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ภาคผนวก  ก 

การประชุมสัมภาษณ์ก าหนดขอบเขตการจับความรู้ 
Scoping Meeting (การประนอมข้อพพิาท) 

(สัมภาษณ์ท่านนันทศักดิ์ พูลสุข 
อธิบดีอัยการ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) 

 
วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจับความรู้  

ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัตำมแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
พ.ศ.2552-2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรสำรสนเทศและควำมรู้ของ
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  “องค์
ควำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตวับุคคล” (Tacit Knowledge) เพื่อรักษำและน ำมำใช้ประโยชน์ก่อนท่ี
บุคลำกรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญนั้นๆ จะพน้จำกรำชกำรไป ท ำให้องคค์วำมรู้ขององคก์รยงัคงอยู่นอกจำกน้ี
ยงัอนุมติัแผนยุทธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ฉบบัท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.
2552-2556 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ฯ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัเพื่อรวบรวมองคค์วำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจเก่ียวกบัอ ำนำจและหนำ้ท่ีของพนกังำนอยักำร 
ใหส้ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 
วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุม 

แผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ระยะท่ี 1 ก ำหนดองค์ควำมรู้ตำมลกัษณะของภำรกิจ 4 ด้ำน 
ตำมพนัธกิจของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ออกเป็น 100 องค์ควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดต้กลง
วำ่จำ้ง วิทยำลยั ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เป็นท่ีปรึกษำในโครงกำรบริหำร
จดักำรควำมรู้ โดยส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดใ้ห้ทุนกำรศึกษำแก่ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำรเพื่อเขำ้ศึกษำ
หลกัสูตรปริญญำโท สำขำกำรจดักำรควำมรู้ จ  ำนวน 2  รุ่น รวม 44 คน ซ่ึงนกัศึกษำทั้งหมดจะตอ้ง
จดัท ำองค์ควำมรู้ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ครบตำมแผนฯ ดงักล่ำวและจะตอ้งท ำรำยงำนกำรวิจยั
กำรคน้ควำ้อิสระตำมหัวขอ้ควำมรู้ท่ีนักศึกษำแต่ละคนได้เลือก ซ่ึงตำมบญัชีรำยกำรองค์ควำมรู้
ล ำดับท่ี 55 - 60 เป็นองค์ควำมรู้เก่ียวกับคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน ตำมภำรกิจรักษำผลประโยชน์ของรัฐ  
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องค์ควำมรู้ล ำดับท่ี 59 คือ งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอม 
ขอ้พิพำท จะสำมำรถแยกเป็นหวัขอ้องคค์วำมรู้ยอ่ยไดห้รือไม่ วตัถุประสงคข์องกำรประชุมคร้ังน้ี 

- ตอ้งกำรทรำบว่ำ งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำทนั้น 
งำนส ำคญัท่ีตอ้งด ำเนินกำรล ำดบัแรกคืองำนอะไร 
 
วาระที ่3 การก าหนดขอบเขตของการประนอมข้อพพิาท 

๑.  ตอ้งกำรไดข้อบเขตของควำมรู้ เช่น แนวทำง ขั้นตอน หรือมำตรฐำนกระบวนงำน
ในกำรประนอมขอ้พิพำท รูปแบบของกำรประนอมข้อพิพำทท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประนอมขอ้พิพำทกำรด ำเนินงำนในช่วงใดเป็น Critical 
Task เพรำะเหตุใด 

๒.  ตอ้งกำรใหก้ ำหนดตวัผูเ้ช่ียวชำญในงำนประนอมขอ้พิพำท  
๓.  ตอ้งกำรใหก้ ำหนดประเภทผูใ้ชง้ำนระบบ KMS 
 -ผูบ้ริหำร 
 -ผูเ้ช่ียวชำญ 
 -Knowledge Engineer 

-Cop ต่ำงๆ 
-User (พนกังำนอยักำรและบุคลำกรในส ำนกังำนอยักำรสูงสุด) 

๔.  ตอ้งกำรใหก้ ำหนดควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนระบบ KMS 
 -ผูบ้ริหำรตอ้งใชง้ำนส่วนใด มีสิทธิในกำรจดักำรเพียงใด 
 -ผูเ้ช่ียวชำญตอ้งใชง้ำนส่วนใด มีสิทธิในกำรจดักำรเพียงใด 
 - Knowledge Engineer ตอ้งใชง้ำนส่วนใด มีสิทธิในกำรจดักำรเพียงใด 

-Cop ต่ำงๆ ตอ้งใชง้ำนส่วนใด มีสิทธิในกำรจดักำรเพียงใด 
-User (พนกังำนอยักำรและบุคลำกรในส ำนกังำนอยักำรสูงสุด) ตอ้งใชง้ำนส่วนใด มี

สิทธิในกำรจดักำรเพียงใด 
  ๕.  ตอ้งกำรให้ก ำหนดวิสัยทศัน์ของกำรจดักำรควำมรู้ในงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำย       
แก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท 
  วิสัยทศัน์ : ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน “สคช.จะเป็น
สถำบนัมำตรฐำนระดบัสำกลในกำรคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภำพของประชำชน เพื่อ
สร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม” 
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  วิสัยทศัน์ : แผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ “ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดจะพฒันำไปสู่
องคก์รแห่งกำรเรียนรู้ โดยใชก้ำรจดักำรควำมรู้อยำ่งเป็นระบบ ทนัสมยั และเช่ือถือได”้ 
  วิสัยทศัน์ : กำรจดักำรควำมรู้ในงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและ
ประนอมขอ้พิพำท “สคช.จะพฒันำงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท    
อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ตำมหลกักำรของกำรจดักำรควำมรู้” 
  ๖.  ตอ้งกำรใหก้ ำหนดวธีิกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร 
 
วาระอืน่ๆ ความต้องการอืน่ๆ ของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก  ข 

การประชุมสัมภาษณ์ก าหนดขอบเขตการจับความรู้ 
Scoping Meeting (การประนอมข้อพพิาท) 

(สัมภาษณ์ท่านทยา พาหุสัจจะลกัษณ์ 
อยัการพเิศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลอืทางกฎหมาย ภาค 5 

ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัการประนอมข้อพพิาท) 
 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจับความรู้  
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัตำมแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 

พ.ศ.2552-2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรสำรสนเทศและควำมรู้ของ
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อ 
กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยเฉพ ำะอย่ำงยิ่ง  
“องค์ควำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล” (Tacit Knowledge) เพื่อรักษำและน ำมำใช้ประโยชน์     
ก่อนท่ีบุคลำกรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญนั้นๆ จะพน้จำกรำชกำรไป ท ำให้องค์ควำมรู้ขององค์กรยงัคงอยู่
นอกจำกน้ีย ังอนุมัติแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ฉบับท่ี  1 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2552-2556 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผน
แม่บทกำรจดักำรควำมรู้ฯ โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัเพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจเก่ียวกบัอ ำนำจและ
หนำ้ท่ีของพนกังำนอยักำร ใหส้ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 
วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุม 

แผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ระยะท่ี 1 ก ำหนดองค์ควำมรู้ตำมลกัษณะของภำรกิจ 4 ด้ำน 
ตำมพนัธกิจของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ออกเป็น 100 องค์ควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดต้กลง
วำ่จำ้ง วิทยำลยั ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เป็นท่ีปรึกษำในโครงกำรบริหำร
จดักำรควำมรู้ โดยส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดใ้ห้ทุนกำรศึกษำแก่ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำรเพื่อเขำ้ศึกษำ
หลกัสูตรปริญญำโท สำขำกำรจดักำรควำมรู้ จ  ำนวน 2  รุ่น รวม 44 คน ซ่ึงนกัศึกษำทั้งหมดจะตอ้ง
จดัท ำองค์ควำมรู้ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยให้ครบตำมแผนฯ ดงักล่ำวและจะตอ้งท ำรำยงำนกำรวิจยั
กำรคน้ควำ้อิสระตำมหัวขอ้ควำมรู้ท่ีนักศึกษำแต่ละคนได้เลือก ซ่ึงตำมบญัชีรำยกำรองค์ควำมรู้
ล ำดับท่ี 55-60 เป็นองค์ควำมรู้เก่ียวกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน ตำมภำรกิจรักษำผลประโยชน์ของรัฐ  
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องค์ควำมรู้ล ำดับท่ี 59 คือ งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอม  
ขอ้พิพำท ซ่ึงจะท ำกำรคน้ควำ้วิจยัเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำท จะสำมำรถแยกเป็นหวัขอ้องค์ควำมรู้
ยอ่ยไดห้รือไม่ วตัถุประสงคข์องกำรประชุมคร้ังน้ี 

-ตอ้งกำรไดข้อบเขตของควำมรู้ เช่น แนวทำง ขั้นตอน หรือมำตรฐำนกระบวนงำนใน
กำรประนอมขอ้พิพำท รูปแบบของกำรประนอมขอ้พิพำทท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประนอมขอ้พิพำท กำรด ำเนินงำนในช่วงใดเป็น Critical Task 
เพรำะเหตุใด 

-ตอ้งกำรให้ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ก ำหนด  
หวัขอ้ควำมรู้ ตวัผูเ้ช่ียวชำญ และแผนกำรสัมภำษณ์ 
 
วาระที ่3 การก าหนด Critical Task ในการประนอมข้อพิพาท 

กำรก ำหนด Critical Task ในหัวขอ้ควำมรู้ดงักล่ำว ตอ้งอำศยัผูมี้ควำมรู้ประสบกำรณ์
และควำมเช่ียวชำญด ำเนินกำร เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ท่ีจะน ำมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ประนอมขอ้พิพำท เพื่อลดควำมขดัแยง้ระหวำ่งคู่กรณี ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินคดี และลดปริมำณ
คดีข้ึนสู่ศำล ท ำใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ  

 
วาระที ่4 ก าหนดตัวผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัการประนอมข้อพพิาท 

ก ำหนดตัวผู ้เช่ียวชำญท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรประนอมข้อพิพำท หรือผู ้ท่ี มี
ประสบกำรณ์หรือเทคนิคสูงในกำรประนอมขอ้พิพำท 

 
วาระที ่5 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ์ 
Note:  
Scoping Meeting เป็นกำรก ำหนดขอบเขตกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง )กำรประชุมคร้ังน้ี(  
Knowledge Capture Meeting เป็นกำรเก็บประสบกำรณ์ของผูเ้ช่ียวชำญคร้ังต่อไป  
Case Study Meeting เป็นกำรตรวจสอบวำ่ควำมรู้ท่ีเก็บมำใชง้ำนไดห้รือไม่ 

Validation Meeting เป็นกำรตรวจสอบว่ำควำมรู้ท่ี Knowledge Engineer ถูกตอ้ง และตรง
กบัผูเ้ช่ียวชำญหรือไม่ 
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วาระที ่6 กรณศึีกษาทีจ่ะใช้เป็นตัวแทนปัญหา ใน Case Study Meeting 
Note:  

เป็นตวัแทนปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ หรืออำจมีโอกำสเกิดข้ึนในอนำคต หรือปัญหำท่ีอยู่
ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 
วาระอืน่ๆ 

สอบถำมรำยช่ือบุคคลท่ีเช่ียวชำญเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท เอกสำร และสำรสนเทศ 
อำ้งอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

การประชุมสัมภาษณ์จับความรู้ 
Knowledge Capture Meeting (การประนอมข้อพพิาท) 

 
วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจับความรู้  

ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัตำมแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
พ.ศ.2552-2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรสำรสนเทศและควำมรู้ของ
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อ 
กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง   
“องคค์วำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคล” (Tacit Knowledge) เพื่อรักษำและน ำมำใชป้ระโยชน์ก่อนท่ี
บุคลำกรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญนั้นๆ จะพน้จำกรำชกำรไป ท ำให้องคค์วำมรู้ขององคก์รยงัคงอยู่นอกจำกน้ี
ยงัอนุมัติแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ฉบับท่ี 1 ปีงบประมำณ  
พ.ศ.2552-2556 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนแม่บทกำรจดักำร
ควำมรู้ฯ โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคัญเพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจเก่ียวกับอ ำนำจและหน้ำท่ีของ
พนกังำนอยักำร ใหส้ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 
วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุม 

ในกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญเพื่อจับประสบกำรณ์เก่ียวกับแนวทำง ขั้นตอน หรือ
มำตรฐำนกระบวนงำนในกำรประนอมขอ้พิพำท รูปแบบของกำรประนอมขอ้พิพำทท่ีเหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประนอมขอ้พิพำท ซ่ึงจะท ำกำรคน้ควำ้วิจยั
เฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำทวำ่มีหลกักำรอยำ่งไร  

(1) ในขั้นตอนก่อนกำรประนอมขอ้พิพำทจะตอ้งคิดถึงเร่ืองอะไรบำ้ง ท ำไมถึงคิดอยำ่งนั้น  
(2) ระหวำ่งด ำเนินกำรประนอมขอ้พิพำทจะตอ้งค ำนึงถึงเร่ืองอะไร ท ำไมถึงคิดอยำ่งนั้น  
(3) หลงัจำกกำรประนอมขอ้พิพำทแลว้ ผลลพัธ์เป็นอยำ่งไร 

 
วาระที ่3 ขอให้ผู้เช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ประเด็น/ปัจจัยส าคัญเกีย่วกบัการประนอมข้อพพิาท 
Note: 

พดูและฟังรับได ้100 % อำจมีกำรเขียนกระดำนหรือ Diagram ต่ำงๆ Procedure ต่ำงๆ 
วำระท่ี 4 ประเด็นส ำคญั แนวคิดท่ีจ ำเป็นจำกประสบกำรณ์ และหลกักำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ประนอมขอ้พิพำท 
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Note:  
ประยกุตใ์ชก้รอบควำมคิด Input/Process/Output  

 
วาระที ่5 ความรู้เทคนิคอืน่  ๆทีไ่ด้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit Knowledge) 
Note:  

ตวัอยำ่ง เทคนิคในกำรประนอมขอ้พิพำท ขอ้ควรระวงัในกำรประนอมขอ้พิพำท 
 
วาระอืน่ๆ 

สอบถำมรำยช่ือบุคคลท่ีเช่ียวชำญเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท เอกสำร และสำรสนเทศ อำ้งอิง
หมำยเหตุ 
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การประชุมสัมภาษณ์กรณศึีกษา 
Case Study Meeting (การประนอมข้อพพิาท) 

 

วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจับความรู้  
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัตำมแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 

พ.ศ.2552-2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรสำรสนเทศและควำมรู้ของ
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อ 
กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
“องค์ควำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล” (Tacit Knowledge) เพื่อรักษำและน ำมำใช้ประโยชน์     
ก่อนท่ีบุคลำกรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญนั้นๆ จะพน้จำกรำชกำรไป ท ำให้องค์ควำมรู้ขององค์กรยงัคงอยู่
นอกจำกน้ีย ังอนุมัติแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ฉบับท่ี  1 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2552-2556 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผน
แม่บทกำรจดักำรควำมรู้ฯ โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัเพื่อรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจเก่ียวกบัอ ำนำจและ
หนำ้ท่ีของพนกังำนอยักำร ใหส้ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

 

วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุม 
Note: 

กำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญเพื่อขอใหอ้ธิบำยกรณีศึกษำ ซ่ึงอำจเป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆ หรือ
ขอ้ผิดพลำดท่ีตรวจพบบ่อยๆ ในกำรประนอมขอ้พิพำท เพื่อตรวจสอบหลกักำรท่ีได้จำกกำรจบั
ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท รวมทั้งตรวจสอบว่ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
และหลกักำรท่ีจบัจำกผูเ้ช่ียวชำญในกำรสัมภำษณ์คร้ังท่ีแลว้เพียงพอหรือไม่ส ำหรับกำรท ำงำนจริง 
 

วาระที ่3 ขอให้ผู้เช่ียวชาญอธิบายกรณีศึกษา  
 

วาระที ่4 ทบทวนกระบวนการ 
Note: 

ซกัถำมปัญหำในกำรประนอมขอ้พิพำท 
 

วาระอืน่ๆ 
สอบถำมรำยช่ือบุคคลท่ีเช่ียวชำญเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท เอกสำร และสำรสนเทศ 

อำ้งอิง หมำยเหตุ 
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การประชุมสัมภาษณ์สอบทานความเข้าใจ 
Validation Meeting 

 
วาระที ่1 การแจ้งให้ทราบวตัถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการจับความรู้  

ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัตำมแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
พ.ศ.2552-2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรสำรสนเทศและควำมรู้ของ
องค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อ 
กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
“องคค์วำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคล” (Tacit Knowledge) เพื่อรักษำและน ำมำใชป้ระโยชน์ก่อนท่ี
บุคลำกรซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญนั้นๆ จะพน้จำกรำชกำรไป ท ำให้องคค์วำมรู้ขององคก์รยงัคงอยู่นอกจำกน้ี
ยงัอนุมติัแผนยุทธศำสตร์กำรจดักำรควำมรู้ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ฉบบัท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.
2552-2556 เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ฯ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยส ำคญัเพื่อรวบรวมองคค์วำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจเก่ียวกบัอ ำนำจและหนำ้ท่ีของพนกังำนอยักำร 
ใหส้ำมำรถน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 
วาระที ่2 การแจ้งวตัถุประสงค์ของการประชุม 
Note: 

เพื่อตรวจสอบควำมเขำ้ใจของ Knowledge Engineer วำ่ตรงกบัควำมรู้ประสบกำรณ์   ท่ี
ผูเ้ช่ียวชำญถ่ำยทอดใหห้รือไม่ 
 
วาระที ่3 วศิวกรความรู้ สอบทานความรู้ค าส่ังทางปกครอง  
Note: 

สอบทำนหลกักำรประนอมขอ้พิพำทโดย Knowledge Engineer  
 
วาระที ่4 สอบทาน กรณศึีกษา 
 
วาระที ่5 สอบทาน รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อ้างองิ  
 
วาระอืน่ๆ 
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ภาคผนวก ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



118 

 
ภาคผนวก ค 

โครงร่าง Knowledge Map 
 

งานช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพพิาท 

การประนอมข้อพพิาท 

 OUTPUT           INPUT                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESS 

 

 

  กำร ไกล่เกล่ียและ

ประนอมขอ้พิพำท 

กำรรับค ำขอรับ

ควำมช่วยเหลือจำก

ผูร้้อง 

มีหนงัสือเชิญ

คู่กรณีมำท ำกำร

ไกล่เกล่ีย 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัประเด็นขอ้พิพำท 

ผูท้  ำหนำ้ท่ีไกล่

เกล่ียประนอมขอ้

พิพำท 
แจง้สิทธิหนำ้ท่ี 

และพนัธะทำง

กฎหมำย 

รับฟังขอ้เทจ็จริงจำก     

ผูร้้อง – คู่กรณี – 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบเอกสำร 

วตัถุ สถำนท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

ท ำกำรไกล่เกล่ีย

ประนอมขอ้

พิพำท 

ตกลงกนัได ้ท ำสญัญำ

ประนีประนอมยอม

ควำม 

ตกลงกนัไม่ได ้ยติุ

เร่ือง 
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INPUT 

 

 

 
 
-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๔ กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรประนอมขอ้พิพำท ให้กระท ำโดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ รำยได ้ของผูข้อควำม
ช่วยเหลือเพ่ือยติุขอ้พิพำทอนัจะมีผลใหเ้กิดควำมสงบเรียบร้อยในสงัคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๓ ขอ้พิพำท หมำยถึง ขอ้พิพำทเก่ียวกบัควำมแพง่  หรือควำมอำญำซ่ึงเป็นควำมผิดอนัยอมควำมได ้
  
 

 

 
 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๕ ในกำรประนอมขอ้พิพำทใหผู้ท้  ำหนำ้ท่ีประนอมขอ้พิพำทเชิญคู่กรณีมำเพ่ือสอบถำมควำมประสงคว์ำ่จะ
ยนิยอมใหพ้นกังำนอยักำร หรือทนำยควำมอำสำท ำกำรประนอมขอ้พิพำทหรือไม่ 

กำรรับค ำขอไกล่

เกล่ียประนอมขอ้

พิพำท 

 

ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๔ 

มีหนงัสือเชิญคู่กรณี

มำท ำกำรไกล่เกล่ีย 
ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๕ 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัประเด็นขอ้

พิพำท 

ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๓ 

ขอ้พิพำทเก่ียวกบัควำม

อำญำซ่ึงเป็นควำมผดิอนั

ยอมควำมได ้

 

ขอ้พิพำท

เก่ียวกบัควำม

แพง่ 
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ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่ยินยอมให้ท ำกำรประนอมขอ้พิพำท ให้จดแจง้เหตุผลนั้นไว ้แลว้ให้คู่กรณีลงลำยมือช่ือ

รับทรำบดว้ย 

PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๔ ทนำยควำมอำสำ หมำยถึง ทนำยควำมตำมพ.ร.บ.ทนำยควำม พ.ศ.๒๕๒๘ ซ่ึงไดอ้ำสำสมคัรเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ี
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและกรมอัยกำร หรือ สคช.จังหวดั ได้ลงทะเบียนรับไวเ้ป็น
ทนำยควำมอำสำ 
ขอ้  ๒๕ ในกำรประนอมขอ้พิพำทใหผู้ท้  ำหนำ้ท่ีประนอมขอ้พิพำทเชิญคู่กรณีมำเพ่ือสอบถำมควำมประสงคว์ำ่จะ
ยนิยอมใหพ้นกังำนอยักำร หรือทนำยควำมอำสำท ำกำรประนอมขอ้พิพำทหรือไม่ 

ในกรณีท่ีคู่กรณีไม่ยินยอมให้ท ำกำรประนอมขอ้พิพำท ให้จดแจง้เหตุผลนั้นไว ้แลว้ให้คู่กรณีลงลำยมือช่ือ
รับทรำบดว้ย 
 

 

 
 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๖ เม่ือคู่กรณียินยอมให้พนักงำนอัยกำร หรือทนำยควำมอำสำท ำกำรประนอมข้อพิพำทก็ให้ผูท้  ำกำร
ประนอมขอ้พิพำทแจง้สิทธิหนำ้ท่ี และพนัธะทำงกฎหมำย อนัเป็นผลจำกกำรประนอมขอ้พิพำทให้คู่กรณีทรำบ
โดยละเอียดแจง้ชดั  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ผลของคดีอำญำในควำมผิดอนัยอมควำมได ้
 

 

 

 

พนกังำนอยักำร 

ทนำยควำมอำสำ 

ผูท้  ำหนำ้ท่ี

ไกล่เกล่ีย

ประนอมขอ้

พิพำท 

 

ระเบียบกรม

อยักำรฯ พ.ศ.

๒๕๓๓ ขอ้ ๔ , 

๒๕ 

แจง้สิทธิหนำ้ท่ี และ

พนัธะทำงกฎหมำย 

 

ระเบียบกรมอยักำรฯ พ.ศ.

๒๕๓๓ ขอ้ ๒๖ 
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-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๗ ในกำรประนอมขอ้พิพำท ใหผู้ท้  ำหนำ้ท่ีประนอมขอ้พิพำทเชิญคู่กรณีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมำสอบขอ้เท็จจริง 
รวมทั้งตรวจสอบเอกสำร วตัถุ หรือสถำนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยควำมยนิยอมของเจำ้ของ หรือผูค้รอบครอง 
 

 
 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๗ ในกำรประนอมขอ้พิพำท ใหผู้ท้  ำหนำ้ท่ีประนอมขอ้พิพำทเชิญคู่กรณีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมำสอบขอ้เท็จจริง 
รวมทั้งตรวจสอบเอกสำร วตัถุ หรือสถำนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยควำมยนิยอมของเจำ้ของ หรือผูค้รอบครอง 
 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๔ วรรคสอง กำรประนีประนอมขอ้พิพำท ใหก้ระท ำโดยเปิดเผยต่อหนำ้คู่กรณี 
ขอ้ ๒๙ ในกรณีท่ีระเบียบน้ีมิไดก้ ำหนดไว ้ ใหน้ ำขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนประนอมขอ้
พิพำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น พ.ศ.๒๕๓๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
-ขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนประนอมขอ้พิพำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น พ.ศ.๒๕๓๐ 
ขอ้ ๗ ในกำรประนีประนอมขอ้พิพำท ใหค้ณะกรรมกำรหมู่บำ้นด ำเนินกำร ดงัน้ี  

ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๗ 

 

รับฟังขอ้เทจ็จริงจำกผูร้้อง – 

คู่กรณี – บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ตรวจสอบเอกสำร วตัถุ 

สถำนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๗ 

 

ท ำกำรไกล่เกล่ีย

ประนอมขอ้พิพำท 

 

ระเบียบกรมอยักำรฯ พ.ศ.๒๕๓๓ 

ขอ้ ๒๔ วรรคสอง และขอ้ ๒๙ 

 

ขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยฯ 

พ.ศ.๒๕๓๐ขอ้ ๗ – ๘ 
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(๑) สอบถำมขอ้เท็จจริงจำกคู่กรณีและบุคคลอ่ืนท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพำท 
(๒) เชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งมำสอบถำมขอ้เทจ็จริงในกรณีท่ีจ ำเป็น 
(๓) ตรวจสอบเอกสำร หรือวตัถุ หรือสถำนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตำมควำมยนิยอมของเจำ้ของหรือผูค้รอบครอง 
กำรประนีประนอมขอ้พิพำท ใหก้ระท ำโดยเปิดเผยต่อหนำ้คู่กรณี 

ขอ้ ๘ เม่ือคณะกรรมกำรหมู่บำ้นไดส้อบขอ้เท็จจริงจำกคู่กรณีหรือพยำนบุคคล พยำนเอกสำร วตัถุพยำน หรือ
สถำนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ใหป้ระนีประนอมขอ้พิพำทโดยอำศยัหลกักฎหมำย จำรีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ินซ่ึงไม่ขดัต่อ
กฎหมำย เพ่ือใหเ้กิดควำมเป็นธรรมแก่คู่กรณี 

OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๙ ในกรณีท่ีระเบียบน้ีมิไดก้ ำหนดไว ้ ใหน้ ำขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนประนอมขอ้
พิพำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น พ.ศ.๒๕๓๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
-ขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนประนอมขอ้พิพำทของคณะกรรมกำรหมู่บำ้น พ.ศ.๒๕๓๐ 
ขอ้ ๙ ถำ้คู่กรณีตกลงกนัไม่ได ้ให้ยุติกำรประนีประนอมขอ้พิพำทนั้นและแจ้งให้คู่กรณีทรำบ แลว้รำยงำนให้
นำยอ ำเภอทอ้งท่ีทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีต่อไป 

 

 

 

-ระเบียบระเบียบกรมอยักำรวำ่ดว้ยกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.๒๕๓๓ (แกไ้ขเพ่ิมถึงฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.
๒๕๔๗) 
ขอ้ ๒๙ วรรคสอง สัญญำประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำว  ให้จัดท ำข้ึนให้เพียงพอต่อจ ำนวนคู่กรณีโดยมี
ขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนัทุกฉบบั แลว้มอบให้คู่กรณียึดถือไวฝ่้ำยละ ๑ ฉบบั และอีกหน่ึงฉบบัให้เก็บไวท่ี้ สคช. ท่ี
ท ำกำรประนอมขอ้พิพำท แลว้รำยงำนใหห้วัหนำ้พนกังำนอยักำรทรำบดว้ย 
 

ระเบียบกรมอยักำรฯ 

พ.ศ.๒๕๓๓ ขอ้ ๒๙ 

ขอ้บงัคบักระทรวงมหำดไทยฯ 

พ.ศ.๒๕๓๐ ขอ้ ๙  

ระเบียบกรมอยักำรฯ พ.ศ.

๒๕๓๓ ขอ้ ๒๙ วรรคสอง 

 

ตกลงกนัไม่ได ้ยติุ

เร่ือง 

 

