
 

 
บทที ่3 

วธิีการศึกษา 
 

ในการศึกษาจะท าการวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาทประสบความส าเร็จจากผูเ้ช่ียวชาญใน
เชิงการจัดการความรู้ โดยน าทฤษฎีการจดัการความรู้เข้ามาประยุกต์เพื่อใช้แก้ปัญหา และน า
หลักการตามมาตรฐาน ISO 12207 มาเป็นแนวทางเพื่อสร้างระบบ KMS นอกจากน้ียงัน า
หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาท าการศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทางนิติศาสตร์ เพื่อให้
เน้ือหาของการศึกษาอิสระน้ีครอบคลุมทางวชิาการทั้งดา้นการจดัการความรู้และนิติศาสตร์    
 

3.1  ขอบเขตของข้อมูล   
 การศึกษาจะแบ่งเน้ือหาเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัโครงสร้างขององคก์ร 
เพื่อใหท้ราบถึงโครงสร้าง อ านาจ และหนา้ท่ีขององคก์ร ส่วนท่ีสองเป็นเน้ือหาเก่ียวกบัภารกิจงานท่ี
ส าคญัหรืองานวกิฤตของงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 

 
3.1.1  โครงสร้างองคก์ร 
ประวติัความเป็นมา ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

มีช่ือยอ่ว่า สคช. ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2525 ในสังกดัส านกังานอยัการสูงสุด ตามค าสั่ง
ของกรมอยัการท่ี 174/2525 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2525   

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้ ง เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชน์และให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนทางดา้นกฎหมาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2526 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ
โอนโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซ่ึงขณะนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านกันโยบายและแผนมหาดไทย  มาให้ส านกังานอยัการสูงสุดรับผิดชอบ
ด าเนินงาน ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนงานช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่เกษตรกรและผูย้ากจน ซ่ึงขณะนั้นอยูใ่นความรับผดิชอบของส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี
มาให้สคช. ส านักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบด าเนินการ  ตามแนวนโยบายท่ีก าหนดไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นท่ีเป้าหมายด าเนินงาน โดยน าเอาปัญหาท่ี
แท้จริงของคนในท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นท่ีเป็นตวัก าหนดพื้นท่ี
ปฏิบติัการ โดยส านกังานอยัการสูงสุดไดมี้ค าสั่งจดัตั้งส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
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กฎหมายแก่ประชาชนประจ าจงัหวดัข้ึนทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นการให้บริการฟรี ไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายยกเวน้ค่าธรรมเนียมในชั้นศาลท่ีตอ้งเสียตามกฎหมาย 

 ผลการปฏิบติังาน สคช. ไดรั้บการคดัเลือกและยกยอ่งใหเ้ป็นหน่วยงานดีเด่นะดบัชาติ 
สาขาพฒันาสังคม พ.ศ. 2529 จากคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัประชาชนทั้ง
ในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั ต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2529 อนุมติัให้
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติกา  ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(พ.ศ.2509) และจากเหตุผลดงักล่าวได้มี การจดัตั้งคณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนระดบัชาติข้ึน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือผูท่ี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  ซ่ึง 
คณะกรรมการฯไดก้ าหนดให้ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นแกน กลางในการจดัตั้งองค์กรทางดา้น
สิทธิมนุษยชน 

โครงสร้างองคก์ร ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมี
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชนสังกดัอยู ่ทั้ง
ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 

ส่วนกลาง ประกอบดว้ย  
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 (รัชดาภิเษก)  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2 (หลกัเมือง)  
 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3 (ธนบุรี)  
 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (มีนบุรี)  
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีต่างๆไดรั้บการบริการทางกฎหมาย จาก

พนกังานอยัการโดยเสมอภาคและทัว่ถึงกนัส านักงานอยัการสูงสุด จึงมีค าสั่งให้จดัตั้งส านกังาน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ าจงัหวดั (สคช.จงัหวดั) ข้ึน โดยมี
หน้าท่ีส าคญัคือ เผยแพร่ความรู้และให้ค  าปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนจดัหาทนายความ
ช่วยเหลือในทางอรรถคดี แก่ประชาชนผูย้ากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนงาน 
การประนอมขอ้พิพาท ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในส่วน
ภูมิภาคประกอบดว้ย  
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 ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย เขต 1- 9 
จ านวน 9 แห่ง  

 ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจ าจงัหวดั 
(สคช.จงัหวดั) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ส านกังานอยัการจงัหวดั จ านวน 75 แห่ง  

 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจ าจงัหวดั
สาขา (สคช.จงัหวดัสาขา) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ส านกังานอยัการจงัหวดัประจ าอ าเภอ จ านวน 30 แห่ง1  

โดยมีอธิบดีอยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อธิบดีอยัการ
ภาค อยัการพิเศษฝ่าย อยัการจงัหวดั และอยัการจงัหวดัประจ าส านักงานอยัการสูงสุด รับผิดชอบ 
งานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นผูบ้งัคบับญัชา (Manager) มีพนักงาน
อยัการเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา (Knowledge Workers) มีหน้าท่ีปฏิบติังานตามกรอบอ านาจหน้าท่ีท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้มีนิติกร เจา้หน้าท่ีธุรการเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา (Knowledge Workers) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนงานของพนักงานอัยการ 2 มีทนายความอาสาเ ป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Knowledge Workers) มีหนา้ท่ีปฏิบติังานตามกรอบอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนด
และสนบัสนุนงานของพนกังานอยัการ3   

หน่วยงานดงักล่าวมีภารกิจหลกั ดงัน้ี 
(1)  ให้การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ

พนกังานอยัการ 
(2)  ให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือท านิติกรรมสัญญา และไกล่เกล่ียประนอม/ระงบัขอ้

พิพาท 
(3)  ใหก้ารช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยจดัทนายความอาสาด าเนินการทางศาล 
(4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการประนอมขอ้พิพาทและระงบัขอ้พิพาทในระดบัทอ้งถ่ิน 
(5)  เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน 
(6)  ฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ 
(7)  ใหก้ารคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 
(8)  ใหก้ารคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหวา่งประเทศ4 
 

                                                           
1 http://www.lawaid.ago.go.th 
2 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 
3 ระเบียบกรมอยัการวา่ดว้ยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2547 
4 อา้งแลว้ 2 
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3.1.2  การจดัการความรู้ของส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน (สคช.) 

ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) เห็นถึงความส าคญั
ของการจดัการความรู้จึงไดมี้ค าสั่งส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ท่ี 
5/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรู้ (KM Team) ของ สคช. ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2553 
โดยมีหลกัการและเหตุผลดงัน้ี 

ตามค าสั่งผูบ้ริหารจดัการความรู้ ส านกังานอยัการสูงสุด ท่ี 1/2553 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 
2553 แต่งตั้งอธิบดีอยัการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นหวัหนา้คณะท างานการจดัการความรู้ (KM 
Team) มีอ านาจหนา้ท่ีแต่งตั้งคณะท างาน (KM Team) เพื่อใหด้ าเนินการสร้างและรวบรวมองคค์วามรู้
ในส านักงาน อ านวยการจดัการความรู้ให้เป็นผลส าเร็จตามแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการความรู้ เพื่อพฒันาส านักงานอยัการสูงสุดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจ าปีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การจดัการความรู้บรรลุวตัถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็น
คณะท างานการจดัการความรู้ (KM Team) ของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. นายนนัทศกัด์ิ  พลูสุข  อธิบดีอยัการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย หวัหนา้คณะท างาน 
2. นายวชิญะ  ปุตระเศรณี  รองอธิบดีอยัการฝ่ายช่วยเหลือฯ  รองหวัหนา้คณะท างาน 
3. นายอุกฤษ  พจนวรพงษ ์ รองอธิบดีอยัการฝ่ายช่วยเหลือฯ  รองหวัหนา้คณะท างาน 
4. นายธนะชยั  ปัตตพงศ ์  อยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1  คณะท างาน 
5. นายดุลยพิชยั มหาวรีะ  อยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2  คณะท างาน 
6. นางศรีประภา  นิชโรจน์ อยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3  คณะท างาน 
7. นายนิเทศก ์ พลเหิม  อยัการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 4  คณะท างาน 
8. นายสมบูรณ์  พลายเพช็ร อยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ   คณะท างาน 
9. นายพศิน  ทิพยรั์กษ ์  อยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค   คณะท างาน 
10.นายทศันยั  ชยัมงคล  อยัการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย คณะท างาน 
11.ร.ต.ท.อุทยั  อาทิเวช อยัการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิประชาชนระหวา่งประเทศ คณะท างาน 
12.นางนิษฐา  สุจริตวรกุล อยัการผูเ้ช่ียวชาญ   เลขานุการคณะท างาน 
13.นางสาวรุ่งอรุณ  ทินกร นิติกรช านาญการ   ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
14.นางสาวดวงธิดา  ช่ืนสวา่ง นิติกรปฏิบติัการ    ผูช่้วยเลขานุการคณะท างาน 
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ใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ส ารวจขอ้มูลองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็น ตามรายการองค์ความรู้ท่ีก าหนดในรายการบญัชี

องค์ความรู้ ตามแผนแม่บทการจดัการความรู้ ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2552 – 2561 แล้วจดัท า
แผนการสร้างและรวบรวมองคค์วามรู้ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารจดัการความรู้ชุดท่ี 3 ตามค าสั่ง
ส านกังานอยัการสูงสุด ท่ี 52/2553  

2. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ตามแผนท่ีก าหนด เพื่อจดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน 
หรือควบรวมองคค์วามรู้หลกัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จดัอยูใ่นคู่มือปฏิบติังานฉบบัเดียวกนั  

3. มีอ านาจแต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อท างานการจดัการความรู้ตามภารกิจ หรือหวัขอ้เร่ืองท่ี
ก าหนดในแผนการจดัการความรู้ของ สคช.  

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การสร้างและรวบรวมองค์
ความรู้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนรายงานผลการจดัการความรู้ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
บริหารจดัการความรู้ ส านกังานอยัการสูงสุดทราบ 

5. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีหวัหนา้คณะท างานการจดัการความรู้มอบหมาย 
 

3.2 การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจะน ากระบวนการตาม  International Standard ISO 

12207: Standard for Information Technology - Software life cycle processes มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินกิจกรรม 

 

ISO 12207/15504 PDCA
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3.2.1 กระบวนการท างานภายใต้มาตรฐาน ISO 12207 แบ่งเป็น 14 ภารกิจ 
3.2.1.1 ENG 1 Requirements elicitation การเก็บความตอ้งการ (CommonKADS: 

Scoping, Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings) 
1) ศึกษาระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท และศึกษาการประนอมขอ้พิพาท             

ของหน่วยงานอ่ืน เช่น การประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้นของคณะกรรมการหมู่บา้น 
2) ขออนุญาตผูมี้อ  านาจของหน่วยงาน (อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายภาค 5 อยัการจงัหวดัเชียงใหม่) เพื่อท าการคน้ควา้อิสระในการด าเนินงานเก่ียวกบั
การประนอมขอ้พิพาท โดย 
2.1 น าเสนอเก่ียวกับหลกัสูตรการจดัการความรู้ท่ีส านักงานอยัการสูงสุดได้รับความ

ร่วมมือจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่ การคน้ควา้อิสระจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อยา่งไร 

2.2 ขออนุญาตในเร่ืองต่างๆ เพื่อช่วยในการค้นควา้อิสระ  เช่น ขออนุญาตให้บุคลากรและ
เจา้หนา้ท่ีให้ขอ้มูลดา้นต่างๆ ท่ีสามารถเปิดเผยได ้ขอใชว้สัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ขอ
บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าในการคน้ควา้อิสระ 

3) ติดต่อพดูคุยกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์
จริงในการด าเนินงานเก่ียวกับการประนอมข้อพิพาท  )พนักงานอัยการท่ีประสบ

ความส าเร็จในการประนอมขอ้พิพาท  (และติดต่อ  KM Team ของส านกังานอยัการภาค 5 
เพื่อศึกษาหารือแนวทางเบ้ืองต้นและท าความเข้าใจเก่ียวกับแผนการจัดเก็บความ
ตอ้งการเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท และน าไปออกแบบวาระการประชุมก าหนด
ขอบเขตการจบัความรู้ (Scoping) 

4) ประชุมก าหนดขอบเขตเก่ียวกบักรอบความตอ้งการดา้นความรู้และปัญหาการจดัการ
ความรู้ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันก าหนดงานวิกฤติอย่างน้อย 1 งาน และงาน
ประกอบต่างๆ เพื่อน าร่อง ระบุฐานความรู้ รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ เอกสารความรู้ และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้งาน ท าก าหนดการการสัมภาษณ์ (ในคร้ังต่อไป การจบัความรู้ 
กรณีศึกษา และ การสอบทานความครบถว้นของความรู้ประสบการณ์) 

5) ประชุมจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ ตาม
มาตรฐาน Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่ อจับ
หลกัการส าคญัไดแ้ก่ วธีิการคิดและปฏิบติังานจริงจากประสบการณ์ 

6) ประชุมจบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดกรณีส าคญัต่างๆ ในการด าเนินงานเก่ียวกบั               
การประนอมขอ้พิพาทท่ีก าหนด ทบทวนกรณีส าคญัเหล่านั้น 
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7) ประชุมตรวจสอบความครบถว้น โดย น าบทวิเคราะห์ (Transcript) ไปสอบทาน ความ
เข้าใจความถูกต้อง สมบรูณ์ และครบถ้วน กับผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินงานเก่ียวกับ
ประนอมขอ้พิพาท 

8) น า Transcript มาสร้างแบบจ าลอง ความรู้ตามมาตรฐาน Common KADS 
9) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

3.2.1.2 ENG 2 Systme Requirements Analysis การวิเคราะห์ความตอ้งการ
ระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) 

1) วเิคราะห์ขอ้มูลจาก ENG1 เพื่อเสนอขอ้ก าหนดความตอ้งการขององคก์ร ไดแ้ก่ ประโยชน์ท่ีคาด
วา่จะไดรั้บต่างๆ ของหน่วยงาน และประโยชน์ท่ีส านกังานอยัการสูงสุดจะไดรั้บ คือ  
 มีระบบการจดัการความรู้ส าหรับงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและ

ประนอม   ข้อพิพาท โดยเฉพาะการประนอมข้อพิพาทท่ีมีแนวทาง ขั้นตอน หรือ
มาตรฐานกระบวนงาน  ในการประนอมขอ้พิพาท รูปแบบของการประนอมขอ้พิพาท
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ประนอมขอ้พิพาท สามารถใช้งานง่ายและสะดวก เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ท่ี
พนกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งจะใชศึ้กษา คน้ควา้ น าไปใชป้ฏิบติังาน หรือ
เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานต่อไป 

 พนักงานอยัการและบุคลากรในส านักงานอยัการสูงสุดเข้าใจในกระบวนการ
ประนอมขอ้พิพาท 

 พฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการ
ประนอมขอ้พิพาทเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล ลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งคู่กรณี ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และให้เกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 

2) จดัท าผงัการท างานเดิมและผงัการท างานเก่ียวกบัการคน้ควา้วิจยัอิสระในงานช่วยเหลือ            
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพิพาท โดยเฉพาะการประนอมข้อพิพาท 
รวมทั้งจดัท าแนวนโยบายการจดัการความรู้เก่ียวกบัการคน้ควา้อิสระในงานดงักล่าว 
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เสนอต่อหน่วยงานเพื่อให้เห็นแนวทางท่ีคาดว่าหน่วยงานจะไดรั้บประโยชน์จากการ
คน้ควา้อิสระนั้น 

3) เสนอขอ้ก าหนดประเภทผูใ้ช้งานระบบ KMS งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน              
และประนอมข้อพิพาท โดยเฉพาะการประนอมข้อพิพาท ตามโปรแกรม Microsoft 
SharePoint ไดแ้ก่ Knowledge Worker (Add  กบั Edit ได)้, Contributor, Designer, Content Manager, 
Full Control     

3.1 หน่วยงานท่ีตอ้งการใชร้ะบบ KMS  
3.2 ผูท่ี้ตอ้งการใชร้ะบบ KMS  

 ผูบ้ริหาร จะตอ้งใชง้านในส่วนใด มีสิทธิในการจดัการเพียงใด 
 ผูเ้ช่ียวชาญ จะตอ้งใชง้านในส่วนใด มีสิทธิในการจดัการเพียงใด 
 Knowledge Engineer จะตอ้งใชง้านในส่วนใด มีสิทธิในการจดัการเพียงใด 
 CoP ต่างๆ จะตอ้งใชง้านในส่วนใด มีสิทธิในการจดัการเพียงใด  
 User    )พนกังานอยัการและบุคลากรในส านกังานอยัการสูงสุด  (จะตอ้งใช้งานใน

ส่วนใด มีสิทธิในการจดัการเพียงใด   
4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) ว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ส าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 

 
3.2.1.3  ENG 3 Software Requirements Analysis การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟต์แวร์ 

(IEEE830: System Specification, Requirement Specification) 
1) วิเคราะห์ขอ้มูลจาก ENG1 & ENG2 เพื่อออกแบบและเสนอขอ้ก าหนดความตอ้งการ ดา้น 

Hardware, Software และ CoP ต่าง  ๆในงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอม
ขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท โดยน าขอ้มูลจาก  

1.1 ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 
1.2 ส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่รดับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ              

ทางกฎหมายแก่ประชาชนความตอ้งการ คือ 
 ระบบงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพิพาท 

โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาทบน KMS ของส านกังานอยัการสูงสุดท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
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 ขั้นตอนการท างานของงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอม           
ขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท 

2) วิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานระบบจดัการความรู้ แต่ละ CoP ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้
พิพาท  

2.1 ต้องมี เ น้ือหา  Function การท างานใดบ้าง  โดยน า  Feature ต่ างๆ  ท่ี มีอยู่ ใน
Microsoft SharePoint มาออกแบบ  เช่น Management, Collaboration, Knowledge Map, 
Knowledge Base เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการตาม GNE1 & ENG2 

2.2 ตรวจสอบความตอ้งการตาม GNE1 & ENG 2  เป็นเร่ืองใด ประเภทใด แลว้ น ามา
วิเคราะห์กบั Microsoft SharePoint วา่ตรงกบั Feature ใด และมี Function การท างาน
อย่างใด Function การท างานนั้นตอบสนองความต้องการนั้นได้หรือไม่ เช่น 
ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในด้านกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงอาจต้องใช ้
Function ของ SharePoint ท่ีเก่ียวกบัการเก็บเอกสาร เช่น Document Library   

2.3  รวบรวมความตอ้งการทั้งหมด แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการท างานต่อ
ภายหลงั  

3) จดัท า SiteMap เพื่อแสดงระบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Hardware, Software และระบบการ
ท างาน ใน Function และ Feature ต่างๆ ท่ีไดอ้อกแบบพร้อมขอ้เสนอแนะ )ถา้หากมี(  

4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

3.2.1.4  ENG 4 Software Design การออกแบบซอฟต์แวร์ (IEEE830: Functional 
Specification, Design Specification) 

1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ Content, Feature และ Function ต่างๆ ในระบบ KMS ท่ีทาง
ทีมงาน และอาจารยช่์วยกนัสร้างข้ึน  

2) ท าการเขียนรายงานประกอบภาพหนา้จอวา่ ระบบจดัการความรู้มี Function การท างาน
อยา่งใด มีรายละเอียด หนา้ตาอยา่งใด พร้อมขอ้เสนอแนะ )ถา้หากมี(  

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
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หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

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

วสิัยทศัน์: ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)  
“สคช.จะเป็นสถาบนัมาตรฐานระดบัสากลในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม” 

: แผนแม่บทการจดัการความรู้ 
“ส านักงานอยัการสูงสุดจะพฒันาไปสู่องค์กรแห่งการเรียน โดยใช้การ

จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั และเช่ือถือได”้  

: การจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาท 
“สคช.จะพฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาทอย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตามหลกัการของการจดัการความรู้” 
1) ตรวจสอบวิสัยทศัน์ หรือแนวนโยบาย หรือแผนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท วา่
การน าระบบ      การจดัการความรู้มาใชจ้ะสอดคลอ้งหรือสนบัสนุนวสิัยทศัน์ หรือแนวนโยบาย 
หรือแผนการด าเนินงานอยา่งไร โดย 
 1.1 ขอขอ้มูลแนวนโยบาย แผนงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคุม้ครอง

สิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 ส านักงานอัยการจังหวดัเชียงใหม่ 
 )รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (หรือ

ตรวจสอบกบันโยบายของส านกังานอยัการสูงสุด หรือขอสัมภาษณ์อยัการฝ่าย
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค  5 เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของ
ส านกังาน 

 1.2 วิเคราะห์แนวนโยบายหรือแผนงานท่ีได้จากขอ้ 1.1 ว่าสามารถน าระบบการ
จัดการความรู้มาช่วยเสริมหรือสนับสนุนแนวนโยบายหรือแผนงานนั้นได้
อยา่งไร และมีค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการน าระบบมาใชอ้ยา่งไรบา้ง  
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 1.3 จดัท าเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากขอ้ 1.2 เพื่อน าเสนอผูมี้อ านาจของ
หน่วยงาน  )อยัการ พิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 (
พิจารณา เพื่อขออนุญาตประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรในองคก์รทราบ     

2) จดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างวสิัยทศัน์ ความเขา้ใจการจดัการความรู้
และพนัธกิจดา้นคน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยแผนจะตอ้งระบุถึงการน าระบบ 
KMS มาใช้เพื่อสนับสนุนวิสัยทศัน์  หรือแนวนโยบาย หรือแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดย 

2.2 ขออนุญาตจดัท าหนงัสือแจง้เวยีนประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้  
2.2  เผยแพร่ทาง WebSite ของส านักงานท่ีมีอยู่แล้ว พร้อมจดัให้มี WebBoard หรือ 

Forumส าหรับตอบขอ้สงสัย  
2.2 ประกาศเผยแพร่โดยการปิดประกาศ ณ ส านกังานนั้นๆ  

3) น าเสนอแผนต่อ KM Team ของส านกังาน 
4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
หรือไม่หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

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

1) วิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน                 
และประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท )ก่อนมีระบบการจดัการความรู้(   

1.1 ขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายภาค 5 หรือส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่  )รับผิดชอบงานคุม้ครอง

สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  (เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของ
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 ว่ามีโครงสร้าง
ประกอบดว้ยหน่วยงานใด มีอ านาจหน้าท่ีอยา่งใด การด าเนินงาน มีล าดบั ขั้นตอน
การท างานอยา่งใด  จดัท าแผนผงัองคก์รในเร่ืองงาน  

1.2 งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โยเฉพาะการประนอม
ขอ้พิพาท และงานสนบัสนุนงาน   
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2) ออกแบบรูปแบบ ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนา้ท่ีหน่วยงานเดิม เพื่อด าเนินการ           
ตามพนัธกิจการจดัการความรู้ในดา้นคน  กระบวนการ และเทคโนโลยี  )กรณีท่ีมีระบบ  
         การจดัการความรู้เพิ่มเขา้มา( โดย 

2.2  ท าการศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของระบบการจดัการความรู้ว่า จะจดัตั้ง       
         ในรูปแบบใด เช่น ตั้งหน่วยงานใหม่ ตั้งคณะท างาน หรือให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ  )ซ่ึงจะตอ้งศึกษารายละเอียด และสภาพความเป ดน็จริงหน้างานก่อน
วา่  การจดัตั้ง ในรูปแบบใดจะเหมาะสม ( 

2.2  ท าการศึกษา วิเคราะห์ อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบการจดัการ
ความรู้ อตัราก าลงั โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการด าเนินงาน   )ซ่ึงจะตอ้ง

ศึกษารายละเอียด และสภาพความเป็นจริงหนา้งานก่อนวา่ การจดัตั้งในรดูปแบบ
ใดจึงจะเหมาะสม ( 

2.3 น าแผนผงัท่ีไดจ้ากขอ้ 1) 2.2  มาวิเคราะห์กบัขอ้  2) 1.1 และ 1.2 โดยจดัท าเป็นผงั
โครงสร้างการท างานใหม่ท่ีมีระบบการจดัการความรู้เพิ่มเขา้มา  

  
3) จัดท าร่างหนังสือเสนอผู ้มีอ  านาจ เพื่อขออนุมัติให้มีค  าสั่งมอบหมายก าหนดตัว

ผูรั้บผิดชอบระบบงาน KMS ว่า จะตอ้งมีจ านวนก่ีคน แต่ละคนรับผิดชอบงานดา้นใด
และมีภาระหนา้ท่ี  อยา่งใด )ขอ้มูลไดจ้ากขอ้ 2) 1.2)   

4) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

3.2.1.7 MAN 3 Project Management การจดัการโครงการ (Time schedule, Resources  
(Depletion/Non-Depletion=Resource Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมทัว่ไป 1) 
ตรวจสอบความรู้   2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ 3) จบั วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ 4) สร้างระบบ IT 5) น า 
KMS เขา้ใชง้านสร้างกิจกรรม 6) ประเมินผล) 

1) จดัท าแผนการสร้างระบบ KMS ท่ีมีกรอบระยะเวลา 5 เดือน วา่  
1.1  จะตอ้งมีแผนการด าเนินการเพื่อสร้างระบบ โดยตอ้งมีขอ้มูลอะไรบา้งในระบบ

จัดการความรู้   )ENG 3) จะได้ข้อมูลจากท่ีไหน อย่างใด จะลงในระบบอย่าง
ใด Tacit & Explicit  จะตอ้งหาเพิ่มเติมจากท่ีไหน และจดัเก็บอย่างไร การจดัท าและ
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เก็บรวบรวมขอ้มูล ตอ้งมีค่าใชจ่้าย    ดา้นใดบา้ง  )ประมาณการ  (จะตอ้งมีก่ี  Cop จึงจะ
เหมาะสม รวมถึงการสร้างระบบ IT และการน าขอ้มูลลงระบบ IT จดัท าแผนการ
ท างานในรูปแบบ Gantt Chart  โดยอาจแบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น ดงัน้ี  
 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

พ .ค.  มิ .ย.  ก .ค.  ส .ค.  ก .ย.  
1.ศึกษาและเก็บความตอ้งการของระบบ           
2.ออกแบบระบบ จดัหมวดหมู่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากขอ้ 1      
3.น าองคค์วามรู้ท่ีจดัหมวดหมู่แลว้มาลงในระบบท่ีออกแบบ      
4.ทดสอบระบบท่ีด าเนินการตามขอ้ 3        
5.จดัท าเอกสารคู่มือประกอบการใชง้าน       
6.จดัท าแผนการบ ารุงรักษาและพฒันาระบบ       
7.เสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมติั ตรวจสอบ แนะน า แกไ้ข          
8.น าเสนอผลงานการคน้ควา้แบบอิสระ       

 

หมายเหตุ ช่วงเวลาในส่วนเดือนอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัตามความเหมาะสม 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แต่การท างานจะตอ้งอยู่ในกรอบของแต่ละ
เดือน    

 
1.2  ตอ้งจดัท าเอกสารก าหนดรายละเอียดตารางเวลา การท างานในแต่ละภารกิจงานท่ี

ส าคญั การประมาณการค่าใชจ่้ายในงานนั้นๆ  )ถา้หากมี  (ต ดัวบุคคลผูรั้บผิดชอบ 
หรือบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในงานนั้นๆ กรอบระยะเวลาผลส าเร็จของงานท่ี
สอดคลอ้งกบั Gantt Chartในขอ้ 1) 1.1  

2.3  ก าหนดรูปแบบ โครงสร้างของคณะท างานโครงการ Project Team ว่า จะตอ้งมี
ใคร ต าแหน่งหนา้ท่ีใด และรับผดิชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตอ้งขอขอ้มูลในเร่ือง
อัตราก าลัง  บุคลากรจากส านักงานกิจการทั่วไป  ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย       ภาค 5 โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท และอาจตอ้ง
ใหผู้มี้อ  านาจของส านกังานนั้นๆ แต่งตั้งหรือมอบหมายภาระหนา้ท่ีให้แก่ Project 
Team ดว้ย 

1.4 ก าหนดกรอบระยะเวลาการท างานของผูรั้บผิดชอบนั้นๆ เช่น ตอ้งมีผูท่ี้ท  าหนา้ท่ี
รวบรวมข้อมูล ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีจดัท า  WebSite ซ่ึงจะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาใด ขอบเขตการท างานเป็นอยา่งใด   
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 อน่ึง Project Team บางคนอาจจะเปล่ียนเป็น KM Team ในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อมิให้

