
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 3 ความต้องการและความความหวังต่อการให้บริการแอปพลิเคชัน

ส านักงาน กสม. 

87.52% 

87.52% 

แอปพลิเคชัน 
เป็นประโยชน์ 

ต่อการให้บริการ
ประชาชนของ
ส านักงาน กสม. 

(87.52%) 

76% 75% 
80% 

77% 76% 

การร้องเรียน/ติดตามเร่ืองร้องเรียน การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 

คลังความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 

อีเลิร์นนิง เครือข่ายสิทธิมนุษยชน 

ด้านการร้องเรียนและการตดิตามเร่ืองร้องเรียน 

o สามารถร้องเรียน ในกรณีที่ประสบปัญหาเดือดร้อน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอาจถูก 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

o สามารถติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าเร่ืองร้องเรียนของตนเอง 

76.3% 

75.68% 

ด้านการประชาสัมพนัธ์และกิจกรรม 

o ติดตามบทความรวมถึงเน้ือหาที่เป็นประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชน 
o ติดตามข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ของกสม. และส านักงาน กสม. 
o แชร์ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และอีเมลได้ 
o ค้นหาข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความย้อนหลังได 
o ติดตามข่าวการจัดกิจกรรม/การประชุม/การเสวนา/การสัมมนาของส านักงาน กสม. ได้ 
o ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม/การเสวนา/การสัมมนาของส านักงาน กสม. ผ่านแอปพลิเคชันได้  
o ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมจากเอกสารหรือวีดีโอย้อนหลังได้ 
o เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในรูปแบบการถ่ายทอดสด (Live) ได้ 
o สืบค้นข้อมูลกิจกรรม/การประชุม/การเสวนา/การสัมมนาของส านักงาน กสม. ย้อนหลังได้ 
o สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก/การแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 

81.28% 
80.04% 
79.42% 
76.3% 

75.02% 
73.8% 

73.76% 
72.48% 
71.28% 
70.02% 

ด้านคลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

o สามารถสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ค าค้นหาได้ 
o สามารถอ่านหรือรับชมสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันได้ 
o เป็นแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนได้ ทั้งในรูปแบบ

ไฟล์เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดีย 

82.3% 
79.44% 
78.26% 

 

ด้านอีเลิร์นนิง 

o สามารถศึกษาและเรียนรู้หลักสูตรความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนได้ด้วยตนเอง 
o สามารถเข้ารับการอบรมและวัดผลความรู้ได้ด้วยตนเอง 

77.04% 
76.98% 

 



 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันส านักงาน 

กสม. 4.1 ท่านต้องการให้ส านักงาน กสม. มบีริการด้านใดผ่านแอปพลิเคชนั 

 รับร้องเรียนและติดตามสถานะเร่ืองร้องเรียน 

 รับแจ้งเบาะแสและแจ้งเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 แจ้งสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสทิธิมนุษยชน 

 ให้ค าปรึกษา/ค าแนะน า ด้านกฎหมาย ด้านสทิธิมนุษยชน และการคุ้มครองเยียวยา 

 ศึกษาความรูด้้านสิทธิมนษุยชน และค้นหาข้อมูลผลงานของ กสม. ในแต่ละเดือน/ปีได้ 

 แจ้งความคืบหน้า/ประชาสัมพันธ์เร่ืองร้องเรียนที่ประชาชนสนใจ 

 สืบค้นข้อมูลได้ครอบคลุม ง่าย และรวดเร็ว 

 มีการส่ือสารสองทางโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ได้ สามารถตอบค าถามให้ความช่วยเหลือประชาชน

ได้ รวดเร็วทั้งทางแอปพลิเคชันและไลน ์

4.2 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม 

 มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน มิใช่การประชาสัมพันธ์กิจกรรม กสม. 