ตกลงกนัได ้ท ำสญัญำ

ประนีประนอมยอม

ควำม 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก  ง 

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
 
กนกพร : วนัน้ีสัมภำษณ์ท่ำนนนัทศกัด์ิ  พลูสุข อธิบดีอยักำร ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ในฐำนะผูบ้ริหำรส ำนกังำน สคช. ขอทรำบประวติักำรท ำงำนพอสังเขป 
ท่านนันทศักดิ์  : ประวติักำรท ำงำนท่ีจะให้สัมภำษณ์เคยเป็นเลขำนุกำรอธิบดีอยักำร ส ำนักงำน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน และอธิบดีอยักำร ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบนั 
กนกพร : ขอแนะน ำกำรศึกษำ KM คือ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดอ้นุมติัแผนแม่บทกำรจดักำรองค์
ควำมรู้ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด พ.ศ. 2552 ถึง 2561 เพื่อเป็นแนวทำงและจุดเร่ิมตน้ของกำร
พฒันำกำรจดักำรสำนองค์ควำมรู้ท่ีมีระบบเป้ำหมำยท่ีชดัเจนมุ่งเน้นกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์
ควำมรู้ท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นตวัคนหรือ Tacit Knowledge เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ก่อนบุคลำกรนั้นจะ
ลำออกจำกส ำนกังำนไป  พ.ศ. 2552 ถึง 2566 ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพื่อให้กำรบรรลุวตัถุประสงค์
ของแผนของแม่บทกำรจดักำรควำมรู้มีจุดมุ่งหมำยส ำคญัในกำรเรียนรู้ในองค์ควำมรู้ท่ีเป็นภำรกิจ
หน้ำท่ีอ ำนำจของพนกังำนในกำรท่ีจะสำมำรถน ำไปใช้ปฏิบติัในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
วตัถุประสงคข์องแผนแม่บทกำรจดักำรควำมรู้ระยะท่ี 1 ไดก้ ำหนดองค์ควำมรู้ตำมภำรกิจ 4 ดำ้น 
ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุดออกเป็น 100 องค์ควำมรู้ ซ่ึงส ำนกังำนอยักำรสูงสุดไดว้ำ่จำ้งวิทยำลยั
ศิลปะส่ือและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ เป็นท่ีปรึกษำปัญหำโครงกำรจดักำรองค์ควำมรู้ 
โดยส ำนกังำนอยักำรสูงมีกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่ขำ้รำชกำร เพื่อเขำ้ไปศึกษำหลกัสูตรปริญญำโท 
สำขำจดักำรควำมรู้ จ  ำนวน 2 รุ่น จ ำนวน 44 คน เพื่อนกัศึกษำจะไดจ้ดัท ำองคค์วำมรู้ท่ีไดม้อบหมำย
ตำมแผนดงักล่ำวและตอ้งท ำรำยงำนวิจยัคน้ควำ้ตำมหลกัหัวขอ้ท่ีแต่ละคนไดเ้ลือก ซ่ึงตำมบญัชี
รำยกำรหลกัองคค์วำมรู้ 55 ถึง 60 เป็นองคค์วำมรู้เก่ียวกบักำรคุม้ครองสิทธิมนุษยช์นและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ตำมภำรกิจรักษำผลประโยชน์ของรัฐ องค์ควำมรู้ท่ีระดบั 59 คืองำน
ช่วยเหลือทำงด้ำนกฏหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท ขอเรียนถำมว่ำกำรใช้งำนองค์
ควำมรู้จะสำมำรถแยกเป็นหวัขอ้หรืองำนยอ่ย ๆ ไดห้รือไม่อยำ่งไร ตำมวตัถุประสงคก์ำรสัมภำษณ์
คร้ังน้ีงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยกบัประชำชนเรำแยกเป็นงำนยอ่ย ๆ ก่ีงำน 
ท่านนันทศักดิ์  : งำนกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยกบัประชำชนยอ่ย ๆ ก็คือ กำรให้ค  ำปรึกษำ
ทำงกฎหมำย กำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรประนอมขอ้พิพำท กำรช่วยเหลือกำรด ำเนินคดี ในเบ้ืองตน้
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กำรให้กำรช่วยเหลือทำงดำ้นกฏหมำยแก่ประชำชนเม่ือประชำชนขอควำมช่วยเหลือทำงกฏหมำย
เข้ำมำติดต่อโดยตรงส ำนักงำนอยักำรสูงสุดหรือมีจดหมำยหนังสือขอควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
กฎหมำยก็จะตอ้งกำรแนะน ำขอ้กฎหมำย หลงัจำกนั้นก็จะไดท้รำบวำ่กฎหมำยท่ีขอช่วยเหลือนั้นมี
วตัถุประสงคท่ี์ขอควำมช่วยเหลือของกำรท ำนิติกรรมสัญญำต่ำง ๆ ท่ีตอ้งด ำเนินสัญญำหรือมีปัญหำ
ระหวำ่งบุคคล ขอ้พิพำทประกำศให้มีกำรประนอมขอ้พิพำทกนั ประนอมขอ้พิพำทคู่กรณีหำกมีขอ้
จ ำเป็นท่ีเป็นโตง้แยง้หรือท่ีด ำเนินคดีต่ำงๆ ใหห้นำ้ท่ีของพนกังำนอยักำรโดยพนกังำนอยักำรท ำโดย
กฏหมำยก็สั่งด ำเนินกำรและในกรีท่ีขอควำมช่วยเหลือขอ้พิพำทในทำงแพ่งของอ ำนำจหน้ำท่ีกำร
อยักำรท่ีจะท ำไดจ้ดัหำระเบียบกำรใหก้ำรช่วยเหลือทำงดำ้นคดี 
กนกพร : ขอเรียนถำมวำ่งำนช่วยเหลือทำงดำ้นกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำทกำร
ด ำเนินกำรท่ีล ำดบัแรกคืออะไรใน 4 งำน 
ท่านนันทศักดิ์  : เม่ือเรำให้ค  ำปรึกษำทำงกฎหมำยวำ่ท่ีมีกำรมำขอให้ประนอมขอ้พิพำทตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงวำ่ขอ้โตง้แยง้ของบุคคลเป็นอยำ่งไร ขอ้โตง้แยง้จ ำเป็นตอ้งประณีประนอมขอ้พิพำทนั้น
เป็นค ำอธิบำยให้ผูท่ี้ขอรับกำรช่วยเหลือก็จะตรวจสอบขอ้เท็จจริงโดยสัมภำษณ์อย่ำงละเอียด โดย
เชิญคู่กรณีเขำ้มำพบ 
กนกพร : คือว่ำท่ำนมองในงำนทั้ง 4 งำน งำนประนอมขอ้พิพำทเป็นอนัดบัแรกท่ีจะด ำเนินกำร
จดักำรควำมรู้ในหวัขอ้ท่ี 59 คือมีงำนทั้ง 4 งำน ในหวัขอ้ 59 ในเรียนถำมว่ำในงำนท่ี 4 งำนว่ำ 
กำรประนอมขอ้พิพำทเป็นงำนท่ีตอ้งน ำมำจดักำรควำมรู้ในล ำดบัแรก 
ท่านนันทศักดิ์   : ในอนัดบัน้ีเป็นส่ิงส ำคญัอนัดบัแรก ควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรประนอมขอ้พิพำท
ตำมท่ีใหค้  ำปรึกษำแก่ผูท่ี้ก่อกำรช่วยเหลือไปแลว้ ผมอยำกให้มีกำรประนอมขอ้พิพำทโดยไม่น ำคดี
ข้ึนส่งโดยทำงมหำวิทยำลัยด ำเนินคดีให้ข้อโต้งแยง้หรือข้อพิพำทผูก่้อกำรช่วยเหลือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
กนกพร : ขออนุญำตให้ท่ำนก ำหนดขอบเขตขอ้พิพำทว่ำกำรประนอมขอ้พิพำทของ สคช.ควรมี
แนวทำงหรือขั้นตอนในกำรถำมหรือรูปแบบท่ีเหมำะสมและคิดวำ่มีประสิทธิภำพอยำ่งไรบำ้ง และ
ปัจจยัท่ีมีผลกำรส ำเร็จในกำรประนอมขอ้พิพำท 
ท่านนันทศักดิ์   : ประกำรแรกต้องรู้ก่อนว่ำข้อเท็จจริงและขอ้กฎหมำยท่ีต้องมีกำรประนอมข้อ
พิพำทมนัเกิดจำกอะไร มนัเป็นขอ้พิพำทเก่ียวกบันิติกรรมสัญญำหน้ีสินเร่ืองครอบครัว มรดก หรือ
เก่ียวกบัประเภทสัญญำคือตอ้งรู้เก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ขอ้พิพำทคือขอ้เท็จจริงท่ีน ำมำตรวจสอบขอ้
กฎหมำยท่ีเรำจะช้ีแจงวำ่เป็นอยำ่งไร ขอ้กฎหมำย ขอ้เทจ็จริง ควำมเป็นธรรม ส่ิงท่ีเกิดคือคู่กรณี 
กนกพร : แนวทำงในกำรปฏิบติัใช่ไหมคะ ขั้นตอนกำรประนอมขอ้พิพำทเป็นอยำ่งไรบำ้ง 
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ท่านนันท์ศักดิ์  : ใช่ คือแนวทำงในกำรปฏิบติัส่วนขั้นตอน เม่ือเรำรู้ขอ้เท็จจริงท่ีมำจำกขอ้กฏหมำย
แล้วหำหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งขอ้เท็จจริงจำกพยำนหลกัฐำนท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้ง
ตรวจสอบคือมำประกอบกบัประเด็นขอ้พิพำทท่ีสำมำรถจะน ำมำประณีประนอมกนัได ้
กนกพร : แลว้ขั้นตอนหลงัจำกนั้น มีกำรตรวจสอบแลว้แบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบำ้ง 
ท่านนันทศักดิ์  : ขอ้เท็จจริงเม่ือเรำดูพยำนหลกัฐำนในเร่ืองหัวขอ้กฎหมำย ขอ้พิพำทท่ีผูก่้อกำรขอ
ควำมช่วยเหลือก็อยำกให้มีกำรประณีประนอมกำรนั้น วตัถุประสงค์ของกำรพิพำทจะแสดง
หลกัฐำนของคดี ผูท่ี้เป็นพิพำทจะอธิบำยขอ้เทจ็จริงท่ีผูร้้องขอควำมช่วยเหลือไดอ้ธิบำยพร้อมทั้งคดี
และหลกัฐำนใหก้บัคู่กรณีทรำบ เพื่อคู่กรณีจะไดมี้โอกำสช้ีแจงขอ้เท็จจริงของขอ้พิพำท หลกัฐำนท่ี
จะน ำมำแสดงประกอบเปิดโอกำสให้น ำมำแสดงประกอบเพื่อกำรพิจำรณำในกำรประนอมข้อ
พิพำทกนัได ้
กนกพร : ในส่วนของกำรประนอมขอ้พิพำทหลงัจำกนั้นละคะ ประนอมส ำเร็จ 
ท่านนันทศักดิ์  : หลงัจำกนั้นแล้วคือตอ้งมำดูหัวขอ้เท็จจริงแลว้ของกำรประนอมขอ้พิพำท ส่วน
คู่กรณีเม่ือช้ีแจงคดีท่ีถูกตอ้งตรงกนัก็ตำมท่ีหลกัฐำน ฝ่ำยผูท่ี้เรำเชิญมำถำ้เห็นประเด็นอนัไหนท่ีรับ
กนัไดส้ำมำรท่ีจะก ำหนดใหมี้กำรตกลงกนัไดใ้หท้ั้ง 2 ฝ่ำย อำจจะไดย้นิตรงกนัแลว้ทั้ง 2 ฝ่ำย อำจจะ
พดูคุยต่อหนำ้พนกังำนอยักำรท่ีท ำกำรเพื่อลดขอ้ต่อรองของแต่ละฝ่ำยให้อยูท่ี่ในจุดท่ีสำมำรถตกลง
กนัไดต้ำมขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แต่ถำ้หำกว่ำยงัมีปัญหำขอ้เท็จจริงท่ียงัไม่ตรงกนัอนัน้ีก็ตอ้งท ำให้
ขอ้เท็จจริงทั้ง 2 ฝ่ำยมำรับกนัได้ก่อน หรืออธิบำยขอ้กฎหมำยประกอบหลกัฐำน ถ้ำไปถึงศำล
ขอ้เท็จจริงนั้นตอ้งมีน ้ ำหนกัและน่ำเช่ือถือของแต่ละฝ่ำย ขอ้เท็จจริงท่ีมนัอยู่ตรงไหน ขอ้เท็จจริงท่ี
ยุติแลว้ ขอ้พิพำทท่ียุติแลว้ก็จะสำมำรถช้ีแจงประกอบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมำย ควำมไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบในทำงกฎหมำย ถำ้อีกฝ่ำยหน่ึงไม่ไดใ้ห้มีกำรยินยอมก่อนซ่ึงกนัและกนัช้ีแจงให้ผอ่นผนั
กนัไดก่้อน ในบำงประเด็นท่ีตกลงกนัไม่ได้ก่อน ในกำรท่ีเรียกร้องค่ำเสียหำยในกำรละเมิดโดย
เรียกร้องค่ำเสียหำยตอ้งอธิบำยเม่ือไปถึงศำลจะตอ้งเสียค่ำเวลำและกำรด ำเนินคดีในระยะเวลำท่ี
ยินยอมท่ีเป็นประเด็นขอ้เท็จจริง ส่วนขอ้เท็จจริงท่ีเป็นยุติควำมให้มีกำรตกลงประเด็นกนัได้ใน
ประเด็นอ่ืนก็จะอธิบำยถำ้มีกำรยนิยอมขอ้ตกลงท่ียนิยอมกนัไดซ่ึ้งกนัและกนั 
กนกพร : ทั้งนั้นใหบ้นัทึกท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในขอ้ตกลงท่ียติุกนัแลว้ส ำหรับคู่กรณี 
ท่านนันทศักดิ์  : ในควำมจริงท่ีเกิดข้ึนขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึนแลว้มีกำรผอ่นผนักนั ขอ้เท็จจริงตอ้งหยุด
ก่อนผดิสัญญำอยำ่งบำงคร้ังเรำก็ไม่เอำ เอำกฎหมำยมำปฏิบติั 
กนกพร : เหมือนพอใจทั้งสองฝ่ำย 
ท่านนันทศักดิ์  : ใช่ 
กนกพร : แลว้จำกนั้นเรำก็บนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถือเป็นตวัสัญญำระหวำ่งคู่กรณี 
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ท่านนันทศักดิ์  : ในกรณีท่ีประณีประนอม 
กนกพร : มนัมีอะไรท่ีส้ินสุดขบวนกำรประนอมคดีขอ้พิพำทแลว้หลงัจำกท่ีประนอมคดีขอ้พิพำท
ไปแลว้ถำ้ไม่ปฏิบติัตำมล่ะคะ ตำมสัญญำจะเป็นอยำ่งไร 
ท่านนันทศักดิ์   : สัญญำประณีประนอมต่ำง ๆ เป็นเร่ืองท่ีสำมำรถบงัคบัได้ ได้ตกลงกันไวว้่ำ
อยำ่งไรใหเ้ขำปฏิบติัตำมขอ้ตกลง 
กนกพร : ก็คือสำมำรถเอำตวัสัญญำไปยืน่ฟ้องใหข้อ้บงัคบัตำมสัญญำ 
ท่านนันทศักดิ์  : สัญญำประณีประนอม 
กนกพร : ขออนุญำตแยกเป็นว่ำในช่วงก่อนประณีประนอมยอมควำมว่ำก็คือว่ำมีกำรตรวจสอบ
เอกสำรขอ้เทจ็จริงทำงกฎหมำยวำ่ไดป้ระเด็นแลว้เชิญคู่กรณีมำท ำกำรประนอม 
ท่านนันทศักดิ์  : คู่กรณีท่ีเชิญมำเรำก็จะอธิบำยในหวัขอ้กรณีท่ีเชิญมำอยำ่งครำว ๆ ก่อนถำ้เขำมีขอ้
โตง้แยง้มีพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุน เรำจะอธิบำยให้เขำทรำบ เรำตอ้งมีขอ้โตง้แยง้หรือขอ้ต่อสู้
หรือขอ้ท่ีเขำไม่เห็นควำมเห็นตรงกนั เรำก็ช่วยเหลือมีอะไรบำ้ง 
กนกพร : อนัน้ีคือช่วงประณีประนอม 
ท่านนันทศักดิ์  : ก่อนประณีประนอม 
กนกพร : ก่อนท่ีจะเขำ้ขบวนกำรประณีประนอมกนัถึงจะยอมควำมกนัได ้
ท่านนันทศักดิ์  : ขอ้เท็จจริงทั้ง 2 ฝ่ำย ถูกตอ้งตรงกนั ขอ้เท็จจริงท่ีมนัยุติ ถำ้มนัไม่ยุติเรำตอ้งมำดูท่ี
ประเด็นวำ่สำมำรถท่ีจะเรียกทั้ง 2 ฝ่ำย มำคุยกนัเพื่อมำยติุขอ้เทจ็จริงคือมำคุยยติุกนัก่อน 
กนกพร : คือเขำ้สู่กระบวนกำรไกล่เกล่ีย พอไกล่เกล่ียประณีประนอมยอมควำมเสร็จแลว้ยุติตรงน้ี
ไปท ำสัญญำ 
ท่านนันทศักดิ์  : ในทำงประณีประนอมเรำดูขอ้เทจ็จริงไกล่เกล่ียคดีประณีประนอม เรำอธิบำยช้ีแจง
ขอ้เท็จจริงท่ีไดม้ำวำ่ขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในขอ้เท็จจริงในแง่กฎหมำย ถำ้หำกสมมุติวำ่ฝ่ำยท่ีขอ
ควำมช่วยเหลือเขำไม่สำมำรถปฏิบติัไดห้รือน ้ำหนกัมำกเกินไป เขำคงตอ้งรับภำระก็อำจจะให้ฝ่ำยผู ้
ประณีประนอมยินยอมก่อน หรือกรณีท่ีมผูข้อควำมช่วยเหลือไดเ้ปรียบ แต่เพื่อควำมเป็นธรรมเรำ
ตอ้งอธิบำยใหเ้ขำตกลงกนัได ้
กนกพร : ในกำรประนอมขั้นตอนต่อไปคือจดัท ำสัญญำu  
ท่านนันทศักดิ์   : เรำก็ท ำสัญญำประณีประนอมหลังจำกนั้นแล้วกระบวนกำรของอัยกำรใน
กระบวนกำรประณีประนอมจะไม่มีกำรติดตำมผลในเม่ือกำรประณีประนอมเสร็จก็เม่ือส ำเร็จ
ภำรกิจ 
กนกพร : ในช่วง 3 ช่วงท่ีแบ่ง คิดวำ่กำรด ำเนินงำนในช่วงใดท่ีเป็นงำนวิกิจหรือส ำคญัก่อนช่วงท่ีจะ
มีกำรประณีประนอมหรือหลงัจำกท่ีมีกำรประณีประนอมแลว้ 
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ท่านนันทศักดิ์  : ช่วงวิกฤตคือช่วงท่ีตรวจสอบขอ้เท็จจริงของกำรยุติตอ้งน ำมำประณีประนอมซ่ึง
ในช่วงน้ีจะส ำคญัในกำรหำขอ้เท็จจริงในกำรยุติ ช่วงส ำคญัคือขอ้เท็จจริงท่ียุติส ำคญักบัทั้ง 2 ฝ่ำย 
มำตกลงกนัได ้ขอ้มูลท่ีจะวิเครำะห์ขอ้เท็จจริงอำศยัหลกัควำมเป็นธรรม ควำมพึงพอใจของทั้ง 2 
ฝ่ำย โดยไม่ตอ้งน ำคดีข้ึนสู่ศำล 
กนกพร : คือท่ำนเห็นทั้ง 2 ช่วงของขั้นตอนในกำรประนอมใช่ไหมคะ ในส่วนของกำรประนอมขอ้
พิพำทขอใหท้่ำนก ำหนดตวัผูเ้ช่ียวชำญในกำรประนอมขอ้พิพำทในควำมเห็นของท่ำนและท่ำนวำ่มี
ใครบำ้งท่ีท่ำนเห็นวำ่เช่ียวชำญ 
ท่านนันทศักดิ์   : ในสนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธ์ิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชน มีเป็นรับเร่ืองรำวกระบวนกำรประณีประนอมขอ้พิพำทให้แก่ประชำชนหรือผูท่ี้เขำ้มำ
ขอใหท้ำงส ำนกังำนช่วยในกำรประณีประนอม 
กนกพร : ผูเ้ช่ียวชำญ พูดถึงต ำแหน่งท่ำนหมำยถึง อธิบดี รองอธิบดี อธิบดีท่ำนนนัทศกัด์ิ ส่วนรอง
อธิบดีคือมี 2 ท่ำน คือท่ำนวชิญะและท่ำนอุกฤษ 
ท่านนันทศักดิ์  : ท่ำนอุกฤษเคยเป็นทนำยควำมส ำนกังำนคุม้ครองสิทธ์ิและช่วยเหลือทำงกฏหมำย
แก่ประชำชนดูแลช่วยเหลือในทำงกฎหมำย 
กนกพร : อยักำรพิเศษฝ่ำย 
ท่านนันทศักดิ์  : มีทั้งช่วยเหลือกฎหมำย 3 ถึง 4 แต่ส ำนกังำนก็ตอ้งมีอยักำรผูเ้ช่ียวชำญ ทนำยควำม
วำ่ต่ำง 
กนกพร : ในมุมมองของท่ำนผูท่ี้เช่ียวชำญในกำรประนอมของท่ำนจะมีท่ำนไหนบำ้ง ก็คือท่ำน
นนัทศกัด์ิ ขอให้ก ำหนดเวลำในกำรท ำตรงน้ีจะมีระบบ KMS กำรจดักำรควำมรู้ในเร่ืองน้ีในกำร
สร้ำงเป็นระบบจะต้องมีคนเข้ำมำหรือว่ำคนท่ีมำบริหำรระบบ ส ำหรับผูบ้ริหำรเห็นว่ำระบบน้ี
จะตอ้งเป็นท่ำนอธิบดี ท่ำนอยักำรพิเศษฝ่ำยสคช. ทั้งหลำย หรืออยำ่งไรคะ 
ท่านนันทศักดิ์  : ผูใ้ชง้ำนระบบ KMS ผูบ้ริหำรตอ้งอธิบดี 
กนกพร : แลว้ผูเ้ช่ียวชำญล่ะคะ 
ท่านนันทศักดิ์  : อำจเป็นพนกังำนอยักำรท่ีอยู่ส ำนกังำนท่ีช่วยเหลือทำงดำ้นกฎหมำยท่ีส่วนกลำง 
ส่วนจงัหวดั ท่ีท ำหนำ้ท่ีช่วยเหลือทำงดำ้นกฎหมำยของจงัหวดั  
กนกพร : ขออนุญำตถำมรวมไปเลยนะคะวำ่ผูบ้ริหำรท่ีเป็นอธิบดี รองอธิบดี และอยักำรพิเศษฝ่ำย
ตอ้งมีกำรใชร้ะบบตรงน้ี เขำควรจะใช้งำนในส่วนใดและฝ่ำยใดในกำรท่ีจะเขำ้ไปจดักำรกบัระบบ
เท่ำมด แค่ไหนคะ 
ท่านนันทศักดิ์  : กำรใชง้ำนระบบปกติผูบ้ริหำรก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรเขำ้ถึงระบบหมำยถึง
กระบวนงำนขั้นตอนกำรเขำ้มำส่ือสำรจนถึงควำมส ำเร็จของกำรพิพำท 
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กนกพร : ก็คือสำมำรถท่ีจะเขำ้ไปในระบบได ้ซ่ึงในระบบสร้ำงเป็น KMS มนัจะดี ถำ้สมมุติวำ่ให้
ใชร้ะบบงำนทั้งหมดมำตรวจเขำ้ไปวำ่หำกคนทัว่ไปก็จะล็อคไม่ให ้Password 
ท่านนันทศักดิ์  : ตอ้งใชร้ะบบทั้งหมด 
กนกพร : ในตรงน้ีตอ้งแกไ้ขไดด้ว้ยในส่วนผูเ้ช่ียวชำญล่ะคะ บอกวำ่เป็นอยักำรทัว่ไปอยักำรตำมท่ี
อยู่ส ำนกังำน ส.ค.ช. ตรงน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสู่ระบบไดแ้ก่ส่วนไหนคะ คือมีสิทธ์ิท่ีจะเขำ้ไปไดแ้ค่
ไหน 
ท่านนันทศักดิ์   : ผูบ้ริหำรคือจริง ๆ แก้ไขระบบไดเ้รำตอ้งผ่ำนกำรเห็นชอบของท่ีประชุม ผูร่้วม
บริหำรก ำหนดกำรระบบ ส่วนผูเ้ช่ียวชำญใหค้วำมเห็นใหมี้กำรประชุมแกไ้ขระบบ 
กนกพร : แลว้ส ำหรับ Knowledge Engineer ล่ะคะ คนท่ีจะบริหำรระบบในเร่ืองช่วยเหลือทำงดำ้น
กฎหมำยท่ำนเห็นวำ่ควรจะเป็นใคร ควรมีสิทธ์ิจดักำรไดม้ำกแค่ไหน 
ท่านนันทศักดิ์  : ก็ตอ้งเป็นผูท่ี้มีกำรบริหำรมำก่อน ผูบ้ริหำรทัว่ไป ตรงน้ีเป็นนิติกรหรือทนำย 
กนกพร : ตรงน้ีเขำ้ไปแกผู้บ้ริหำรมอบหมำยให้มำแลว้ ถึงว่ำมีกฎหมำยใหม่หรือระเบียบใหม่ เขำ
จะตอ้งเขำ้ไปแกต้วัระบบตรงน้ี ท่ำนคิดวำ่น่ำจะเป็นระดบั อจ. หรือ สคช. 
ท่านนันทศักดิ์  : หมำยถึงวำ่คนท่ีทัว่ไปเสนอควำมเห็นข้ึนมำใชท้ำงผูบ้ริหำรแกไ้ข ดูท่ีเป็นกฏหมำย
ใหม่ใหเ้ขำ้มำหำป้องกนักำรประณีประนอมขอ้พิพำทเป็นระเบียบผูมี้เง่ือนไขเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
กนกพร : แต่วำ่ Knowledge Engineer ท่ีจะเขำ้ไปจดักำรกบัระบบตวัน้ีถำ้จะให้เป็นคนทัว่ไปเขำ้ไป
เหมือนกบัวำ่ตรวจคนทัว่ไปและแกไ้ขระบบมนัก็จะเกิดควำมยุง่ยำก ซ่ึงตรงน้ีก ำหนดคนใหช้ดัเจน 
ท่านนันทศักดิ์  : Knowledge Engineer คงจะไม่ใหเ้ขำ้ไปแกไ้ขได ้แต่มีสิทธ์ิใหค้วำมคิดเห็น 
กนกพร : Knowledge Engineer ของ KM จะเป็นคนท่ีบริหำรจดักำรของโครงกำรกบัตวัระบบเลย 
จนคนท่ีจะเขำ้มำใช้งำนหรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนประนอมขอ้พิพำทอะไรอย่ำงน้ี มนัจะแยก
ชั้นของมนัใน Knowledge Engineer เหมือนเป็นผูจ้ดักำรท่ีจะคุมอะไรพวกน้ี คลำ้ยกบั Web Master  
ท่านนันทศักดิ์  : ตอ้งให้แหล่งให้อ ำนำจจนเป็นขอ้เท็จจริงท่ีหยุดแลว้ ยุติแล้วโดยกฏหมำยและมี
ระเบียบขอ้บงัคบัสำมำรถท่ีจะแกไ้ขเขำ้ไปไดโ้ดยมีกำรตดัสินใจ 
กนกพร : ตรงน้ีหนูขออนุญำตก ำหนดเป็นตวับุคคลเป็น สคช. อธิบดี หรืออยักำรทัว่ ๆ ไป 
ท่านนันทศักดิ์  : ถำ้ในเร่ือง สคช. ระดบัผูบ้ริหำรชั้นตน้ก็คือ อยักำรพิเศษฝ่ำย อจ. อจ.สคช. 
กนกพร : ฝ่ำยของกำรเป็นฝ่ำยค ำตอบก็คือกลุ่มคนท่ีมำใชง้ำนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนใหญ่มนัจะเก่ียวขอ้ง
กบังำนนั้น ๆ ถำ้เป็นของมนัน่ำจะเป็นอยักำรท่ีท ำงำน 
ท่านนันทศักดิ์  : อยักำรผูป้ฏิบติั สคช. หรือฝ่ำยนิติกร รวมทั้งท่ีอำสำเขำ้มำท ำร่วมกบั สคช. 
กนกพร : แล้วเจำ้หน้ำท่ีบนัทึกข้อมูล ส่วนวิเตอร์ล่ะคะ ก็คือคนท่ีเขำ้มำใช้งำนของเรำคิดว่ำจะ
สำมำรถเปิด 
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ท่านนันทศักดิ์  : เรำสำมำรถท่ีจะเปิดใหค้นทัว่ ๆ ไปเขำ้มำตรวจกำรท ำงำน 
กนกพร : รวมทั้งอยักำร 
ท่านนันทศักดิ์  : บุคคลทัว่ไป ๆ ตอ้งกำรท่ีจะไดค้วำมคิดร่วมกนั บุคคลภำยนอกน่ำจะไดย้กตวัอยำ่ง
เช่น ผูช่้วยเหลือดำ้นกฎหมำยระหวำ่งประเทศก็มีกำรใหค้  ำตอบท่ีเป็นขอ้เท็จจริง คนภำยนอกจะไดรู้้
วำ่ขอ้เทจ็จริงเป็นอยำ่งน้ี กฎหมำยเป็นอยำ่งน้ี กำรตกลงแบบน้ีควรจะออกมำเป็นแนวทำงปฏิบติัของ
บุคคลโดยท่ีไม่ตอ้งเขำ้มำพบพนกังำนอยักำร พูดง่ำย ๆ ว่ำเรียนรู้ด้วยตนเองก็ท่ีจะสำมำรถเขำ้มำ
บริหำรควำมรู้ได ้
กนกพร : ทั้งในขอบวเิตอร์คือเปิดใหม้ำใช ้มำดูหนำ้ตำ แต่ไม่สำมำรถท่ีจะแกไ้ขได ้ ประเด็นสุดทำ้ย
คือจะให้ท่ำนก ำหนดวิสัยทศัน์กำรจดักำรควำมรู้ในกำรช่วยเหลือทำงดำ้นกฎหมำยแก่ประชำชน
และขอ้พิพำทวำ่วสิัยทศัน์ของกำรจดักำรควำมรู้ควรจะมีวสิัยทศัน์อยำ่งไร 
ท่านนันทศักดิ์  : เป็นสถำนบนัท่ีมนุษยช์นใหสิ้ทธิเสรีภำพไดรั้บกำรช่วยเหลือสร้ำงควำมเป็นธรรม 
กนกพร : น้ีคือวสิัยทศัน์ของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธ์ิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและก็
ในแผน่แม่บทของกำรจดักำรควำมรู้ เขำก ำหนดวิสัยทศัน์วำ่ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดจะพฒันำไปสู่
องคก์รโดยใชอ้งคค์วำมรู้เป็นระบบทนัสมยัและเช่ือถือได ้ในส่วนของวิสัยทศัน์ของกำรจดักำรองค์
ควำมรู้ช่วยเหลือทำงดำ้นกฏหมำยแก่ประชำชนประนอมขอ้พิพำท 
ท่านนันทศักดิ์   : นั้นคือพฒันำกำรทำงด้ำนกฎหมำยข้อพิพำทผ่ำนส่ือเหมือนกับสำธำรณะให้
ประชำชนทัว่ไปถูกตอ้งในกำรหำควำมรู้น ำไปปฏิบติัได ้
กนกพร : ขออนุญำตให้ค  ำจ  ำกดัควำมท่ีท่ำนวำ่ไปเม่ือก้ีวำ่ท่ี สคช. จะพฒันำงำนช่วยเหลือกฎหมำย
แก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำทอย่ำงเป็นระบบและต ำแหน่ง เพื่อให้เป็นศูนยก์ลำงของกำร
เรียนรู้ตำมหลกักำรกำรจดักำรองคค์วำมรู้ อนัน้ีไดไ้หมคะตำมหลกั 
ท่านนันทศักดิ์  : ไดเ้พรำะเป็นระบบกำรต่อเน่ือง มีกำรเรียนรู้ของทุกฝ่ำย ส ำนกังำนอยักำรและทัว่ 
ๆ ไป 
กนกพร : มีประเด็นสุดทำ้ยคือในกำรจดัท ำกำรจดักำรองค์ควำมรู้ในเร่ืองกำรช่วยเหลือทำงด้ำน
กฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท เม่ือเรำก ำหนดแนวทำงวิธีกำรท ำแลว้ ท่ำนคิดวำ่จะมี
วิธีใดในกำรส่ือสำรองค์กรใช้กบับุคลำกรท่ีท ำงำนใน สคช. ได้ท ำงำนเป็นแนวทำงเดียวกนัโดย
วธีิกำรอะไรบำ้ง 
ท่านนันทศักดิ์  :  โดยทัว่ไป ๆ เป็นหนงัสือเวียนเมือทรำบลงใน Web site ก่อน เพื่อให้พนกังำนเขำ้
ไปตรวจสอบเป็นขอ้มูลหรือกำรเรียนรู้กำรจดักำรองคค์วำมรู้ 
กนกพร : จะตอ้งมีกำรประชุมหรือสัมมนำอะไรอยำ่งน้ีไหมคะ 
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ท่านนันทศักดิ์   :  ส ำหรับผูป้ฏิบติัส ำนักงำนในกำรแล้วเพื่อเป็นแนวทำงเม่ือมีหนังสือเวียน น ำ
แนวทำงปฏิบติัต่ำง ๆ มำประชุมร่วมกนั 
กนกพร : ในส่วนของผูบ้ริหำรเขำ้ใจวำ่ไม่น่ำจะมีเวลำส่วนในของท่ีจะสัมภำษณ์ท่ำนของในเร่ือง
ผู ้เ ช่ียวชำญ เด๋ียวท่ำนต้องไปปิดอบรม ถ้ำมีโอกำสขอไปสัมภำษณ์ท่ำนในฐำนะท่ีท่ำนเป็น
ผูเ้ช่ียวชำญในเร่ืองกำรประนอมขอ้พิพำทหรือถำ้มีประเด็นไหนท่ีตกหล่นอำจจะสัมภำษณ์ท่ำนไม่
วำ่จะสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์ท่ำนจะสะดวกไหมคะ 
ท่านนันทศักดิ์  :  ได ้
กนกพร : วนัน้ีในฐำนะผูบ้ริหำร ตอ้งขอกรำบพระคุณท่ำน 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก  ฉ 