ตอ้งจดัหาบุคลากรซ ้ าซอ้นอีกคร้ังหน่ึง 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

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

1) วเิคราะห์ความสามารถ ycnepepmoC ของ  KM Team โดย 
1.1 ท าการศึกษา วิเคราะห์ว่า ควรมีต าแหน่งใดบา้ง คุณสมบติัตามต าแหน่งงานควร

เป็นอยา่งไร ไดแ้ก่ ขอบเขตความรับผดิชอบ การท างานส าคญั ความรู้ ทกัษะ และ
ทศันคติ ของบุคลากรในต าแหน่งงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการ
ความรู้ในหน่วยงานต่างๆ เก่ียวขอ้ง โดยเบ้ืองตน้อาจมีต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี  
 CKO ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด  
 COPs ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ีคน 
 KE ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถดา้นใด ตอ้งมีจ านวนก่ีคน 
 KMS Support ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองอะไร มีความสามารถด้านใด ตอ้งมี

จ านวนก่ีคน  
2) จดัท าขอ้เสนอแนะในเร่ืองจ านวนและวธีิการไดม้าซ่ึงบุคลากร  )ประมาณ  5  ปีขา้งหนา้ (

โดย 
2.2โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก 2 (2.2 มาวเิคราะห์ และอาจขอขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีจดัอตัราก าลงั

วา่ในงบประมาณปีถดัไปจะมีอตัราจ านวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนก่ีคน คุณวฒิุใด  
2.2  ตรวจสอบจากบุคลากรในส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชนวา่ บุคคลใดท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้ 2 (2. 1 และมีจ านวนก่ีคน 
เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใชแ้ต่งตั้งในอนาคต 

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act)  
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หมายเหตุ   ร่างแผนพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับการจดัการความรู้ ในส านกังานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ 

)รับผดิชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(  
 

จ านวนบุคลากร พ .ศ. 2555 พ .ศ. 2556 พ .ศ. 2557 พ .ศ. 2558 
KM 1 1 1 1 
KE X X+1 X+2 X+3 

Expert X X+2 X+2 X+4 
Users X X+2 X+3 X+4 

 

 
3.2.1.9 RIN 2 Training การฝึกอบรม (Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> 

Gap Analysis ->training needs) 
1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ วิธีการในการจัดฝึกอบรม หรือขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง )สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายอยัการ (หรือหน่วยงานภายนอกท่ีมีความช านาญ
และเช่ียวชาญดา้นการจดัฝึกอบรม เช่น วิธีฝึกอบรมมีวิธีใดบา้ง ตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าใด 
หลกัสูตรตอ้งมีเน้ือหาอยา่งไรบา้ง งบประมาณตอ้งใชเ้ทด่าใดและจะไดม้าจากท่ีใด     

2) จดัท าขอ้เสนอ โดยน าขอ้มูลท่ีไดใ้นขอ้ 1) มาเป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม โดย 

2.2  การพฒันาผูบ้ริหารดา้นจดัการความรู้ตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง บุคลากรท่ีจะเขา้
อบรมตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรในระดบัใด เช่น ขา้ราชการธุรการตอ้งเป็นไม่
ต ่ากวา่ระดบั ซี 8 หรือขา้ราชการอยัการตอ้งไม่ต ่ากวา่ระดบัอยัการผูเ้ช่ียวชาญ โดย
อาจศึกษาขอ้มูล จากหน่วยงานท่ีเคยจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว หรือหน่วยงาน
ภายนอก และข้อมูลบุคลากรของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่  )รับผิดชอบงานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(  

2.2    ขอ้เสนอการฝีกอบรมวิศวกรรมความรู้วา่ ตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง บุคลากรท่ีจะเขา้
อบรมตอ้งมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรระดบัใด โดยอาจศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงาน
ท่ีเคยจดัอบรมในเร่ืองดงักล่าว หรือหน่วยงานภายนอก และขอ้มูลบุคลากรของ
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการ
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จงัหวดัเชียงใหม่  )รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน(  

2.2   ขอ้เสนอฝึกอบรมผูใ้ช้งานทัว่ไปว่า ตอ้งอบรมในเร่ืองใดบา้ง บุคลากรท่ีจะเขา้
อบรม ต้องมีพื้นฐานเร่ืองใด เป็นบุคลากรระดับใด โดยอาจศึกษาข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเคยจดัอบรมในเร่ืองดังกล่าว หรือหน่วยงานภายนอก และข้อมูล
บุคลากรของส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และ
ส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่  )รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน(  

3)  ท าการสาธิตระบบต่อ Km Team โดยให้ทาง Km Team เขียนขอ้สงสัย ขอ้สังเกต 
ขอ้เสนอแนะ 

4)  หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกดับบุคคลอ่ืน   (เพื่อตรวจสอบ  (Check) ว่า ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้
ส าเร็จหรือไม่หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด 
เพื่อน าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

หมายเหตุ   ร่างแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการจดัการความรู้ ในส านกังานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ 

)รับผดิชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน(  
1. หลกัสูตรการฝึกอบรม KM Team เพื่อรองรับระบบการจดัการความรู้ในส านกังานฯ 

ระยะเวลา 1- 2 วนั โดยเชิญอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือนกัศึกษาปริญญา
โท มาฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดท้นัทีเม่ือสร้างระบบการจดัการความรู้แลว้เสร็จ 

2. ช่ือหลกัสูตร: หลกัสูตรการเพิ่มศกัยภาพของขา้ราชการฝ่ายอยัการ ส านักงาน
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อรองรับการจดัการความรู้ 

3. วตัถุประสงค ์ 
 เพื่อให้ขา้ราชการฝ่ายอยัการ ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายภาค 5 และส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) เข้าใจและ
แนวทางปฏิบติัตามแผนแม่บท การจดัการความรู้องค์กรอยัการ พ.ศ.
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2551-2561 และแผนยุทธศาสตร์การจดัการความรู้ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2551-
2556 

 เพื่อให้ขา้ราชการฝ่ายอยัการ ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายภาค 5 และส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) เข้าใจและ
แนวทางปฏิบติัรวมถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีของแต่ละคนในระบบการ
จดัการความรู้ของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 เพื่อสร้างวฒันธรรมให้แก่ขา้ราชการฝ่ายอยัการ ส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ 
( รับผิ ดชอบง าน คุ้มครอง สิท ธิ และ ช่วย เห ลือทางกฎหมายแ ก่
ประชาชน) เป็นวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้โดยใชร้ะบบจดัการความรู้เป็น
เคร่ืองมือ 

4. เป้าหมาย ข้าราชการฝ่ายอัยการ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายภาค 5 และส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงานคุม้ครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน)   

5. กิจกรรม จดัสัมมนาและจดัท าคู่มือระบบการจดัการเพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2556 ( 1 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2556)  
7. งบประมาณ ใชง้บประมาณส านกังานอยัการสูงสุด 
8. ตวัช้ีวดั ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม เทียบกบัจ านวนท่ีควร

ไดรั้บการฝึกอบรมทั้งหมด 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ขา้ราชการฝ่ายอยัการ ส านักงานคุม้ครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบ
งานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) มีความรู้ความเขา้ใจ
ระบบการจดัการความรู้และมีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้โดยใชร้ะบบจดัการความรู้
เป็นเคร่ืองมือ 