 ตอบสนองต่อการใช้บริการและการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนอย่างรวดเร็ว (take action)  

 มีการอัพเดทเนื้อหาสม่ าเสมอ (ไม่เป็นแอปพลิเคชันตาย)  

 พัฒนาให้แอปพลิเคชันใช้งานง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ทุกช่วงวัย และค านึงถึงผู้ใช้งานที่เป็นผู้พิการ 

 ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ใคร ๆ ก็นึกถึงเมื่อเกิดปัญหา

สิทธิมนุษยชน เช่น ด้านเด็กและสตรีประชาชนจะนึกถึงมูลนิธิปวีณา หงสกุล เป็นต้น 

 กสม. ควรมีความเป็นกลาง ดแูลด้านสทิธิมนุษยชนที่ครอบคลุมในทุกกรณี 

 ควรมีช่องทางการบริการส าหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ด้วย 

ด้านเครือข่ายด้านสิทธมินุษยชน 

o สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค  
และส านักงาน กสม. ได้ว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กับต าแหน่งของผู้ใช้งานได้ 

o สามารถติดต่อประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนได้ 
o สามารถดูข้อมูลหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับส านักงาน กสม. ได้ 
o สามารถดูข้อมูลศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้ 
o สามารถดูข้อมูลหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 

และสภาวิชาชีพได้ 

78.86% 
 

76.98% 
75.32% 
75.3% 
74.8% 



 

 

 

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ 

ความต้องการของผู้ใช้งาน 

(User requirement specification) 

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
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1. รายการความต้องการของผู้ใช้ (User requirement specification) 
1.1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

1.1.1 ฟังก์ชันทั่วไปของแอปพลิเคชัน 
1.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของแอปพลิเคชัน 

ข้อมูลทั่วไปของแอปพลิเคชัน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1.1.1 สามารถก าหนดชื่อและรูปแบบไอคอนของแอปพลิเคชันตามที่ส านักงาน 

กสม. ก าหนด โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกแบบชื่อและรูปแบบไอคอนของแอปพลิเคชันเป็นตัวอย่างให้ทาง
ส านักงาน กสม. พิจารณาและก าหนดชื่อและรูปแบบไอคอนของแอปพลิเคชันเอง 

1.1.1.1.2 มีเมนูค าสั่งการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถปรับภาษา
เพ่ือใช้งานได ้

1.1.1.1.3 รองรับจ านวนผู้ใช้งาน (User Account) มากกว่า 5,000 ราย โดยเก็บเป็น
ราย Account 

1.1.1.1.4 สามารถประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงาน กสม. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ การให้ ความยินยอม 
ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง กระบวนการเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิอ่ืนๆ ของเจ้าของข้อมูล ให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยการแสดงข้อความยินยอม (ตามที่เว็บไซต์
ทั่วไปนิยมปฏิบัติ) แสดงบนหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันตรงด้านล่าง 

1.1.1.1.5 มีเมนูที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน โดย
สามารถค้นหาไดใ้นทุกฟังก์ชัน (คล้าย google search เพ่ือประหยัดเวลาการหาข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน) 

1.1.1.2 การลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน 
การลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1.2.1 เมื่อผู้ใช้งานได้รับข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ และเริ่มต้นดาวน์โหลด แอป

พลิเคชัน ระบบจะแสดงหน้าจอ เช่น ข้อความเชิญชวนให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ประโยชน์ของ
การสมัครสมาชิกเพ่ือใช้งานแอปพลิเคชันส านักงาน กสม. เป็นต้น โดยสามารถแสดงผลในลักษณะ Popup หรือ 
Intro Page ได ้

1.1.1.2.2 สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมาชิก จะกรอกข้อมูลที่จ าเป็น เพียงพอต่อ
การยืนยันตัวตนในเบื้องต้น โดยสมาชิกจะต้องบันทึกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลแบบ ไม่จ ากัดโดเมน 
จากนั้นสมาชิกจะก าหนดรหัสผ่าน ซึ่งต้องมีระดับความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยผู้ใช้ที่สมัครสมาชิ กจะต้อง
กรอกข้อมูลดังนี้  

1) เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) หรือเลขที่หนังลือเดินทาง (Passport No.) 
2) ชื่อ-นามสกุล 
3) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
4) อีเมล (ไม่จ ากัดโดเมน) 
5) รหัสผ่าน ควรมีความยาวตัวเลข (0-9) จ านวน 6 ตัวอักษร 
6) ค าถามยืนยันตัวตน เช่น เกิดท่ีจังหวัดอะไร 

1.1.1.2.3 สามารถเชื่อมโยงข้อมูล Social media ID เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เพ่ือให้สมาชิก
น ามาบันทึกข้อมูลได้  

1.1.1.2.4 สมาชิกที่เคยลงทะเบียนสมาชิกแล้ว ให้เข้าสู่การยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบ 
(log in) ใช้งานได้เลย โดยไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนซ้ า 
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1.1.1.3 การยืนยันตัวตน (Authentication Login) 
การยืนยันตัวตน (Authentication Login) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1.3.1 ระบบจะใช้เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) ของสมาชิกเป็น User ID ในการ

เข้าใช้งาน ทั้งนี้ ในกรณีผู้ใช้งานไม่มีบัตรประชาชนสามารถเลือกเพ่ือใช้เลขที่หนังลือเดินทาง (Passport No.) หรือ
อีเมลในการเข้าใช้งานแทนได ้

1.1.1.3.2 เมื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ระบบจะก าหนดให้ผู้ใช้งานระบุ ข้อมูลเพ่ือ
ยืนยันตัวตน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน เป็นอย่างน้อย  

1.1.1.3.3 การก าหนดรหัสผ่านหรือวิธีการยืนยันตัวตนที่สมาชิกก าหนดต้องมีระดับ
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น 

1) รหัสผ่าน ควรมีความยาวตัวเลข (0-9) จ านวน 6 ตัวอักษร 
2) PIN/การเข้าสู่ระบบ (log in) ด้วย PIN รหัสผ่านตัวเลขไม่น้อยกว่า 6 

หลัก 
3) Biometric authentication เช่น  การจดจ าใบหน้ า (Face ID) การ

สแกนลายนิ้วมือ (Touch ID) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของอุปกรณ์ 
(device) ที่สมาชิกใช้งาน 

1.1.1.3.4 ในกรณีที่อุปกรณ์ (device) มีการพักหน้าจอเมื่อกลับมาใช้อีกครั้ง สมาชิก
ต้องเข้าสู่ระบบ (log in) ใหม่อีกครั้ง 

1.1.1.4 การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน 
สมาชิกสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือวิธีการยืนยันตัวตนที่สมาชิกก าหนด 

ได้ผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน และสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองที่ใช้ในการลงทะเบียน เช่น ชื่อ -นามสกุล อีเมล 
เป็นต้น ที่เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ในหน้า Profile ของตนเอง 

1.1.1.5 การขอรับรหัสผ่านใหม่ (ลืมรหัสผ่าน) 
สมาชิกสามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ผ่านทางอีเมลที่  สมาชิก

ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ หากสมาชิกต้องการขอรับรหัสผ่านใหม่โดยช่องทางอ่ืนจะต้องออกแบบช่องทางที่ เหมาะสม
รัดกุม เช่น ผ่านค าถามยืนยันตัวตน เป็นต้น โดยสามารถเลือกช่องทางได้ดังนี้ 

1) เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.) 
2) อีเมล 
3) ค าถามยืนยันตัวตน 

1.1.1.6 การแจ้งเตือน (Notification) 
เมื่อมีข่าวสารใหม่ถึงสมาชิกทั้งในแบบข้อความบรอดแคสต์ หรือแบบเฉพาะ บุคคล จะมี

การแจ้งเตือนเพื่อชักจูงให้สมาชิกเปิดแอปพลิเคชันเพื่อรับข่าวสารนั้น ๆ โดยมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1.1.1.6.1 Push Notification โดยแสดงเป็นข้อความพร้อมกับไอคอนของแอปพลิ 