 
ENG1 Requirement Elicitation 
Input: วศิวกรควำมรู้ แผนก ำหนดกำรจบัควำมรู้   
Process:  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  

1) ศึกษำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ค ำสั่งของส ำนักงำนอยักำรสูงสุดเก่ียวกบังำนช่วยเหลือทำง
กฎหมำยและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำท  

2) ขออนุญำตสัมภำษณ์ในเบ้ืองตน้ (อธิบดีอยักำร ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน) เพื่อเสนอหัวขอ้ท่ีจะท ำกำรศึกษำอิสระ(ระบบจดักำรควำมรู้เพื่อ
งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมข้อพิพำท) โดยน ำเสนอ ช้ีแจง 
หลัก สูตรกำรจัดกำรควำม รู้ ท่ีส ำนัก งำนอัยกำร สูง สุดได้ รับควำม ร่วมมือจำก
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ว่ำ กำรศึกษำอิสระจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนอย่ำงใด น ำเคำ้
โครงกำรศึกษำอิสระเป็นแนวทำงในกำรน ำเสนอ ทั้งน้ี ตอ้งมีกำรน ำเสนอขอบเขตเบ้ืองตน้ 
ในเร่ืองท่ีท ำกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำต่อผูบ้ริหำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือ
สนบัสนุน น ำเสนอวิธีกำรแกปั้ญหำโดยน ำระบบกำรจดักำรควำมรู้มำใชใ้นกำรแกไ้ข ขอ
ควำมเห็นจำกผูบ้ริหำรว่ำกำรแก้ปัญหำจะต้องขอควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญท่ำนใด และขอ
อนุมติัผูมี้อ  ำนำจเพื่อขอควำมร่วมมือในเร่ืองต่ำงๆ เก่ียวกบักำรท ำกำรศึกษำอิสระ รวมทั้ง
บุคลำกรผูเ้ช่ียวชำญของส ำนกังำน เพื่อเป็นท่ีปรึกษำ ใหค้  ำแนะน ำ 

3) ติดต่อ พดูคุยในเบ้ืองตน้กบัผูเ้ช่ียวชำญหรือเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีจะศึกษำเพื่อ
ก ำหนดวำระกำรสัมภำษณ์และ จดัท ำก ำหนดกำรท ำงำน    

4) ก ำหนดวำระกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ ในประเด็นควำมรู้เก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท 
และสภำพปัญหำ สัมภำษณ์จบัควำมรู้จำกผูเ้ช่ียวชำญโดยตั้งวำระ วิเครำะห์ และสังเครำะห์
ควำมรู้ ตำมมำตรฐำน CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-
Ontology) เพื่อจบัหลกักำรส ำคญั ไดแ้ก่ วิธีกำรคิดและปฏิบติังำนจริง จำกประสบกำรณ์ 
และจดัท ำบทวเิครำะห์ 
4.1) จดัท ำวำระกำรประชุม โดยใชห้ลกัในวชิำ Knowledge Engineer  
4.2) สัมภำษณ์ในเร่ืองกำรท ำงำนทัว่ไป  
   4.2.1) งำนนั้นตอ้งมีควำมรู้อะไรบำ้ง  Ontology คืออะไร Domain Concept คืออะไร 
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   4.2.2) กระบวนกำร Input Process Output มีอะไรบำ้ง 
   4.2.3) Knowledge Base ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบำ้ง 
4.3) สัมภำษณ์ในเร่ืองงำนวกิฤติ  
   4.3.1) งำนนั้นตอ้งมีควำมรู้อะไรบำ้ง Ontology คืออะไร Domain Concept คืออะไร  
   4.3.2) กระบวนกำร Input Process Output มีอะไรบำ้ง 
   4.3.3) Knowledge Base ท่ีเก่ียวขอ้งมีอะไรบำ้ง 

5) สัมภำษณ์ตรวจสอบควำมครบถว้น โดยน ำบทวิเครำะห์ (Transcript) ไปสอบทำน ควำม
เขำ้ใจ ควำมถูกตอ้ง สมบรูณ์และครบถว้นกบัผูเ้ช่ียวชำญ  

6) น ำ  Transcript ท่ีไดจ้ำกกำรสอบทำนมำสร้ำงแบบจ ำลองควำมรู้(Knowledge Map) ตำม
มำตรฐำน CommonKADSโดยมีกระบวนกำร Input/Process/Output Ontology คืออะไร 
Domain Concept คืออะไร โดยมีค ำอธิบำยประกอบพอสังเขป พร้อมจดัท ำเอกสำร
ประกอบท่ีเก่ียวกบัควำมรู้ (Knowledge Base)  