10. หน่วยงานผูป้ฏิบติั ส านกังานส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
ภาค 5 และส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) และสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
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 หมายเหตุ โครงการน้ีตอ้งด าเนินการในปีงบประมาณ 2556 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 
2555 ไดย้ืน่ค  าของบประมาณไปแลว้ ยกเวน้ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากส่วนอ่ืนจึงจะ
สามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณ 2555 
 

3.2.1.10 RIN 3 Knowledge Management การจดัการความรู้ (Portal Software for 
KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

1) จดัเก็บเอกสาร และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการออกแบบ ติดตั้ง ระบบจดัการความรู้
เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท โดยเฉพาะการประนอมขอ้
พิพาท ตามล้ินชกัความรู้ aTks  Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, 
MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยท าการแยก
ประเภทเอกสารให้เป็นหมวดหมู่วา่เป็นเอกสารประเภทใด ทั้งน้ี เพื่อให้ผูท่ี้ท  า KM ต่อ
ในภายหลงัสามารถใช้เป็นแนวทางหรือขอ้มูลในการท างาน และตอ้งก าหนดรูปแบบ 
ประเภทของเอกสารท่ีจะจดัเก็บ เช่น เอกสารท่ีใช้ในการจดัท า ENG1 อาจแบ่งเป็น
เอกสารท่ีผูศึ้กษาต้องจดัท าข้ึน เอกสารท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
เอกสารท่ีเป็นแผนงาน ฯลฯ )ซ่ึงตอ้งขอรูปแบบขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าก่อน (  

2) จัดท าระบบ MySite และน าข้อมูลทั้ งหมดเก็บลงระบบ MySite ใน Microsoft  
SharePoint  และบนัทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD หรือ DVD เพื่อเป็นขอ้มูล 
BackUp ไวอี้กชั้นหน่ึง  

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act)  
 

3.2.1.11 RIN4 Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of 
Infrastructure, Cost of Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and 
Security, Scalability) 

1) ขอขอ้มูลเพื่อใชใ้นการติดตั้งและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินโครงการ
จดัการความรู้เก่ียวกับ Hardware, Software และระบบ Network จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  )ส านกังาน กิจการทัว่ไป ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน  ( เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการสร้างและใช้งานระบบ KMS ว่าจะตอ้งมี Hardware, 
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Software และระบบ Network  อะไรบา้ง ระบบท่ีมีอยูแ่ลว้ใชไ้ดห้รือไม่ และตอ้งมีระบบ
อะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกบัระบบ KMS  

2) จดัท ารายงานขอ้เสนอแนะในการจดัหาอุปกรณ์ Hardware, Software และระบบ 
Network โดย 

2.2 โครงสร้างพื้นฐานใดมีอยูแ่ลว้ มีอายกุารใชง้านก่ีปี และมีจ านวนเท่าใด  
2.2  โครงสร้างพื้นฐานใดตอ้งหาเพิ่ม และตอ้งหาเพิ่มด้วยวิธีใด เช่น เช่า เช่าซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ 

ราคาเท่าใด  
3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
หรือไม่  หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act)  

 
หมายเหตุ   ขอ้เสนอแนะในการจดัหาอุปกรณ์ดา้น Hardware, Software และ Network 

1.  แผนการการจดัหาอุปกรณ์ดา้น Hardware, Software และ Network ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานอยัการสูงสุด 
พ.ศ.2554 – 2558  ซ่ึงในการด าเนินการจดัหา ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายบริหารจดัการความรู้ 
สพอ.จะตอ้งร่วมกบั  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เขียนโครงการเสนอ
อยัการสูงสุด เพื่อบรรจุค าของบประมาณปี 2556 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2555 ไดย้ื่นค า
ของบประมาณไปแลว้ ดงันั้นระบบ KMS ในปีงบประมาณ 2555 จะตอ้งบริหารโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

2.  ส่วนการติดตั้งนั้ นหากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จดัหา Hardware, 
Software ควรติดตั้ งทุกส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และ
ส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผดิชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน) ในปริมาณท่ีเพียงพอกบัการใชร้ะบบ KMS และมอบหมายให้มีเจา้หนา้ท่ี IT 
ซ่ึงเป็นบุคคลเดียวกนักบัเจา้หนา้ท่ี IT ท่ีไดรั้บมอบหมายตามโครงสร้างใหม่ (MAN 2) เป็น
เจา้หนา้ท่ีบ ารุงรักษา  

3.  โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ เช่น หอ้งประชุม หอ้งอดัเทป สถานท่ีท ากิจกรรม ให้ใช้
ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายภาค 5 และส านักงานอยัการจงัหวดั
เชียงใหม่ (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน) เป็น
สถานท่ีด าเนินการ 



42 

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

1) ขอขอ้มูลงานครุภณัฑ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  )ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายภาค 5 ส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ )รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิ และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   ((และขอขอ้มูลหลกัเกณฑ์ วิธีการในการวิเคราะห์การ
ใชง้านครุภณัฑ์ แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้าน อายุการใชง้าน ประวติัอุปกรณ์ ฯลฯ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได ้เพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะในการจดัหาครุภณัฑ์ของระบบ KMS จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลจาก RIN4 มาวเิคราะห์ เพื่อ 
1.1 จดัท ารายงานขอ้มูลการใช้ครุภณัฑ์ในส่วนของการจดัท า KMS ภายในระยะเวลา 5  ปี

วา่เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใดมีอายกุารใชก้ารเท่าใด จะตอ้งปรับเปล่ียนเม่ือใด สามารถใชส่ิ้ง
อ่ืนแทนได้หรือไม่ โดยมีการแบ่งประเภททรัพย์สิน ตามประเภทการใช้งาน 
ก าหนดอาย ุการใชง้าน แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอาย ุ(Spending Plan) 

 Server อาย ุ3 ปี 
 System Software Server อาย ุ3 ปี 
 Network อาย ุ3 ปี 
 KMS Software อาย ุ3 ปี 
 Client อาย ุ3 ปี 
 Client Software อาย ุ3 ปี 
 Mobile Device อาย ุ3 ปี 

1.2 จดัท าขอ้เสนอแนะแผนการใชว้สัดุอุปกรณ์ โดยจดัท านโยบาย แผนการ กฎเกณฑ์
ในการจดัการทรัพยสิ์น คือ 

 ใชท้รัพยสิ์นเดิมใหม้ากท่ีสุด ซ้ือเพิ่มเท่าท่ีจ  าเป็น 
 ใชซ้อฟตแ์วร์ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 มีแผนซ้ือหรือเช่าทดแทน 
 การท าสัญญาซ่อมบ ารุง 
 มีการตรวจสภาพ ซ่อมและซ้ือทดแทน 
 การใชฐ้านขอ้มูลในการใชง้านเพื่อจ าหน่ายซาก 
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1.3 จดัท ามาตรฐานการตรวจรับ การตรวจสอบทรัพยสิ์นประจ าปี การจ าหน่ายซาก 
หรืออาจขอความเห็น ค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีจดัการดา้นพสัดุมา
ศึกษาประกอบการวเิคราะห์ 

1.4 จดัท ามาตรฐานการเบิกจ่าย รับผดิชอบครุภณัฑ ์
1.5 จดัท าฐานขอ้มูลทะเบียนและประวติัการใชง้านบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 

2) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act)  
 

หมายเหตุ ขอ้เสนอแนะ 
  การวางแผนซ้ือต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานอยัการสูงสุด พ  .ศ . 2554 – 2558 ซ่ึง
ตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกนั 

  การตรวจรับ ตรวจสอบ จ าหน่ายซาก ลงทะเบียน เป็บประวติั อุปกรณ์ 
เป็นไปตามระเบียบส านกังานอยัการสูงสุด 
 

3.2.1.13 REU 2 Reuse Program Management ก า ร ใ ช้ ซ ้ า โ ป ร แก รมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ 
(Normalization) 

1) ตรวจสอบการใชง้านในระบบ KMS ท่ีจดัท าข้ึนวา่ การใชง้านในส่วนใดไดน้ า Template ท่ี
ทีมงาน   ไดส้ร้างข้ึนไปใชบ้า้ง และ Template นั้น เป็นการใชง้านในเร่ืองใด เช่น  
 Cop มีการใชง้าน Template ใด ในส่วนใด 
 Task มีการใชง้าน Template ใด ในส่วนใด 
 Knowledge Map มีการใชง้าน Template ใด ในส่วนใด 
 Database มีการใชง้าน Template ใด ในส่วนใด 

2) ก าหนดหลกัการ แผนงาน กฎเกณฑ ์ในการใชซ้ ้ าหรือไม่ท าซ ้ า 
 ตอ้งไม่มีขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น 
 ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ ไม่ท าซ ้ า 
 พยายามใช ้Template 



44 

3) วิเคราะห์หาโอกาสในการใช้ซ ้ า  )เอกสารก ากบังาน  ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, 
RIN4, REU1, REU2) 
 Workspace Templates  
 Knowledge Map Templates 
 การใช ้Web Parts หรือ URL ช้ีไปยงั Internet หรือ Intranet 
 การใช ้URL ช้ีไป Knowledge Pack (Shared Inference ใชล้ิ้นชกัความรู้ร่วมกนั)  
 ฐานขอ้มูลกฏหมาย ระเบียบ คู่มือ ผูเ้ช่ียวชาญ ฐานความรู้กลาง 
 Causal Knowledge (การด าเนินกระบวนการยติุธรรมของอยัการ) 

4) หลงัจากนั้นตอ้งจดัท ารายงานการใช ้Template พร้อมขอ้เสนอแนะ  
5) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี

ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ
หรือไม่หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 
 

3.2.1.14 Reu3 Domain Engineering ความรู้เฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge 
Model) 

1) หลงัจากจบัความรู้ภารกิจต่างๆ ในหัวขอ้ความรู้งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน                 
และประนอมข้อพิพาท โดยใช้ CommonKADS Methodology ในการเก็บ และจดัท า 
Knowledge Map แลว้ จะตอ้งด าเนินการ 

1.1  ตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลกัการส าคญั Domain Concept ของงานช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท เช่น  
 aTks wmcK psap ภารกิจท่ีตอ้งใชค้วามรู้ประสบการณ์พิเศษ  
 emdplpmop wmcK psap ความรู้ประสบการณ์ท่ีส าคญั  
 Domain Knowledge หลกัการเทคนิคเฉพาะในการท างานใหส้ าเร็จ 
 Knowledge Base ฐานความรู้ ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญ เอกสารความรู้ และขอ้มูล

สารสนเทศในการท างาน 
 Ontology ค านิยาม ทฤษฏี และความส าพนัธ์พื้นฐาน  

1.2  จดัท าเป็นรายงานเป็นเอกสาร พร้อมบนัทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD หรือ 
DVD เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้าง KMS ในเร่ืองท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือใน
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ลกัษณะเดียวกนัในอนาคต โดยน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับเปล่ียนในการสร้างระบบ 
KMS ดงักล่าว 

2) เก็บ Literature Review แนวทางปฏิบติัขอ้มูลและเอกสารอา้งอิงต่างๆ เก่ียวกบังานช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 

3) หลงัจากจบภารกิจ มีการท ารายงานการด าเนินงาน (Do) รายงานการประชุม  )กรณีท่ี
ร่วมกบับุคคลอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบ  (Check) วา่ ไดด้ าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวส้ าเร็จ

หรือไม่  หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนไดส้ าเร็จ ให้หาสาเหตุวา่เป็นเพราะเหตุใด เพื่อ
น าไปปรับปรุงแนวทางในการท าภารกิจ และระบบคุณภาพ ในคร้ังต่อไป (Act) 

 

3.3 กระบวนการประเมินค่าข้อมูล 
หลงัจากเตรียมวาระการสัมภาษณ์5 และท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแลว้ จะท าการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ตามหลกัการของ CommonKADSโดยการตรวจสอบค าส าคญั (Key word) จากบท
สัมภาษณ์   เพื่อหาภารกิจงานส าคญัท่ีเป็นงานวิกฤติขององค์กร ตรวจสอบตวัผูเ้ช่ียวชาญ จากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี   

ผูบ้ริหารตอ้งการให้จดัท าองคค์วามรู้ในงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชนและประนอมขอ้พิพาท เฉพาะการประนอมข้อพิพาทว่า แนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารประนอมขอ้พิพาทประสบความส าเร็จ ตอ้ง
มีองค์ความรู้อย่างไรบ้าง หรืออาศัยประสบการณ์จากพนักงานอัยการหรือบุคลากรท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประนอมขอ้พิพาท โดยทุกขั้นตอนควรมีค าอธิบายช้ีแจงเพื่อเป็นองค์ความรู้ท่ี
สามารถเผยแพร่ใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาศึกษา 

การก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งเป็นผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการประนอมขอ้พิพาท ซ่ึง
ผูบ้ริหารอาจจะเป็นผูพ้ิจารณาเองตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  

การก าหนดผูใ้ช้งาน ไดแ้ก่ พนกังานอยัการ นิติกร บุคลากร ของส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ปัญหาวิกฤติท่ีสมควรแกไ้ข เน่ืองจากงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและประนอมขอ้พิพาทประกอบดว้ยภารกิจ 2 งาน คือ (1) งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน (2) การประนอมขอ้พิพาท ผูบ้ริหารเห็นว่าปัญหาวิกฤติท่ีจะตอ้งรีบแก้ไข คือ การ
ประนอมขอ้พิพาท 

 

                                                           
5 ภาคผนวก ก 



46 

การแบ่งประเภทผูใ้ชง้าน 
1.  ผูบ้ริหาร คือ อธิบดีอยัการ รองอธิบดีอยัการ อยัการพิเศษฝ่าย อยัการจงัหวดั 

และอยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสูงสุด (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน)  

2.  ผูเ้ช่ียวชาญ คือ พนกังานอยัการ นิติกร และบุคลากร ผูท่ี้ประสบความส าเร็จใน
การประนอมขอ้พิพาท  

3.  ผูใ้ช้งานทัว่ไป (ผูป้ฎิบติังาน) คือ พนักงานอยัการ นิติกร และบุคลากร ท่ีเขา้มา
ปฎิบติังานในส านักงานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท 

 ความรู้ท่ีผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งใช ้
1.  ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ อธิบดีอยัการ รองอธิบดีอยัการ อยัการพิเศษฝ่าย อยัการจงัหวดั 

