีท าคดีมาแลว้ ทุกขั้นตอน
ควรจะมีค าอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเ้ป็นความรู้กบัคนท่ีจะเขา้มาศึกษา 
การก าหนดตัวผู้เช่ียวชาญ  

พนกังานอยัการท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัด าเนินคดีชั้นศาลสูง (ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา)จะตอ้งผา่น
การด ารงต าแหน่งอยัการจงัหวดัมาก่อน (อยัการชั้น 5) ข้ึนไป  
ก าหนดผู้ใช้งาน  

พนกังานอยัการ นิติกร ส านกังานคดีศาลสูง  
ปัญหาวกิฤติทีส่มควรแก้ไข  

เน่ืองจากการด าเนินคดีชั้นศาลสูงมีหลายขั้นตอน ซ่ึงการด าเนินคดีชั้นศาลสูง (ชั้นอุทธรณ์ 
ชั้นฎีกา) ปัญหาวิกฤติท่ีจะตอ้งรีบแก้ไขเพราะพนักงานมีการปฏิบติัผิดพลาดจนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่คดีอนัเกิดจากพนกังานอยัการไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเพียงพอหรือไม่มีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
การแบ่งประเภทผู้ใช้งาน 

1.ผูบ้ริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศษฝ่าย  
2. ผูเ้ช่ียวชาญก็คือพนกังานอยัการผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างาน  
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3. ผูใ้ชง้านทัว่ไป (ผูป้ฏิบติังาน) ท่ีเร่ิมเขา้มาท างานในส านกังานคดีศาลสูงแลว้ยงั
ไม่มีประสบการณ์ซ่ึงอาจรวมถึงนิติกร หรือพนกังานอยัการผูมี้ความสนใจ 
ความรู้ทีผู่้ใช้งานจ าเป็นต้องใช้ 

1. ผูบ้ริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศษฝ่าย ความรู้ดา้นการด าเนินคดี
ในชั้นศาลสูงท่ีเป็นหลกัส าคญัๆ ท่ีใชใ้นการบริหาร 

2. ผูเ้ช่ียวชาญก็คือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างาน ความรู้ดา้นการด าเนินคดีชั้น
ศาลสูงท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาในการท างาน 

3. ผูใ้ชง้านทัว่ไป (ผูป้ฏิบติังาน) ความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง 