7) มีกำรท ำรำยงำนสรุปกำรท ำงำนเปรียบเทียบกบัแผนงำนตำม MAN 3  
8) หลงัจำกหลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำม

แผนท่ีก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่  พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะ
สำเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput : :บทวเิครำะห์ Transcript, CommonKADS Model ,Knowledge Map  
tutctuO : เวลำท่ีใชใ้นกำรจบัควำมรู้จริง ต่อ เวลำท่ีวำงแผน )Time Boxing)  
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 
1) ท ำกำรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำย กฎ ระเบียบ ค ำสั่งส ำนกังำนอยักำรสูงสุดเก่ียวกบังำน

ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้
พิพำท )เอกสำร ENG1.1) 

2) ท ำกำรจัดท ำวำระกำรสัมภำษณ์อธิบดีอัยกำร  ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
กฎหมำยแก่ประชำชน    )เอกสำร  ENG1.2  (และแนวค ำถำมผูบ้ริหำร  )เอกสำร  ENG1.3 ( ท ำ
กำรสัมภำษณ์ ท่ำนนนัทศกัด์ิ พูลสุข อธิบดีอยักำร  ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
กฎหมำยแก่ประชำชน เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2554 โดยมีกำรบนัทึกแถบเสียงไวเ้ป็น
หลกัฐำน )เอกสำร ENG1.4  (    

3) จัดท ำวำระกำรสัมภำษณ์ผู ้เช่ียวชำญ  )เอกสำร  ENG1.5    (และ แนวค ำถำมผูเ้ช่ียวชำญ 
 )เอกสำร  ENG1.6  (ท ำกำรสัมภำษณ์ท่ำนทยำ พำหุสัจจะลกัษณ์  ในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญ เม่ือ

วนัท่ี 4 สิงหำคม 2554โดยมีกำรบนัทึกแถบเสียงไวเ้ป็นหลกัฐำน )เอกสำร ENG1.7 ( 
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4) ท ำกำรสัมภำษณ์ท่ำนบญัชำ เขียวต่ำย อยักำรจงัหวดั ส ำนักงำนอยักำรคดีเยำวชนและ
ครอบครัวจงัหวดัล ำพูน ในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2554 โดยมีกำรบนัทึก
แถบเสียงไวเ้ป็นหลกัฐำน (เอกสำร ENG1.8) 

5)  ท ำกำรสัมภำษณ์ท่ำนกัณตภณ วิจิตรก ำเหนิดกุล  รองอยักำรจงัหวดั ส ำนักงำนอยักำร
จงัหวดัเชียงใหม่     ในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญ  เม่ือวนัท่ี 29  สิงหำคม 4552 โดยมีกำรบนัทึกแถบ
เสียงไวเ้ป็นหลกัฐำน )เอกสำร ENG1.9) 

6) น ำบทสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญไปถอดเทป ท ำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และไดจ้ดัท ำ
ร่ำง Knowledge Map  )เอกสำร  ENG1.10 ( และไดจ้ดัท ำเป็น VISIO พร้อม KNOWLEDGE 
BASE (VISIO)    )เอกสำร  ENG1.11   (ผลกำรด ำเนินกำรล่วงเลยระยะเวลำ เน่ืองจำกภำรกิจ
งำนประจ ำมีจ ำนวนมำก จะตอ้งมีกำรประมำณกำรเร่ืองระยะเวลำด ำเนินกำรให้มำกข้ีนกวำ่
เดิม  
  

รายงานผลการด าเนินการพบปัญหาอุปสรรค ล่วงเลยระยะเวลำ เน่ืองจำกภำรกิจงำนประจ ำมีจ ำนวนมำก  
ข้อเสนอแนะ จะตอ้งมีกำรประมำณกำรเร่ืองระยะเวลำด ำเนินกำรใหม้ำกข้ีนกวำ่เดิม 
เอกสารประกอบ 
เอกสำร ENG1.1 ขอ้มูล กฎ ระเบียบ 
เอกสำร ENG1.2 วำระกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร 
เอกสำร ENG1.3 แนวค ำถำมผูบ้ริหำร 
เอกสำร ENG1.4 ไฟลเ์สียงสมัภำษณ์ท่ำนนนัทศกัด์ิ 
เอกสำร ENG1.5 วำระกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ 
เอกสำร ENG1.6 แนวค ำถำมผูเ้ช่ียวชำญ 
เอกสำร ENG1.7 ไฟลเ์สียงสมัภำษณ์ท่ำนทยำ  
เอกสำร ENG1.8 ไฟลเ์สียงสมัภำษณ์ท่ำนบญัชำ  
เอกสำร ENG1.9 ไฟลเ์สียงสมัภำษณ์ท่ำนกณัตภณ 
เอกสำร ENG1.10 ร่ำง Knowledge Map 
เอกสำร ENG1.11 KNOWLEDGE BASE (VISIO) 
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ENG 2 System Requirement Analysis   
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: KntwlOdgOEnginOOr, ENG1 

1)  น ำข้อมูลจำก ENG1 มำวิเครำะห์ เพื่อก ำหนดควำมต้องกำรระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้  (BusinOss SpOcificatitn) และก ำหนดควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำนระบบกำร
จดักำรควำมรู้ (User Specification) และแบ่งประเภทผูใ้ชง้ำน  

2)  จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน ระบุ BusinOss SpOcificatitn และ User Specification 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

ขอให้ผูบ้ริหำรพิจำรณำก ำหนดกลุ่มผูใ้ช้งำน ควำมต้องกำรระบบ และควำมต้องกำรของ
ผูใ้ชง้ำนระบบ ดงัน้ี 

1) ก ำหนดกลุ่มผูใ้ชง้ำน  
-ผูบ้ริหำร อธิบดีอยักำร รองอธิบดีอยักำร และอยักำรพิเศษฝ่ำย 
-ผูเ้ช่ียวชำญ พนกังำนอยักำรผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรประนอมขอ้พิพำท 
-ผูใ้ชง้ำนทัว่ไป (ผูป้ฏิบติั) ผูท่ี้ยงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำรประนอมขอ้พิพำท 

4 )   ก ำหนดควำมตอ้งกำรระบบ และควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนระบบ 
-  ระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสร้ำงข้ึนตำมโปรแกรม Microsoft Share Point (ปรำกฎตำม
รำยงำนกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำร เพื่อก ำหนดขอบเขตองค์ควำมรู้ (Scoping 
Meeting) หัวขอ้องคค์วำมรู้ล  ำดบัท่ี 59 งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
และประนอมขอ้พิพำท (เอกสำร ENG 2.1) 

3) ผูศึ้กษำได้สอบถำมควำมตอ้งกำรของระบบงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำน
และประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำท โดยกำรสัมภำษณ์สัมภำษณ์
ท่ำนนันทศักด์ิ พูลสุข อธิบดีอัยกำร ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำน ในฐำนะผูบ้ริหำรเพื่อขอทรำบขอบเขตองค์ควำมรู้ เม่ือวนัท่ี 2 
สิงหำคม 4552  ตำมวำระกำรสัมภำษณ์  )เอกสำร  ENG 4.4  (ซ่ึงแ  ยกผูใ้ช้งำนแต่ละ
ประเภท ดงัน้ี 

-ผูบ้ริหำร อธิบดีอยักำร รองอธิบดีอยักำร และอยักำรพิเศษฝ่ำย 
-ผูเ้ช่ียวชำญ พนกังำนอยักำรผูมี้ประสบกำรณ์ในกำรประนอมขอ้พิพำท 
-ผูใ้ชง้ำนทัว่ไป (ผูป้ฏิบติั) ผูท่ี้ยงัไม่มีประสบกำรณ์ในกำรประนอมขอ้พิพำท 
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4)  จำกกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำนแต่ละประเภทดงักล่ำว  
ผูศึ้กษำไดก้ ำหนดระบบกำรจดักำรควำมรู้ท่ีจะสร้ำงข้ึน โดยยึดประเภทผูใ้ช้งำนหลกั
ดงัน้ี 

 
ท่ี ประเภทผูใ้ชง้ำน ควำมตอ้งกำรของระบบงำน 
1 ผูบ้ริหำร ระบบ KMS ตอ้งมีกำรมอบหมำยงำน 
2 ผูเ้ช่ียวชำญ ระบบ KMS ตอ้งมีประเด็นเร่งด่วน เอกสำรวชิำกำร 
3 ผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ชง้ำนทัว่ไป ระบบ KMS ตอ้งมีประเด็นเร่งด่วน เอกสำรวชิำกำร

ท ำเนียบผูเ้ช่ียวชำญ 
 

เอกสารประกอบ 
เอกสำร ENG 4.1 รำยงำนวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของระบบ (ENG2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p'aoy/Desktop/15TASKS/ENG2/วิเคราะห์ความต้องการของระบบ.docx
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ENG3 Software Requirement Analysis 
แผนการด าเนินงาน  (Plan) 
Input: ENG1 & ENG2, มำตรฐำนIEEE830 
PrtcOss: 

1) จดัท ำก ำหนดกำรในกำรท ำงำน   
2) น ำขอ้มูลจำก ENG1 & ENG2 มำท ำกำรวิเครำะห์ เพื่อวำงระบบ KMS จะตอ้งมีกำรใชง้ำน

ในเร่ืองใดบำ้ง กำรแบ่ง COP  แลว้ท ำกำรออกแบบให้สอดคลอ้งกบั ENG1 & ENG2โดย
จดัท ำเป็นรูป Site Map แสดงโครงสร้ำงระบบ KMS และ COP (task, inference, domain, 
knowledge base) ตำมมำตรฐำน CommonKADS 

3) กำรออกแบบกำรใชง้ำน ตอ้งวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนระบบจดักำรควำมรู้ท่ีได้
ขอ้มูลจำก ENG 2 วำ่ จะตอ้งมีเน้ือหำ Function กำรท ำงำนใดบำ้งท่ีจะตอบสนองควำม
ตอ้งกำรใชง้ำนใน ENG 2 โดยน ำ Feature ต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ในMicrosoft SharePoint มำ
ออกแบบ เช่น หำกผูบ้ริหำรตอ้งกำรสั่งงำนหรือมอบหมำยงำน ตอ้งมีระบบ Collaboration 
ตอ้งมี Knowledge Map หรือตอ้งมี Knowledge Base เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำร
จดัเก็บองคค์วำมรู้ท่ีเป็นเอกสำร เพื่อใหต้อบสนองต่อควำมตอ้งกำรตำม ENG1 & ENG2 
3.1) ตรวจสอบควำมตอ้งกำรตำม ENG1 & ENG2 เป็นเร่ืองใด ประเภทใด แลว้น ำมำ
วิเครำะห์กบั Microsoft SharePoint วำ่ตรงกบั Feature ใด มี Function กำรท ำงำนอยำ่งใด 
Function กำรท ำงำนนั้นตอบสนองควำมตอ้งกำรนั้นไดห้รือไม่ เช่น ระบบตอ้งมีกำรจดัเก็บ
ขอ้มูลในดำ้นกฎหมำย ระเบียบ ซ่ึงอำจตอ้งใช ้Function ของ SharePoint ท่ีเก่ียวกบักำรเก็บ
เอกสำร เช่น Document Library 
3.2) รวบรวมควำมตอ้งกำรทั้งหมด แล้วจดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในกำรท ำงำนต่อ
ภำยหลงั  

4) น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำก ำหนดและแบ่งจ ำนวน COP และก ำหนดสิทธิ เช่น   
4.1) ผูบ้ริหำร  มีสิทธิในกำรจดักำร แกไ้ข เพิ่ม อ่ำน ขอ้มูลไดท้ั้งระบบ   
4.2) ผูเ้ช่ียวชำญ  มีสิทธิในกำรจดักำร แกไ้ข เพิ่ม อ่ำน ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นงำนคดี 

ท่ีตนเองไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชำญเท่ำนั้น    
4.3) Knowledge Engineer     มีสิทธิในกำรจดักำร แกไ้ข เพิ่ม อ่ำน ลบ ขอ้มูลไดท้ั้งระบบ         
4.4) COPs ต่ำงๆ           มีสิทธิในกำรจดักำร อ่ำนไดท้ั้งระบบ และแกไ้ข เพิ่ม ลบ 

บำงส่วนท่ีไดรั้บอนุญำตเฉพำะใน COPs ของตนเท่ำนั้น  
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4.5) User (ในเบ้ืองตน้ อยักำร,ธุรกำร) มีสิทธิในกำรจดักำร  เพิ่ม และอ่ำนขอ้มูลไดเ้ฉพำะ 
ใน COPs  Config In SharePoint) 

5)  มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเปรียบเทียบกบัแผนตำม MAN 3  
6) หลงัจำกหลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำม

แผนท่ีก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะ
สำเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

tutput: รำยกำรควำมตอ้งกำรของผูใ้ชป้ระเภทต่ำงๆ ใน CoP 
Outcome: เวลำในกำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของระบบ ต่อเวลำตำมแผน 

รายงานผลการด าเนินงาน  (DO) 
1) ท ำกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของ Software โดยน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำก ENG 1และ ENG2 มำ

วิเครำะห์ ประกอบเอกสำร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสำร 
ENG3.1) ในแผนในคู่มือแนวทำงในกำรพฒันำระบบคุณภำพ วิชำกำรค้นควำ้อิสระ 
วิทยำลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2553  

2) จดัท ำ StftwarO ROquirOuOnt Analysis (เอกสำร ENG3.4) และ SITE MAP (เอกสำร 
ENG3.3) เพื่อด ำเนินกำรใน Task อ่ืนๆ ต่อไป   

3) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม ENG3 ระบบ KMS ของงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชนและประนอมข้อพิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมข้อพิพำท เป็นรูปแบบ single 
Function มีผูใ้ชง้ำน 3 ประเภท คือ ผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญ ผูป้ฏิบติั ซ่ึงมีสิทธิในกำรใชง้ำนหลกั 
คือ อ่ำน และเขียน ขอ้มูล มี Function กำรใช้งำน เช่น กำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ เช่น 
กฎหมำย ระเบียบ Case Study (ตวัอยำ่งกำรประนอมขอ้พิพำท) Knowledge Map (ขั้นตอน
กำรประนอมขอ้พิพำทในรูปแผนผงั) โครงสร้ำงของ Cop ประกอบด้วย Task คือ งำน
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท งำนวิกฤติ คือ กำรประนอมขอ้
พิพำท มี Inference Domain และ Knowledge Base ท่ีส ำคญั  

เอกสารประกอบ 
เอกสำร ENG3.1 SharOPtintBasOdROquirOuOntSpOcificatitn 
เอกสำร ENG3.4 StftwarOROquirOuOntAnalysis 

เอกสำร ENG3.3 Site Map 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p'aoy/Desktop/15TASKS/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx
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ENG4 Software Design 
แผนการด าเนินงาน 
Input: ENG1, ENG2, ENG3, ควำมสำมำรถของ MS SharePoint 
Process: 

1) ท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์  Content, Feature และ Function ต่ำงๆ ในระบบ KMS ท่ีทีมงำน
และอำจำรยช่์วยกนัสร้ำงข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ีสฝบร.ก ำหนด และตอ้งสอดคล้องกบั 
REU2  

2) น ำ Template ท่ีสร้ำงจำก REU2 มำใช ้พร้อมจดัท ำรำยงำนวำ่ มีกำรน ำมำใชใ้นส่วนใด  
3) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี

ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่  พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

Output: Design ขอ้ก ำหนดโครงสร้ำงและส่วนประกอบต่ำงๆ ของ MS SharePoint 
Outcome: เวลำท่ีใชใ้นกำรออกแบบซอฟตแ์วร์ ต่อเวลำตำมแผน 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

น ำผลกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรของ Software (เอกสำรใน ENG3)โดยน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำก 
ENG 1 ENG2  และ ENG 3 มำวิเครำะห์โดยใช ้software Microsoft SharePoint 2010 วำ่ Feature ใด 
ควรจะอยูใ่นต ำแหน่งใดของระบบ หน้ำตำระบบเป็นแบบใด พร้อมไดน้ ำ Template ระบบ KMS 
ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด มำใช ้และ template Visio (เอกสำร ENG4.1) ผลกำรด ำเนินกำร หลงัได้
จำกไดรู้ปแบบระบบโดยน ำ Template ของระบบท่ีมีอยูม่ำใช ้ตำมรำยงำนกำรสร้ำง ENG4 (เอกสำร 
ENG2.2) แลว้ ไดจ้ดัท ำรูปแบบ Function กำรใชง้ำนทั้งหมด คู่มือกำรใชง้ำนระบบ KMS (เอกสำร 
ENG2.3)    
พบปัญหาและอุปสรรค ท่ีท ำใหไ้ม่ไดภ้ำยในระยะเวลำตำมแผนท่ีวำงไว ้เน่ืองจำกภำรกิจงำนท่ีมีมำก
และตอ้งเร่งท ำตวัเล่ม IS ประกอบกบักำรเขำ้ไปท ำในระบบอินเตอร์เน็ตชำ้  
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการ ในอนำคต หำกมีโครงกำรใหม่ตอ้งวำงแผนในเร่ืองกรอบ
ระยะเวลำ ส ำหรับ ENG4 ให้เหมำะสมและควรตรวจสอบควำมเร็วในกำรใชง้ำนอินเตอร์เน็ตก่อน
วำงแผนวำ่ สำมำรถท ำงำนในระบบไดดี้ เหมำะสมหรือไม่ 
เอกสารประกอบ 
เอกสำร ENG4.1 Visio Template 
เอกสำร ENG4.2 รำยงำนกำรสร้ำง KMS 