และอยัการจงัหวดัประจ าส านกังานอยัการสูงสุด (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน) ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย กรอบอ านาจหนา้ท่ี และหลกัเกณฑ์ส าคญัๆ 
ท่ีใชใ้นการบริหาร 

2.  ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ พนกังานอยัการ นิติกร และบุคลากร ผูท่ี้ประสบความส าเร็จ
ในการประนอมขอ้พิพาท ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม รวมทั้งปัจจัยท่ีส่งผลให้การประนอมข้อพิพาทประสบความส าเร็จ ท่ีจ  าเป็นต้องใช้
แกปั้ญหาในการท างาน 

3. ผูใ้ชง้านทัว่ไป (ผูป้ฎิบติังาน) ไดแ้ก่ พนกังานอยัการ นิติกร และบุคลากร ท่ีเขา้
มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท 

นโยบายหรือวสิัยทศัน์ 
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
“สคช.จะเป็นสถาบนัมาตรฐานระดบัสากลในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม” 
แผนแม่บทการจดัการความรู้ 
“ส านกังานอยัการสูงสุดจะพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียน โดยใชก้ารจดัการความรู้

อยา่งเป็นระบบ ทนัสมยั และเช่ือถือได”้  
การจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาท 
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“สคช.จะพฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาทอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตามหลกัการของการจดัการความรู้” 

หลังจากนั้นได้เตรียมวาระการสัมภาษณ์6 และท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ น ามาบท
สัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญมาสรุปสาระส าคัญ ท าการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ตามหลักการของ 
CommonKADS โดยพิจารณา เพื่อตรวจสอบ Task, Inference, Domain, Knowledge Base, 
Ontology   

หลกัการส าคญั (Task) เก่ียวกบังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
และประนอมขอ้พิพาท เฉพาะการประนอมขอ้พิพาท มีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาทประสบความส าเร็จ ตอ้งมีองคค์วามรู้
อยา่งไรบา้ง หรืออาศยัประสบการณ์จากพนกังานอยัการหรือบุคลากรท่ีประสบความส าเร็จในการ
ประนอมขอ้พิพาท โดยทุกขั้นตอนควรมีค าอธิบายช้ีแจงเพื่อเป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถเผยแพร่ให้กบั
บุคคลทัว่ไปท่ีเขา้มาศึกษา  

ปัญหาวิกฤติ (Critical Task) เน่ืองจากงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยภารกิจ 2 งาน คือ (1) งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน (2) การประนอม ข้อพิพาท ซ่ึงผูบ้ริหารเห็นว่าปัญหาวิกฤติท่ีจะต้องรีบแก้ไข คือ  
การประนอมขอ้พิพาท  

 ค  าจ  ากดัความ (Ontology) ท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท คือ ขอ้พิพาท คดี
พิพาทเก่ียวกบัความแพ่ง ขอ้พิพาทเก่ียวกบัความอาญาซ่ึงเป็นความผิดอนัยอมความได้ การไกล่
เกล่ียประนอมขอ้พิพาท ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท สัญญาประนีประนอมยอมความ   

ขั้นตอนการประนอมขอ้พิพาทโดยสรุป ตั้งแต่การรับค าขอรับความช่วยเหลือจากผูร้้อง จนถึงยุติ
เร่ืองท่ีขอรับความช่วยเหลือมีกระบวนการใด  ก่ีขั้นตอน ซ่ึงแยกได้เป็น กระบวนการเร่ิมต้น (Input) 
กระบวนการระหวา่งด าเนินการ (Process) กระบวนการเสร็จส้ิน (Output)7 

 
INPUT การรับค าขอรับความช่วยเหลือจากผูร้้อง 

  ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัประเด็นขอ้พิพาท    INFERENCE 
   มีหนงัสือเชิญคู่กรณีมาท าการไกล่เกล่ีย 
 
 

                                                           
6
 ภาคผนวกที่ ข. 

7 ภาคผนวก ค. 



48 

 
PROCESS ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท 
  แจง้สิทธิ หนา้ท่ี และพนัธะทางกฎหมาย 
  รับฟังขอ้เท็จจริงจากผูร้้อง คู่กรณี บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง                 INFERENCE 
  ตรวจสอบเอกสาร วตัถุ สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ท าการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท 

 
OUTPUT ตกลงกนัไม่ได ้ยติุเร่ือง 
  ตกลงกนัได ้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ                      INFERENCE 
 
Knowledge Base ท่ีไดจ้ากกระบวนการประนอมขอ้พิพาท คือ 

-ระเบียบกรมอยัการ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2547 

-ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการปฏิบติังานประนอมขอ้พิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้น พ.ศ.2553 
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งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 
การประนอมขอ้พิพาท 

 
 INPUT                                      OUTPUT                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                     
PROCESS 

 

รูป 3 โครงร่าง Knowledge Map  
 
 
 
 
 
 

การรับค าขอรับความ

ช่วยเหลือจากผูร้้อง 
ตกลงกนัไม่ได ้ยติุเร่ือง 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง

เก่ียวกบัประเด็นขอ้พิพาท 

ตกลงกนัได ้ท าสญัญา

ประนีประนอมยอมความ 

  การ ไกล่เกล่ียและ

ประนอมขอ้พิพาท 

มีหนงัสือเชิญคู่กรณีมาท า

การไกล่เกล่ีย 

ท าการไกล่เกล่ีย

ประนอมขอ้

พิพาท ผูท้  าหนา้ท่ีไกล่

เกล่ียประนอม

ขอ้พิพาท 
ตรวจสอบเอกสาร 

วตัถุ สถานท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

รับฟังขอ้เทจ็จริงจาก     

ผูร้้อง – คู่กรณี – 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

แจง้สิทธิหนา้ท่ี 

และพนัธะทาง

กฎหมาย 
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ขอ้มูลทั้งหมดไดจ้ดัท าลงระบบ ทั้งความรู้ส่วนท่ีเป็น Tacit และ Explicit โดยจดัท า ดงัน้ี 
1.  กฎหมาย ระเบียบ 
2.  คู่มือ 
3.  องคค์วามรู้สนบัสนุน เช่น หนงัสือ ต ารา บทความ ฯลฯ 
4.  Case Study  
5.  แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
6.  ขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ 
7.  Knowledge Map  

รายละเอียดตามรูป 4 ซ่ึงสามารถเข้าไปท าการทดสอบระบบได้จริงท่ี http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM 
/59/K59_T1/SitePages/Home.aspx ขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดจ้ากการคน้ควา้แบบอิสระ จะน าไปทดสอบกบัสมมุติฐาน
ของการคน้ควา้แบบอิสระโดยการทดสอบกบัผูเ้ช่ียวชาญ วา่ส่ิงท่ีไดม้าจากการทดลองตามสมมุติฐานของ
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี สามารถแก้ปัญหาของสมมุติฐานของการประนอมขอ้พิพาทให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาลไดห้รือไม่ และจะไดส้รุปผลการทดสอบสมมุติฐานในบทท่ี 5 ต่อไป 

 

 

รูป 4 แสดงระบบ KMS งานช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมข้อพพิาท 
(การประนอมข้อพพิาท) 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/59/K59_T1/SitePages/Home.aspx
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/59/K59_T1/SitePages/Home.aspx