เคชัน (Application Icon) บนอุปกรณ์ (device) ที่สมาชิกใช้งาน ทั้งนี้ สามารถก าหนดให้แสดงผลหรือไม่แสดงผล 
มีเสียงหรือสั่น ได้บนอุปกรณ์ (device) ที่สมาชิกใช้งาน 

1.1.1.6.2 Application Icon โดยแสดงเป็นจ านวนข้อความหรือสัญลักษณ์ บนไอคอน
ของแอปพลิเคชัน (Application Icon) บนอุปกรณ์ (device) ที่สมาชิกใช้งาน ทั้งนี้ รูปแบบและสีที่ แสดงอาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (device) ที่สมาชิกใช้งาน 
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1.1.1.6.3 Proactive Pop-up ระบบสามารถแสดงหน้าต่างป็อปอัพ (Pop-up) ข้อมูล
จากส านักงาน กสม. (แบบเฉพาะบุคคล) ส าหรับสมาชิกผู้นั้นในทันทีที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ ( log in) เข้าแอปพลิเค
ชัน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อความสั้นที่จบในตัวเองมีไฟล์หรือลิงก์ (link) แนบ เป็นต้น สามารถก าหนด การแสดงผล
เฉพาะแอปพลิเคชันได ้

1.1.1.7 การก าหนดสิทธิ์ใช้งาน 
สามารถรองรับการสมัครสมาชิกส าหรับประชาชนทั่วไปได้ ทั้งนี้  ส านักงาน กสม. 

สามารถก าหนดประเภทสมาชิก สิทธิ์การเข้าใช้งาน นโยบายการใช้งาน ฟังก์ชันการใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิ  
เคชันได ้

1.1.1.8 ผู้ดูแลระบบแอปพลิเคชัน (Application Administrators)  
ผู้ดูแลระบบแอปพลิเคชัน (Application Administrators) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1.8.1 สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ โดยการก าหนดกลุ่มของ

ผู้ดูแลระบบ และฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย 
1.1.1.8.2 สามารถจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ โดยการเพ่ิม/แก้ไข/ลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ได ้
1.1.1.8.3 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน (Edit Password) ของผู้ดูแลระบบได้ 
1.1.1.8.4 สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ดูแลระบบเข้าใช้งานระบบได้ 
1.1.1.8.5 สามารถก าหนดเปิด/ปิด (Hide) การให้บริการฟั งก์ชันต่ าง ๆ  ของ 

แอปพลิเคชันได ้
1.1.1.8.6 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ อย่างน้อย ดังนี้ 

1) สามารถเพ่ิม/ลบข้อมูลผู้ใช้งานได้ 
2) สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานได้ เช่น กลุ่มผู้ใช้งาน อีเมล รหัสผ่าน 

ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
3) สามารถป้องกัน (Block) มิให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานได้ 
4) สามารถก าหนดวันหมดอายุของรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้ 
5) สามารถค้นหา ตรวจสอบ และดูข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของผู้ใช้งานได้ เช่น 

การค้นหาจาก ชื่อ-นามสกุล, User ID เป็นต้น 
1.1.1.9 แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1.1.9.1 สามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ แบบสอบถามผ่านแอปพลิเคชันได้ 
1.1.1.9.2 สามารถก าหนดการใช้งานแบบสอบถามของแอปพลิเคชันได้ตามฟังก์ชันที่

ก าหนดได้ 
1.1.1.9.3 สามารถน าผลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามมาจัดท าเป็นรายงานสรุปผล

การสอบถาม 
1.1.1.9.4 สามารถส่งออกรายงานและสถิติ ในรูปแบบ CSV หรือ Excel หรือ รายงาน

เชิงกราฟิก (Dashboard) ได้ และสามารถแสดงผลในรูปแบบร้อยละ กราฟแท่ง หรือแผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิ
โดนัทได้ 
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1.1.1.10 รายงานและสถิติของแอปพลิเคชัน 
สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติและจัดท ารายงานของแอปพลิเคชันในรูปแบบต่าง ๆ 

ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
1.1.1.10.1 ฐานข้อมูลสมาชิกของแอปพลิเคชัน เพ่ือจัดเก็บสถิติการใช้งาน แอปพลิเคชัน

ในฟังก์ชันต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และน าสถิติดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและพฤติกรรม การใช้งาน  
แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ในมิติต่างๆ เช่น กลุ่มอายุ เพศ ความสนใจ 
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สนใจ การโต้ตอบ (Interactions) การแบ่งปัน (Sharing) การติดตาม (Followers) เป็น
ต้น เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสาร การแนะน า และการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเฉพาะรายได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ส านักงาน กสม. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

1.1.1.10.2 รายงานภาพรวมของแอปพลิเคชัน รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
1) รายงานสถิติจ านวนสมาชิกเข้าใช้บริการ แบ่งตามช่วงเวลา และฟังก์ชัน

ได ้
2) รายงานสมาชิกที่เข้าใช้บริการบ่อยที่สุด แบ่งตามช่วงเวลา และฟังก์ชันได้ 
3) รายงานสถิติค าที่ถูกค้นหามากท่ีสุด แบ่งตามช่วงเวลา และฟังก์ชันได้ 
4) รายงานและสถิติทั้งหมดของแอปพลิเคชันสามารถส่งออกได้ ในรูปแบบ

รายงานเชิงตาราง ที่สรุปตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ (รายวัน รายเดือน 
รายปี) และสามารถส่งออกรายงานใน รูปแบบ CSV หรือ Excel ได ้

5) รายงานและสถิติทั้งหมดของแอปพลิเคชันสามารถแสดง ผลได้ในรูปแบบ
รายงานเชิงกราฟิก (Dashboard) ได้ และสามารถแสดงผลในรูปแบบ
ร้อยละ กราฟแท่ง หรือแผนภูมิ วงกลม หรือแผนภูมิโดนัทได้ 

1.1.1.10.3 รายงานและสถิติตามฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน รายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้ 

1) รายงานการร้องเรียนและการติดตามเรื่องร้องเรียน (E-complaint) 
จัดแบ่งตามช่วงเวลา ภูมิภาค ดังนี้ 
- สถิติจ านวนการร้องเรียน 
- สถิติจ านวนการติดตามเรื่องร้องเรียน 

2) รายงานการประชาสัมพันธ์ (E-public relations) จัดแบ่งตามช่วงเวลา 
รายการกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
- สถิติจ านวนผู้เข้าใช้งานการประชาสัมพันธ์แต่ละรายการ 
- สถิติจ านวนผู้ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
- สถิติจ านวนการแชร์ไปยัง Social network เฟซบุ๊ก ไลน์ และอีเมลได้ 
- สถิติจ านวนการอ่าน (View) 

3) รายงานคลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (E-library) จัดแบ่งตามช่วงเวลา 
ประเภทสารสนเทศ หมวดหมู่ และประเด็น ลิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
- สถิติจ านวนสารสนเทศท้ังหมดและทะเบียนสารสนเทศ 
- สถิติจ านวนการใช้งาน การดาวน์โหลด ตามรายการ สารสนเทศ และ

รายการทั้งหมด 
- สถิติจ านวนการแชร์ไปยัง Social network เฟซบุ๊ก ไลน์ และอีเมลได้ 
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- สถิติจ านวนการจัดล าดับความนิยม (Rating) 
4) รายงานอีเลิร์นนิง (E-learning) จัดแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 

- สถิติจ านวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละหลักสูตร/รายวิชา 
- สถิติสรุปจ านวนหลักสูตร/รายวิชา 
- สถิติข้อมูลข้อสอบ/แบบประเมินท่ีมีอยู่ในระบบได้ 
- สถิติหลักสูตร/รายวิชาที่มีผู้เข้าใช้งานมากท่ีสุด 

5) รายงานเครือข่าย (Networks) ดังนี้ 
- สถิติจ านวนผู้เข้าใช้งานในแต่ละประเภทเครือข่าย 
- สถิติสรุปจ านวนหน่วยงานเครือข่ายประเภทต่างๆ 