141 

เอกสำร ENG4.3 คู่มือกำรใชง้ำนระบบ KMS 
เอกสำร ENG4.4 SharePoint Based User Requirement Specification 
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MAN1 Organizational Alignment 
แผนการด าเนินงาน 
Input: องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ควำมรู้ และ กลยทุธ์องคก์ร 
PrtcOss: 

1) ตรวจสอบวิสัยทศัน์ แนวนโยบำย ภำระ หน้ำท่ี หรือแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนวำ่ หำกน ำระบบกำรจดักำรควำมรู้มำ
ใช้จะสอดคล้องหรือสนับสนุนวิสัยทัศน์ หรือแนวนโยบำย หรือแผนกำรด ำเนินงำน
อยำ่งไร 
1.1) ขอขอ้มูลแนวนโยบำย แผนงำน จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนักงำนคุม้ครอง

สิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน หรือตรวจสอบกับนโยบำยของ
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด หรือโดยขอสัมภำษณ์อธิบดีอยักำร ส ำนักงำนคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน เพื่อทรำบถึงแนวนโยบำยของส ำนกังำน  

1.2) วิเครำะห์แนวนโยบำย หรือแผนงำนท่ีไดจ้ำกขอ้ 1.1) ว่ำ สำมำรถน ำระบบจดักำร
ควำมรู้มำสนบัสนุนแนวนโยบำย หรือแผนงำนนั้นอยำ่งไร เพื่อก ำหนดวิสัยทศัน์ของ
กำรจดักำรควำมรู้ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยงำน   

2) จดัท ำแผนกิจกรรม กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ กำรประชำสัมพนัธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้ำงวิสัยทศัน์ 
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ และพนัธกิจดำ้นบุคคล กระบวนกำรและเทคโนโลย ี
โดยแผนดังกล่ำวต้องระบุถึงกำรน ำระบบ KMS มำใช้สนับสนุนวิสัยทัศน์ หรือ
แนวนโยบำยหรือแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดย 
2.1) อำจขออนุญำตจดัท ำหนงัสือแจง้เวยีนประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบกำรจดักำรควำมรู้ 
2.2) อำจเผยแพร่ทำง WebSite ของส ำนกังำนท่ีมีอยูแ่ลว้ พร้อมจดัให้มี Web Board หรือ 
Forum ส ำหรับตอบขอ้สงสัย  
2.3) อำจประกำศเผยแพร่โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนนั้นๆ  

3) น ำเสนอรำยงำนกำรจดักิจกรรมต่อ KM Team ของส ำนกังำน 
4) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี

ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: วสิัยทศัน์ของกำรจดักำรควำมรู้ และพนัธกิจในกำรจดักำรควำมรู้ 
tutctuO: ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์กำรส่ือสำร และควำมสอดคลอ้งของระบบกำรจดักำรควำมรู้ โดยน ำ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ำก ENG 1, ENG 2 และ ENG3 มำวิเครำะห์ เพื่อศึกษำถึงวิสัยทศัน์ขององคก์รดำ้นกำร
จดักำรควำมรู้ และศึกษำวิธีกำรท่ีจะท ำให้บรรลุวิสัยทศัน์โดยใช้กิจกรรม KM ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี และจดัท ำรำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์ MAN1 ไดท้ดสอบระบบ KMS 
พร้อมน ำเสนอแผนกิจกรรม KM ภำยใตก้รอบระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ปี ต่อท่ำนทยำ พำหุสัจจะ
ลกัษณ์ รำยงำนกิจกรรม MAN1 (เอกสำร MAN1.1) แผน 3 ปี โดยปีแรกสร้ำงองคค์วำมรู้ทั้งหมด ป่ี
ท่ี 2 และ 3 สร้ำงผูเ้ช่ียวชำญ     
พบปัญหาและอุปสรรค ล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำ เน่ืองจำกภำรกิจงำนประจ ำมีจ ำนวนมำกและตอ้งเร่งท ำ
ตวัเล่ม IS  
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการ ตอ้งประมำณกำรในเร่ืองระยะเวลำใหม้ำกกวำ่ก ำหนดเดิม 
เอกสารประกอบ 
เอกสำร MAN1.1 รำยงำนกิจกรรม MAN1 
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MAN2 Organization Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ขอ้มูลหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โครงสร้ำงและภำระหนำ้ท่ี 
PrtcOss: 

1) วิเครำะห์โครงสร้ำงของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
(ก่อนมีระบบกำรจดักำรควำมรู้) และท ำกำรวิเครำะห์ระบุปัญหำของโครงสร้ำงเดิม โดยขอ
ขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนอยักำรพิเศษฝ่ำยคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ภำค 5 หรือส ำนกังำนอยักำรจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงำน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน) เพื่อศึกษำถึงโครงสร้ำงของ
ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ว่ำโครงสร้ำง
ประกอบด้วยหน่วยงำนใด มีภำระ หน้ำท่ี อย่ำงใด กำรด ำเนินงำนมีล ำดบั ขั้นตอนกำร
ท ำงำนอยำ่งใด  

2) ออกแบบรูปแบบ ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงบทบำทหน้ำท่ีหน่วยงำนเดิม เพื่อด ำเนินกำรตำม
พนัธกิจกำรจดักำรควำมรู้ในดำ้นคน กระบวนกำร และเทคโนโลยี(ท่ีมีระบบกำรจดักำร
ควำมรู้เพิ่มเขำ้มำ)โดย 
1.1) ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของระบบกำรจดักำรควำมรู้ จะจดัตั้งในรูปแบบใด 
เช่น ตั้ งหน่วยงำนใหม่ ตั้ งคณะท ำงำนหรือมอบหมำยให้หน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำร (ซ่ึง
จะตอ้งศึกษำรำยละเอียด และสภำพควำมเป็นจริงหนำ้งำนวำ่รูปแบบใดจะเหมำะสม)  
1.2) ศึกษำ วเิครำะห์ ภำระ อ ำนำจหนำ้ท่ีของหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบระบบกำรจดักำรควำมรู้ 
อตัรำก ำลงั โครงสร้ำงหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำน (ตอ้งศึกษำในรำยละเอียด และสภำพ
ควำมเป็นจริงหนำ้งำนวำ่รูปแบบใดจะเหมำะสม)  
1.3) น ำแผนผงัท่ีไดจ้ำก ขอ้ 1) 1.2) มำวิเครำะห์กบั ขอ้ 2)1.1) และ 1.2) โดยจดัท ำเป็นผงั
โครงสร้ำงกำรท ำงำนใหม่ ท่ีมีระบบกำรจดักำรควำมรู้ โดยจดัท ำเป็นรำยงำน   

3) ขออนุมติัผูมี้อ  ำนำจให้มีค  ำสั่งมอบหมำยก ำหนดตวัผูรั้บผิดชอบงำน KMS วำ่ตอ้งมีจ ำนวน
ก่ีคน     แต่ละคนรับผิดชอบงำนด้ำนใด ภำระหน้ำท่ีเป็นอย่ำงไร ส ำหรับงำน ENG1, 
ENG4, MAN1   

4) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด  เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   
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tutput: โครงสร้ำงใหม่ท่ีสนบัสนุนกำรจดักำรควำมรู้  
tutctuO: ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

1) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้ำงของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน และโครงสร้ำง KM TEAM ของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน (เอกสำร MAN2.1) น ำโครงสร้ำง KM TEAM มำ
ท ำกำรวเิครำะห์กบัโครงกำร KM ในระบบใหม่ต่อไป  

2) น ำขอ้มูลดงักล่ำวมำวิเครำะห์ระบบ และโครงสร้ำง KMS ของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน ผลกำรด ำเนินกำรได้รำยงำนวิเครำะห์
โครงสร้ำงระบบ (เอกสำร MAN2.2) 

เอกสารประกอบ 
เอกสำร MAN2.1 โครงสร้ำง KM TEAM ของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน 
เอกสำร MAN2.2 รำยงำนวิเครำะห์โครงสร้ำงระบบ 
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MAN3 Project Management 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: คณะท ำงำนโครงกำร (Project Team) จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เป้ำหมำยกำรบรรลุ
ยทุธศำสตร์ของหน่วยงำน ท่ีเก่ียวขอ้ง 
PrtcOss: 

1) จดัท ำแผนกำรสร้ำงระบบ KMS กรอบระยะเวลำสำมเดือน วำ่ตอ้งมีแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อ
สร้ำงระบบ โดยจะตอ้งมีขอ้มูลอะไรบำ้ง (ENG 3) ในระบบจดักำรควำมรู้ จะหำขอ้มูลจำก
ท่ีไหน อย่ำงใด น ำมำลงในระบบอย่ำงใด Tacit & Explicit ตอ้งหำเพิ่มเติมจำกท่ีไหน 
จดัเก็บอยำ่งไร กำรจดัท ำและเก็บรวบรวมขอ้มูลตอ้งมีค่ำใชจ่้ำยดำ้นใดบำ้ง(ประมำณกำร) 
จะตอ้งมีก่ี Cop รวมถึงกำรสร้ำงระบบ IT และกำรน ำขอ้มูลลงระบบโดยจดัท ำแผนกำร
ท ำงำนในรูปแบบ Gantt Chart ซ่ึงอำจแบ่งขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี  
1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลองคค์วำมรู้ 
1.2) วเิครำะห์และสังเครำะห์องคค์วำมรู้ 
1.3) สร้ำงระบบ 
1.4) น ำขอ้มูลลงระบบ 
1.5) ตรวจสอบและทดสอบ (ประเมินผล)  
 

กิจกรรม มิถุนำยน 2554 กรกฏำคม2554 สิงหำคม 2554 
1.ตรวจสอบและรวบรวมองค์
ควำมรู้ 

   

2.วเิครำะห์ สังเครำะห์องคค์วำมรู้    
3.ออกแบบและสร้ำงระบบ    
4.น ำขอ้มูลลงระบบ    
5.ตรวจสอบและทดสอบ    

 
หมายเหตุ  ช่วงเวลำในส่วนเดือน อำจมีกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมควำมเหมำะสม แต่กรอบกำร
ท ำงำนจะตอ้งอยูใ่นกรอบของแต่ละเดือน เช่น กำรวเิครำะห์ สังเครำะห์องคค์วำมรู้ จะตอ้งอยูใ่นช่วง
กลำงเดือนแรกไปจนถึงส้ินเดือนท่ีสองของโครงกำร หรือกำรน ำขอ้มูลลงระบบจะตอ้งอยูใ่นช่วง
กลำงเดือนท่ีสำมหรือเดือนสุดทำ้ยเป็นตน้ไปจนจบโครงกำร  
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1.2) จดัท ำรำยงำนเอกสำรก ำหนดรำยละเอียดตำรำงเวลำ กำรท ำงำนในแต่ละภำรกิจงำนท่ี
ส ำคญั กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในงำนนั้นๆ รำยงำนกำรใช้ทรัพยำกร (ถ้ำหำกมี) ตวั
บุคคลผูรั้บผดิชอบ หรือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในงำนนั้นๆ กรอบระยะเวลำผลส ำเร็จของง
งำน ท่ีสอดคลอ้งกบั Gantt Chart ในขอ้ 1) 1.1)  
1.3) ก ำหนดรูปแบบ โครงสร้ำงของคณะท ำงำนโครงกำร Project Team ว่ำ ตอ้งมีใคร 
ต ำแหน่งหนำ้ท่ีใด และรับผดิชอบในเร่ืองใด อำจตอ้งขอขอ้มูลในเร่ืองอตัรำ ก ำลงั บุคลำกร
จำกส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน หรือให้ผูมี้อ  ำนำจของ
ส ำนกังำนแต่งตั้งหรือมอบหมำยภำระหนำ้ท่ีให ้Project Team ดว้ย   
1.4) ก ำหนดกรอบระยะเวลำกำรท ำงำนของผูรั้บผิดชอบนั้นๆ เช่น ตอ้งมีผูท่ี้ท  ำหน้ำท่ี
รวบรวมขอ้มูล ผูท่ี้ท  ำหนำ้ท่ีจดัท ำ Web Site ตอ้งด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำใด ขอบเขต
กำรท ำงำนเป็นอยำ่งใด Project Team บำงคนอำจจะเปล่ียนเป็น KM Team ในอนำคต ทั้งน้ี 
เพื่อมิใหต้อ้งมำจดัหำบุคลำกรซ ้ ำซอ้นอีกคร้ัง 
1.5) ท ำรำยงำนกำรท ำงำนวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค วิเครำะห์ปัจจยัควำมส ำเร็จ (ถ้ำมี) 
พร้อมขอ้เสนอแนะ      

2) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำน เพื่อตรวจสอบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อท่ีเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: ขอ้เสนอแผนงำนโครงกำรจดักำรควำมรู้  
tutctuO: ร้อยละของบุคลำกรในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมพฒันำแผน 
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

1) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมำย กฎ ระเบียบ และค ำสั่งเก่ียวกบังำนช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำท 
(เอกสำร MAN3.1) 

2) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัอย่ำงส ำนวนคดีเก่ียวกับกำรประนอมข้อพิพำทท่ี
ประสบควำมส ำเร็จเพื่อจดัลงระบบ (เอกสำร MAN3.2)    

3) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือ ต ำรำ บทควำมเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำท
เพื่อจดัลงระบบ  (เอกสำร MAN3.3)    

4) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ  เช่น รำยช่ือผูเ้ช่ียวชำญ คู่มือ และเอกสำรท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ เพื่อจดัลงระบบ   
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5) น ำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มำท ำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล และได้น ำรูปแบบ
หนำ้ตำระบบท่ีไดจ้ำก ENG 4 มำศึกษำ เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลลงระบบ   

6) เร่ิมตน้ท ำกำรน ำขอ้มูลลงระบบต่อเน่ืองกนัไปจนกวำ่ระบบจะสมบูรณ์   
7) ท ำกำรทดสอบควำมพร้อมของระบบ และไดท้  ำกำรทดสอบระบบกบัผูเ้ช่ียวชำญ  
8)  ผลกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรสร้ำงระบบ (เอกสำร MAN3.4) พร้อมคู่มือกำรใชง้ำน

ระบบ(เอกสำร MAN3.5) ได้จัดท ำคู่ มือกำรใช้งำนระบบ ซ่ึงกำรด ำเนินกำรได้
ด ำเนินกำรตำมแผนเรียบร้อย 

 
เอกสารประกอบ 
เอกสำร MAN3.1 กฎหมำย กฎ ระเบียบและค ำสั่ง 
เอกสำร MAN3.2 ตวัอยำ่งส ำนวนคดีเก่ียวกบักำรประนอมขอ้พิพำทท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
เอกสำร MAN3.3 หนงัสือ ต ำรำ คู่มือ บทควำม 
เอกสำร MAN3.4 ผลกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรสร้ำงระบบ  
เอกสำร MAN3.5 คู่มือกำรใชง้ำนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p'aoy/Desktop/15TASKS/MAN3/กฎหมาย
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RIN1 Human Resource Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: MAN2 โครงสร้ำงใหม่สนบัสนุนระบบจดักำรควำมรู้ ENG2 ผูใ้ชง้ำนระบบ 
PrtcOss: 

1) ท ำกำรศึกษำ วเิครำะห์วำ่ ควรมีต ำแหน่งใดบำ้ง คุณสมบติัตำมต ำแหน่งงำน ไดแ้ก่ ขอบเขต
ควำมรับผดิชอบ กำรท ำงำนส ำคญั ควำมรู้ ทกัษะและทศันคติของบุคลำกรในต ำแหน่งงำน
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้ ในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเบ้ืองตน้อำจมี
ต ำแหน่งต่ำงๆ ดงัน้ี  
    -CKO ตอ้งมีควำมรู้เร่ืองอะไร มีควำมสำมำรถดำ้นใด ตอ้งมีจ ำนวนก่ีคน 
    -COPs ตอ้งมีควำมรู้เร่ืองอะไร มีควำมสำมำรถดำ้นใด ตอ้งมีจ ำนวนก่ีคน 
    -KE ตอ้งมีควำมรู้เร่ืองอะไร มีควำมสำมำรถดำ้นใด ตอ้งมีจ ำนวนก่ีคน 
    -KMS Support ตอ้งมีควำมรู้เร่ืองอะไร มีควำมสำมำรถดำ้นใด ตอ้งมีจ ำนวนก่ีคน  

2) จดัท ำขอ้เสนอแนะเร่ืองจ ำนวน และวิธีกำรไดม้ำซ่ึงบุคลำกร (ประมำณ 5 ปี ขำ้งหนำ้) โดย  
2.1) น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำก 1)1.1) มำวิเครำะห์ และอำจขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีจดัอตัรำก ำลงั
ว่ำ ในงบประมำณปีถัดไปจะมีอัตรำจ ำนวนของบุคลำกรเพิ่มข้ึนก่ีคน คุณวุฒิใด และ
รวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบ 
2.2) ตรวจสอบจำกบุคลำกรในส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่
ประชำชนวำ่ บุคคลใดท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 2)2.1) จ  ำนวนก่ีคน เพื่อเป็นขอ้มูล
ส ำหรับใชแ้ต่งตั้งในอนำคต 
2.3) ท ำรำยงำนวิเครำะห์อตัรำก ำลงัในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัควำมตอ้งกำร เพื่อจดัท ำแผน
ก ำลงัคน 5 ปี  

3) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: Competency Model (Job Description) ต  ำแหน่ง จ ำนวนผูป้ฏิบติั ผูป้ฏิบติัท่ีไดรั้บกำร
คดัเลือก 
tutctuO: ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสรรหำได ้เทียบกบัจ ำนวนท่ีควำมตอ้งกำร 
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รายงานผลการด าเนินการ (DO) 
ท ำกำรรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ และค ำสั่งเก่ียวกับกรอบกำรจัด

อตัรำก ำลัง โดยขอข้อมูลจ ำนวนอตัรำบุคลำกรของส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน น ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรรวบรวมมำท ำกำรศึกษำวิเครำะห์อตัรำก ำลงับุคลำกร
ใน KM TEAM โดยเปรียบเทียบกบัโครงสร้ำง KM TEAM ใหม่ จดัท ำเป็นรำยงำนวิเครำะห์ RIN1 
อตัรำก ำลงั (เอกสำรRIN1.1) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม RIN1 (เอกสำรRIN1.2)   

 
เอกสารประกอบ 

เอกสำรRIN1.1 รำยงำนวเิครำะห์RIN1อตัรำก ำลงั 
เอกสำรRIN1.2 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม RIN1 
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RIN2 Training  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: RIN1  
PrtcOss: 

1) ศึกษำ วเิครำะห์ ควำมรู้ ทกัษะ ทศันะของผูบ้ริหำร ผูเ้ช่ียวชำญ และผูป้ฏิบติั รวมทั้งวิธีกำร
ในกำรจดัอบรม หรือขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง (สพอ.) หรือหน่วยงำนภำยนอก
ท่ีมีควำมช ำนำญดำ้นกำรจดัอบรมเก่ียวกบัวธีิกำร ระยะเวลำ หลกัสูตร งบประมำณ 

2) น ำขอ้มูลท่ีไดใ้นขอ้ 1) มำเป็นฐำนขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดและจดัท ำ
แผนหลกัสูตรกำรฝึกอบรม เช่น  
4.1( ) กำรพฒันำผูบ้ริหำรดำ้นจดักำรควำมรู้ ตอ้งอบรมในเร่ืองใดบำ้ง บุคคลท่ีจะเขำ้อบรม
ตอ้งมีพื้นฐำนเร่ืองใด เป็นบุคลำกรในระดบัใด เช่น ขำ้รำชกำรธุรกำรตอ้งอำจเป็นไม่ต ่ำ
กวำ่ C8 หรือขำ้รำชกำรอยักำรตอ้งไม่ต ่ำกวำ่อยักำรผูเ้ช่ียวชำญ โดยอำจศึกษำขอ้มูล จำก
หน่วยงำนท่ีเคยมีกำรจดักำรอบรมในเร่ืองดงักล่ำว หรือหน่วยงำนภำยนอก และขอ้มูล
บุคลำกรของส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
4.4 ( ) ขอ้เสนอกำรฝีกอบรมวิศวกรรมควำมรู้ วำ่ตอ้งอบรมในเร่ืองใดบำ้ง บุคคลท่ีจะเขำ้
อบรมตอ้งมีพื้นฐำนเร่ืองใด เป็นบุคลำกรในระดบัใดโดยอำจศึกษำขอ้มูล จำกหน่วยงำนท่ี
เคยมีกำรจดักำรอบรมในเร่ืองดงักล่ำว หรือหน่วยงำนภำยนอก และขอ้มูลบุคลำกรของ
ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
4.3 ( ) ขอ้เสนอฝึกอบรมผูใ้ช้งำนทัว่ไป ว่ำตอ้งอบรมในเร่ืองใดบำ้ง บุคคลท่ีจะเขำ้อบรม
ตอ้งมีพื้นฐำนเร่ืองใด เป็นบุคลำกรในระดบัใดโดยอำจศึกษำขอ้มูล จำกหน่วยงำนท่ีเคยมี
กำรจัดกำรอบรมในเร่ืองดังกล่ำว หรือหน่วยงำนภำยนอก และข้อมูลบุคลำกรของ
ส ำนกังำนคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

3) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: ควำมตอ้งกำรในกำรฝึกอบรม แผนกำรฝึกอบรม บุคลำกรท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรมสำมำรถใช้
งำนระบบจดักำรควำมรู้ได ้ตำม ENG2 
tutctuO: ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรไดรั้บกำรฝึกอบรม เทียบกบัจ ำนวนท่ีควรไดรั้บกำรฝึกอบรม
ทั้งหมด  
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รายงานผลการด าเนินการ (DO) 
1) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรกำรฝึกอบรม เช่น 

-หลกัสูตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพผูบ้ริหำรดำ้นกำรจดักำรควำมรู้ (เอกสำร RIN2.1) 
-โครงกำรเพิ่มสมรรถนะบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศระหวำ่งส ำนกังำนอยักำร
สูงสุด กบั กรมพฒันำฝีมือแรงงำน(เอกสำร RIN2.2) 
-หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรควำมรู้  วิทยำลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ (เอกสำร RIN2.3) 

2) น ำขอ้มูลท่ีได้มำท ำกำรวิเครำะห์แผนกำรฝึกอบรม ผลกำรด ำเนินกำรได้ท ำรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม RIN2 ไดแ้ผนกำรฝึกอบรมท่ีจ ำเป็น คือ 1.โครงกำร “เพิ่ม
ประสิทธิภำพผูบ้ริหำรด้ำนกำรจดักำรควำมรู้” ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 2.โครงกำร
บริหำรจดักำรควำมรู้ (กำรจดักำรควำมรู้ ส่วนกลำง กำรจดักำรควำมรู้ ต่ำงจงัหวดั) 3.
โครงกำรเพิ่มสมรรถนะบุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศระหวำ่งส ำนกังำนอยักำร
สูงสุดกับกรมพฒันำฝีมือแรงงำน 4.หลักสูตรประกำศนียบัตรกำรจัดกำรควำมรู้ 
วทิยำลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และจดัท ำแผนกำรฝึกอบรม
ในรำยงำนวิเครำะห์แผนฝึกอบรม ซ่ึงกำรด ำเนินกำรไดด้ ำเนินกำรตำมแผนเรียบร้อย
ตำม รำยงำนวเิครำะห์แผนกำรฝึกอบรม (เอกสำร RIN2.4) 

เอกสารประกอบ 
เอกสำร RIN2.1 หลกัสูตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพผูบ้ริหำรดำ้นกำรจดักำรควำมรู้  
เอกสำร RIN2.2 โครงกำรเพิ่มสมรรถนะบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศระหว่ำง
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด กบั กรมพฒันำฝีมือแรงงำน 
เอกสำร RIN2.3 หลักสูตรประกำศนียบตัรกำรจดักำรควำมรู้ วิทยำลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยีมหำวิทยำลยัเชียงใหม่เอกสำร RIN2.4 รำยงำนวิเครำะห์แผนกำรฝึกอบรม 
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RIN3 Knowledge Management 
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: ขอ้มูลเอกสำร (Repository) แหล่งขอ้มูล (Portal) และบุคลำกรในโครงกำร ผูอ้อกแบบและ
ติดตั้งระบบ จดักำรควำมรู้ หวัขอ้ท่ีก ำหนด  
PrtcOss: 

1) จดัเก็บเอกสำร ตรวจสอบเอกสำรเดิม ตรวจสอบระบบ KMS และแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีใช้
ในกำรออกแบบติดตั้งระบบจดักำรควำมรู้ ส ำหรับงำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
และประนอมข้อพิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมข้อพิพำท ตำมล้ินชักควำมรู้ kasT 
Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, 
RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยท ำกำรแยกประเภทเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ว่ำ 
เป็นเอกสำรประเภทใด ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้จะเขำ้มำท ำ KM ต่อในภำยหลงัไดใ้ชเ้ป็นแนวทำง
หรือขอ้มูลในกำรท ำงำนได ้ตอ้งมีกำรก ำหนดรูปแบบและประเภทของเอกสำรท่ีจะจดัเก็บ 
จดัท ำระบบ Mysite และน ำขอ้มูลทั้งหมดเก็บลง Mysiteใน Microsoft SharePoint และ
บนัทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD หรือ DVD  เพื่อเป็นขอ้มูล Backupไวอี้กชั้นหน่ึง  

2) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

Output: ระบบจดักำรควำมรู้ของโครงกำรควำมรู้ท่ีก ำหนด  
tutctuO: ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร ท่ีอยู่ใน KMS คณะท ำงำนโครงกำรเทียบกบัคณะท ำงำนท่ี
ไดรั้บกำรแต่งตั้งทั้งหมด  
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

1) ท ำกำรรวบรวมจดัเก็บเอกสำรตรวจสอบเอกสำรเดิมในระบบ KMS (เอกสำร RIN3.1) และ
แหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรออกแบบติดตั้ง ระบบจดักำรควำมรู้เพื่องำนช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำทได ้

2) รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัท ำระบบทั้งหมด (เอกสำร RIN3.2) และจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล
ท่ีใชเ้ก็บเอกสำรทั้งโครงกำรเรียบร้อยแลว้ โดยไดมี้กำร Backup ขอ้มูลไวเ้รียบร้อยแลว้ ผล
กำรด ำเนินกำรไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้และไดข้อ้มูลท่ีใชเ้ก็บเอกสำรทั้งโครงกำร  

3) รำยงำนกำรเก็บเอกสำรทั้งระบบ (เอกสำร RIN3.3) 
หมำยเหตุ  ในกำร Up ขอ้มูลข้ึนระบบ ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงท่ีจดัเก็บโดยตอ้งจดัเก็บใน QA ของแต่
ละคนแทน Mysite ท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นแผนเดิม   
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พบปัญหาและอุปสรรค ล่วงเลยก ำหนดระยะเวลำ เน่ืองจำกงำนประจ ำมีปริมำณมำกและตอ้งเร่งท ำ
ตวัเล่ม IS ประกอบกบัระบบ Server มีปัญหำ 
ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการ ตอ้งมีกำรวำงแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลำในงำน และควร
ตรวจสอบระบบก่อนลงมือท ำงำน  
เอกสารประกอบ  

เอกสำร RIN3.1 เอกสำรเดิมของระบบ KMS 
เอกสำร RIN3.2 ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัท ำระบบทั้งหมด 
เอกสำร RIN3.3 รำยงำนกำรเก็บเอกสำรทั้งระบบ 
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RIN4 Infrastructure 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG3 
PrtcOss: 

1) ท ำกำรขอขอ้มูลในกำรติดตั้งและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรด ำเนินโครงกำร 
จดักำรควำมรู้เก่ียวกบั Hardware, Software และระบบ Network จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน ำมำวิเครำะห์ในกำรสร้ำงและใช้ระบบ KMS ว่ำตอ้งมี Hardware, Software และ
ระบบ Network อะไรบำ้ง ท่ีมีอยู่เดิมใช้ไดห้รือไม่ ตอ้งมีอะไรเพิ่มเติมถึงจะเหมำะสมกบั
ระบบ KMS โดยตอ้งสอดคลอ้งกบั ENG2  และตอ้งมีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรและใชง้ำน
จริงกบัผูใ้ชป้ระกอบดว้ย  

2) จดัท ำรำยงำน วเิครำะห์กำรจดัหำอุปกรณ์ Hardware, Software  และระบบ Network เพื่อใช้
กบัระบบ KMS เพียงพอหรือไม่ ตอ้งมีขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี
รองรับกิจกรรมกำรจดักำรควำมรู้ รวมทั้งตอ้งมีแผนกำรจดัซ้ือครุภณัฑเ์พิ่มเติม เช่น 
-ส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมอำยกุำรใชง้ำนก่ีปี มีจ  ำนวนเท่ำไร 
-ตอ้งหำเพิ่มเติมหรือไม่ จ  ำนวนเท่ำไร 
-วธีิกำรจดัหำเพิ่มเติม เช่น เช่ำ เช่ำซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ รำคำเท่ำไร 

3) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: แผนกำรจดัเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำน   
tutctuO: ร้อยละของงบประมำณโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีใชจ้ริง เทียบกบัแผน 
 
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

ท ำกำรรวบรวมจดัเก็บเอกสำรเก่ียวกบัอตัรำก ำลงับุคลำกร (เอกสำร RIN4.1) และขอ้มูล
ระบบ คอมพิวเตอร์ (เอกสำร RIN4.2) รวบรวมขอ้มูลเคร่ืองสร้ำงพื้นฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำ
ระบบทั้งหมด ท ำกำรวิเครำะห์พร้อมแผนกำรจดักำรอุปกรณ์ และวิเครำะห์โครงสร้ำง
พื้นฐำนท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงสำมำรถน ำมำใช้ในระบบ KMS ได้ โดยใช้เป็นเคร่ืองท่ีใช้บริหำร 
แผนกำรจดัซ้ือในส่วนเคร่ืองท่ีให้บริกำร (Server) ตำมรำยงำนกำรส ำรวจโครงสร้ำง
พื้นฐำน ซ่ึงกำรด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผนตำมรำยงำนส ำรวจโครงสร้ำง
พื้นฐำน (เอกสำร RIN4.3) 
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เอกสารประกอบ  
เอกสำร RIN4.1 อตัรำก ำลงับุคลำกร 
เอกสำร RIN4.2 ขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ 
เอกสำร RIN4.3 รำยงำนกำรส ำรวจโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เอกสำรRIN4.4 Gentle-Soft-Requirement-Specification 
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REU1 Asset Management  
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: RIN4 
PrtcOss: 

1) ขอขอ้มูลงำนครุภณัฑท่ี์เก่ียวกบังำนจดักำรควำมรู้จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ขอขอ้มูลหลกัเกณฑ ์วธีิกำรวิเครำะห์กำรใชง้ำน ประวติัอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ  
3) ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้งำน อำยุกำรใช้งำน หลักเกณฑ์กำรได้มำ เพื่อจัดท ำ

ขอ้เสนอแนะในกำรจดัหำครุภณัฑ์ของระบบ KMS ให้สอดคลอ้งกบั ENG2, MAN1, RIN1 

ตอ้งใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยูห่รือจะมีในอนำคตใหคุ้ม้ท่ีสุด  
-จดัท ำรำยงำนวเิครำะห์กำรใชป้ระโยชน์ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัอนำคต 
-จดัท ำขอ้เสนอแนะในกำรใช้ของเดิมท่ีมีอยู่เปรียบเทียบกบัของใหม่ ซ้ือเพิ่ม งบประมำณ
ในกำรบ ำรุงรักษำ 
-จดัท ำแผนกำรใชจ่้ำยเพื่อถือครองทรัพยสิ์นหรือแผน MA เฉพำะ Computer ท่ีใชใ้นระบบ 
KMS  

4) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: แผนกำรซ้ือทดแทนเม่ือหมดอำยุ (Spending Plan) และมำตรฐำนและฐำนขอ้มูลใน  
กำรจดักำรทรัพยสิ์น สนบัสนุนกำรจดักำรควำมรู้ในหวัขอ้ท่ีก ำหนด 
tutctuO: ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สิน ท่ีได้ลงทะเบียน เทียบกับมูลค่ำทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีใช้ใน  
กำรจดักำรควำมรู้ในหวัขอ้ท่ีก ำหนด 
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

1) ท ำกำรรวบรวมจดัเก็บเอกสำรเก่ียวกบัอตัรำก ำลงับุคลำกร (เอกสำรREU1.1) ขอ้มูลระบบ 
คอมพิวเตอร์ (เอกสำรREU1.2) อตัรำค่ำจำ้งในกำรออกแบบและเขียนโปรแกรม (เอกสำร
REU1.3) 

2) รวบรวมขอ้มูลเคร่ืองสร้ำงพื้นฐำนท่ีใช้ในกำรจดัท ำระบบทั้งหมด กำรวิเครำะห์ พร้อม
แผนกำรจดักำรอุปกรณ์ กำรส ำรวจครุภณัฑ ์ผลกำรด ำเนินกำรไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้ 

3) ท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำม REU1 ตำมรำยงำนกำรจดักำรทรัพยสิ์น ซ่ึงมีกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตจะมีกำรใช้งำนในระบบ KMS ซ่ึงจะมี
รูปแบบกำรใชง้ำนท่ีเพิ่มข้ึนมำกกวำ่กำรใชง้ำนเพียงแค่กำรพิมพข์อ้มูล มีขอ้เสนอแนะกำร
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ใช้งำนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีมีอยู่ซ่ึงมีเพียงพอท่ีจะต้องเปล่ียน (คอมพิวเตอร์) ท่ีล่ำสมยั
บำงส่วนจ ำนวนนอ้ย และกำรจดัซ้ือของใหม่ในส่วนเคร่ือง (Server)  

4) แผนในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในอตัรำค่ำบริกำรรวมค่ำอะไหล่เป็นรำยปี ตำม
รำยงำนกำรจดักำรทรัพยสิ์น REU1 (เอกสำรREU1.4) ซ่ึงกำรด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำร
ส ำเร็จตำมแผน 

เอกสารประกอบ 
 เอกสำร REU1.1 เอกสำรเก่ียวกบัอตัรำก ำลงับุคลำกร 

เอกสำร REU1.2 ขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์ 
เอกสำร REU1.3 อตัรำค่ำจำ้งในกำรออกแบบและเขียนโปรแกรม 
เอกสำร REU1.4 รำยงำนกำรจดักำรทรัพยสิ์น REU1 
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REU2 Reuse Program Management 
แผนการด าเนินงาน (Plan)  
Input: ENG4 
PrtcOss: 

1) ตรวจสอบส ำรวจ Template ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ท่ีสำมำรถน ำมำใชจ้ำกระบบ KMS 
ท่ีมีอยูใ่นระบบ KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 ท่ีคลำ้ยคลึงกบัมำตรฐำนของ
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด    

2) ตอ้งท ำรำยงำนกำรเลือกใช้และออกแบบ Template เพิ่มเติม  ตอ้งมี Template ของ COP, 
Task, Inference, Domain, Knowledge Base ในระบบ KMS 

3) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบว่ำ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนท่ี
ก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะสำเหตุ
ใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

tutput: Templates และเกณฑม์ำตรฐำนในกำรลดกำรท ำซ ้ ำ หรือพยำยำมใชซ้ ้ ำ 
tutctuO: ร้อยละของ Work space ท่ีใช ้Template มำตรฐำน 
รายงานผลการด าเนินงาน (DO) 

1) ท ำกำรศึกษำ รวบรวม ตวัแบบ (kOuplatOs) ต่ำงๆ ของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด ส ำหรับกำร
สร้ำงระบบจดักำรควำมรู้  เพื่อน ำมำปรับใช้ในกำรสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรู้ องค์
ควำมรู้ท่ี 59 งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำร
ประนอมขอ้พิพำท ใหมี้รูปแบบมำตรฐำนใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
1.1)  ตน้แบบ Cop ของเดิม(เอกสำร REU4.1) 
1.2)  ตน้แบบ Task, Inference, Domain (เอกสำร REU4.2) 
1.3)  ตน้แบบในส่วนกฎหมำย และระเบียบ (เอกสำร REU4.3) 
1.4)  ตน้แบบในส่วนค ำนิยำมกฎหมำย (เอกสำร REU4.4) 
1.5)  Templatecop ระบบกำรจดักำรควำมรู้ ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู ่(เอกสำร REU4.5) 
1.6)  Template ในส่วน Knowledge Map (Visio) (เอกสำร REU4.6) 

2) รวบรวมขอ้มูลรำยงำนกำรสร้ำง Template (เอกสำร REU4.7 ) และน ำรำยงำนกำรสร้ำง 
ENG4 (เอกสำร REU4.8 ) มำพิจำรณำประกอบในกำรเลือกใชแ้ละออกแบบ Template ใน
กำรด ำเนินกำรไดน้ ำ Template cop (เอกสำร REU4.5 ) และTemplate ในส่วน Knowledge 
Map (Visio) (เอกสำร REU4.6 ) มำใชเ้ป็นตวัแบบ ในส่วนกำรสร้ำง cop งำนช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมข้อพิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมข้อพิพำท มี 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p'aoy/Desktop/15TASKS/New%20Folder/ต้นแบบTask,Inference,Domain.jpg
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Function กำรใช้งำน เช่น กำรรวบรวมเอกสำรต่ำงๆ (กฎหมำย ระเบียบ Case Study 
Knowledge Map) โครงสร้ำงของ Cop ประกอบดว้ย Task คือ งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำย
แก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท งำนวิกฤติ คือ กำรประนอมขอ้พิพำท Inference ท่ี
ส ำคญั เช่น กำรรับขอรับควำมช่วยเหลือจำกผูร้้อง Domain Knowledge Base ท่ีส ำคญั และ
จดัท ำรำยงำนกำรใช ้Template (เอกสำร REU2.9) พร้อม Template องคค์วำมรู้ท่ี 59 งำน
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอมขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้
พิพำท (เอกสำร REU2.10) ซ่ึงกำรด ำเนินกำรไดด้ ำเนินกำรส ำเร็จตำมแผน 

เอกสารประกอบ 
เอกสำร REU4.1 ตวัแบบโครงสร้ำง CtP ของเดิม 
เอกสำร REU4.4 ตวัแบบโครงสร้ำงซอฟตแ์วร์ตำม CtuutnKADS 
เอกสำร REU4.3 ฐำนขอ้มูล กฎหมำย และระเบียบ 
เอกสำร REU4.2 ฐำนค ำนิยำมศพัท ์กฎหมำย 
เอกสำร REU4.5 ตวัแบบ CtP มำตรฐำน ของระบบจดักำรควำมรู้ ของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
(ปัจจุบนั) 
เอกสำร REU4.6 ตวัแบบสัญญำลกัษณ์ CtuutnKADS 
เอกสำร REU4.7 รำยงำนสร้ำงTemplate  
เอกสำร REU4.8 รำยงำนกำรสร้ำงENG4 
เอกสำร REU4.9 รำยงำนกำรใช ้Template 
เอกสำร REU4.10 Template องคค์วำมรู้ท่ี 59 งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชนและประนอม
ขอ้พิพำท โดยเฉพำะกำรประนอมขอ้พิพำท 
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REU3 Domain Engineering 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 
Input: ENG1 
PrtcOss: 

1) วิเครำะห์ผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวำ่สำมำรถน ำอะไรไปใชซ้ ้ ำ
ได้บ้ำง ภำยใต้เง่ือนไขว่ำ ต้องใช้ซ ้ ำได้มำกท่ีสุด และจดัท ำรำยงำนหัวขอ้ควำมรู้ท่ี
สำมำรถน ำไปประยกุตต่์อได ้เพื่อลดงำนในกำรท ำกำรจดักำรควำมรู้เร่ืองท่ีคลำ้ยกนั  

2) หลงัจำกจบภำรกิจ มีกำรท ำรำยงำนกำรท ำงำนเพื่อตรวจสอบวำ่ ไดด้ ำเนินกำรตำมแผน
ท่ีก ำหนดไวส้ ำเร็จหรือไม่ พร้อมหำสำเหตุ เช่น หำกไม่ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้เพรำะ
สำเหตุใด เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรใชท้  ำงำนในคร้ังต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน   

Output: CommonKADS Knowledge Models 
tutctuO: ร้อยละภำรกิจท่ีถูกจบัควำมรู้ เทียบกบัภำรกิจทั้งหมดภำยในหวัขอ้ควำมรู้ 
 
รายงานผลการด าเนินการ (DO) 

1) ท ำกำรรวบรวมขอ้มูล และท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ใน ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 และ 
MAN1 ท่ีสำมำรถน ำไปใชซ้ ้ ำในโครงกำรอ่ืนได ้เช่น ระบบกำรจดักำรควำมรู้เพื่องำน
ช่วยเหลือทำงกฎหมำยและประนอมขอ้พิพำท ในเร่ืองกำรให้ค  ำปรึกษำกฎหมำย ผล
กำรด ำเนินกำรไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้รำยละเอียด ตำมรำยงำนวิเครำะห์ REU3 (เอกสำร 
REU3.1)ไดท้  ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเก็บ Domain ท่ีส ำคญัท่ีสำมำรถน ำไปใช้
ซ ้ ำในโครงกำรอ่ืนไดท้ั้ง 4 งำน คือ  
ENG1  1.วำระกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร (เอกสำร REU3.2) 

2.วำระกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ (เอกสำร REU3.3) 
3.แนวค ำถำมผูบ้ริหำร (เอกสำร REU3.4)  
4.แนวค ำถำมผูเ้ช่ียวชำญ(เอกสำร REU3.5) 

ENG2  รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำร (เอกสำร REU3.6) 
ENG3  1.เอกสำร SharePoint Based User Requirement Specification (เอกสำร 

REU3.7) 
2.รำยงำนวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร Software (เอกสำร REU3.8) 

ENG4 1.รำยงำนกำรสร้ำงและออกแบบหนำ้ตำของระบบ (เอกสำร REU3.9) 
MAN1 1.รำยงำนผลกำรศึกษำวเิครำะห์ MAN 1 (เอกสำร REU3.10) 
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เอกสารประกอบ 
เอกสำร REU3.1 รำยงำนวเิครำะห์ REU3.1 
เอกสำร REU3.2 วำระกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร 
เอกสำร REU3.3 วำระกำรสัมภำษณ์ผูเ้ช่ียวชำญ 
เอกสำร REU3.4 แนวค ำถำมผูบ้ริหำร 
เอกสำร REU3.5 แนวค ำถำมผูเ้ช่ียวชำญ 
เอกสำร REU3.6 รำยงำนกำรวเิครำะห์ควำมตอ้งกำร 
เอกสำร REU3.7 SharePoint Based User Requirement Specification 
เอกสำร REU3.8 รำยงำนวเิครำะห์ควำมตอ้งกำรsoftware 
เอกสำร REU3.9 รำยงำนกำรสร้ำงและออกแบบหนำ้ตำของระบบ 
เอกสำร REU3.10 รำยงำนผลกำรศึกษำวเิครำะห์ MAN 1 
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QA Quality Assurance 
แผนการด าเนินงาน (Plan) 

1) จดัท ำรำยกำรตำมมำตรฐำน 15 Task ระบบจดักำรควำมรู้ (เอกสำร QA.1) เกณฑ์กำรประเมิน
ตนเอง (เอกสำรQA.2) ระบบกำรจดักำรควำมรู้ ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด องค์ควำมรู้
ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดประกอบดว้ย Engineering Group:ENG1-ENG 4/Management 
Group MAN1-MAN3 /Resource & Infrastructure Group RIN1-RIN4 และ Reuse 
Group REU1-REU4 ตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ Quality Guideline ทั้งหมด ตอ้งปฏิบติัไดแ้ละ
เกิดประโยชน์กบัองคก์รมำกท่ีสุด 

 1.2. ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 15 Task   
รายงานผลการด าเนินงาน  (DO) 

กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) (SAR) ตำมมำตรฐำน 15 
kasT ระบบจดักำรควำมรู้ (เอกสำร QA.1) เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (เอกสำรQA.4) ระบบกำร
จดักำรควำมรู้ ส ำนกังำนอยักำรสูงสุด องคค์วำมรู้ K 59 งำนช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
และประนอมขอ้พิพำท โดยน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรคุณภำพ (Deming Cycle) (PDCA) จ  ำนวน 5 
Level ตำมขอ้ตกลงท่ี QA ก ำหนดไว ้โดยวดั Level 2 (Plan & DO) เพื่อให้ระบบกำรจดักำรควำมรู้มี
วงจรกำรสร้ำง กำรน ำสู่กำรปฏิบติั กำรใชง้ำน และเพื่อกำรพฒันำ ดงัต่อไปน้ี   
 

 
Task 

 
รายการ 

Level 
ตวับ่งช้ี 

0 1 2 3 4 
Task 1 การจบัความรู้จากผู้เช่ียวชาญเพือ่หาความต้องการ

ของระบบการจดัการความรู้   (Requirement 
Elicitation: ENG 1) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 2 การวเิคราะห์ความต้องการของระบบการจดัการ
ความรู้ (System  Requirement          Analysis : 
ENG 2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 3 การวเิคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ (Software 
Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 4 
 

การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design: ENG 4)        L - Largely 
Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคล้องของระบบการจัดการ
ความรู้ (Organizational Alignment  : MAN1) 

     L - Largely 
Achieved 
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Task 6 การบริหารองค์กร (Organization Management : 
MAN 2) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 7 การบริหารโครงการ (Project Management : MAN 
3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 8  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management: RIN1) 

     L - Largely 
Achieved 

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

Task 10 การจัดการความรู้  (Knowledge Management : RIN 
3) 

     L - Largely 
Achieved 

Task 11 โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure : RIN4)       L - Largely 
Achieved 

Task 12 กำรจดักำรทรัพยสิ์น (Asset Management : REU 1)      L - Largely 
Achieved 

Task 13 การใช้ซ ้าโปรแกรมข้อมูลต่างๆ (Reuse Program 
Management : REU2) 

     L - Largely 
Achieved 

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

 
ตวับ่งช้ีทีใ่ช้ในการประเมนิ        

N - Not Achieved หมำยควำมวำ่ ไม่มีหลกัฐำน หรือมีหลกัฐำนนอ้ยเกินไปท่ีจะแสดงถึงควำมส ำเร็จ
ตำมคุณลกัษณะ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นกระบวนกำรประเมิน 

P - Partially Achieved หมำยควำมวำ่ มีหลกัฐำนแสดงถึงควำมส ำเร็จตำมคุณลกัษณะท่ีไดร้ะบุไว ้
แต่มีมุมมองบำงประกำรท่ีไม่สำมำรถท ำนำยถึงควำมส ำเร็จได ้
(ประสบควำมส ำเร็จบำงส่วน)     

L - Largely Achieved หมำยควำมวำ่ มีหลกัฐำนของกระบวนกำรเชิงระบบแสดงถึงควำมส ำเร็จ
อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกคุณลกัษณะท่ีไดร้ะบุไว ้แต่ยงัมีจุดอ่อนบำง
ประกำรท่ีพบอยู่ในกระบวนกำรประเมิน (ประสบควำมส ำเร็จ
มำก)        

F - Fully Achieved หมำยควำมวำ่ มีหลกัฐำนของกระบวนกำรท่ีสมบูรณ์และเป็นระบบ แสดงถึง
ควำมส ำเร็จตำมคุณลักษณะท่ีระบุไวใ้นทุกๆ ด้ำน ไม่พบว่ำมี
จุดอ่อนใดอยำ่งมีนยัส ำคญั (ประสบควำมส ำเร็จอยำ่งเตม็ท่ี)     
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ตารางแสดงส่ิงทีค้่นพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงทีค้่นพบ 
ผลการด าเนินการ เป็นไปตำมขอ้ตกลง QAในระดบัคะแนนประเมินเท่ำกบั 2 

ปัญหาและอุปสรรค ผูบ้ริหำรท่ีนดัสัมภำษณ์มีภำรกิจมำก และผูศึ้กษำมีภำรกิจอ่ืน
ท่ีต้องรับผิดชอบหลำยด้ำน มีผลกระทบต่อปฏิทินกำร
ด ำเนินกำร 

ข้อเสนอในการปรับปรุง สร้ำงแม่แบบท่ีเป็นแนวทำง หลกักำรและตวัอย่ำงท่ีดี เพื่อ
เป็นแหล่งศึกษำ สร้ำงควำมเขำ้ใจในกระบวนงำนให้ชดัเจน 
ปรับปรุงกระบวนกำรถ่ำยทอดและส่ือสำรให้เกิดควำม
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ความครบถ้วนของหลกัฐาน กำรก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนท่ีชดัเจน เอกสำรละเอียด 
ครบถว้น 

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

                        (นำงกนกพร  สั้นศรี) 
         ผูป้ระเมิน 
                       วนัท่ี 25 กนัยำยน 2554  
 
เอกสารประกอบ 
เอกสำร QA.1 มำตรฐำน 15 Task ระบบจดักำรควำมรู้ 
เอกสำร QA .2 เกณฑก์ำรประเมินตนเอง 

เอกสำร QA.3 คู่มือแนวทำงในกำรพฒันำระบบคุณภำพ วิชำกำรคน้ควำ้อิสระวทิยำลยัศิลปะ  
ส่ือและเทคโนโลยมีหำวทิยำลยัเชียงใหม่ ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2553 
 

 
 
 
 
 

 