6) รายงานการติดต่อ (Contact) จัดแบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้ 
- สถิติจ านวนผู้ใช้งาน NHRC Near You 
- สถิติจ านวนผู้ติดต่อผ่านกล่องข้อความ 
 

1.1.2 ฟังก์ชันหลักของแอปพลิเคชัน 
คุณสมบัติเฉพาะของแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยฟังก์ชันการท างานหลัก 6 ฟังก์ชัน ดังนี้  

การร้องเรียนและการติดตามเรื่องร้องเรียน (E-complaint) การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (E-public 
relations) คลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (E-library) อีเลิร์นนิง (E-learning) เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
(Networks) และการติดต่อ (Contact) รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1.1.2.1 การร้องเรียนและการติดตามเรื่องร้องเรียน (E-complaint) 
เป็นเมนูหนึ่งของแอปพลิเคชันหลัก เพื่อใช้เป็นช่องทางในการให้บริการประชาชนในด้าน

การรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหาเดือดร้อน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อาจถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของตนเองได้โดยแบ่งออกเป็น  
2 ส่วนย่อย คือ การร้องเรียน และการติดตามเรื่องร้องเรียน รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

1.1.2.1.1 การร้องเรียน 
1) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรับร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสม. ก าหนดได้ 

โดยการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนของส านักงาน กสม. (ทีม่ีอยู่เดิม)  
2) มีส่วนแสดงแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุข้อมูล  

- ผู้ร้องเรียน ดังนี้ ชื่อ นามสกุล ชื่อหน่วยงาน/องค์กร เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ อาชีพ รายละเอียด และ 

- ส่วนส าหรับกรอกข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  จังหวัด 
หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ี ส านักงาน กสม. ก าหนดได้  

- สามารถแนบไฟล์เพื่อประกอบ การร้องเรียน 
- สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ส านักงาน กสม. ก าหนดได้  
- โดยข้อมูลที่ให้ผู้ใช้กรอกจะเป็นข้อมูลตามเว็บไซต์เดิม และในการ

ร้องเรียนสามารถร้องเรียนซ้ าเข้ามาได้ 
3) เมื่อผู้ร้อง ร้องเรียนแล้วเสร็จสามารถแจ้งสถานะผลการร้องเรียนได้ และ

มีการแจ้งเตือนมาที่ผู้ดูแลระบบให้ทราบว่ามีการร้องเรียนเข้ามาแบบ Real time เพ่ือสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบ 
และเจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับผู้ร้องเรียนได้ทันที 
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4) ขั้นตอนการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ดังนี้ 
ผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนด > 

ข้อมูลการร้องเรียนเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบ (แจ้งเตือน (Alert) ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
แบบ Real time ว่ามีการร้องเรียนเข้ามา > เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดข้อมูลสามารถแจ้งกลับผู้ร้องให้รับทราบได้ว่าอยู่
ระหว่างการตรวจสอบ  

5)  ผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันได้เพ่ือการ
ติดต่อประสานงาน 

1.1.2.1.2 การติดตามเรื่องร้องเรียน 
1) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามเรื่องร้องเรียนตามที่ส านักงาน กสม. 

ก าหนดได้โดยผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องร้องเรียน/ตรวจสอบสถานะการร้องเรียนของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน
ของตนเอง/เว็บไซต์ (แสดงผลในลักษณะ Timeline ขั้นตอนการตรวจสอบได้) 

2) มีส่วนแสดงแบบฟอร์มการติดตามเรื่องร้องเรียน โดยให้ระบุ เลขรับเรื่อง
ร้องเรียน/เลขค าร้อง หรือเลขบัตรประจ าตัว ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นระบบจะแสดงสถานะ ของเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าว ประกอบด้วย เลขรับเรื่องร้องเรียน/ เลขค าร้อง คณะท างาน/หน่วยงาน เลขที่รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และความคืบหน้าล่าสุด หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีส านักงาน กสม. ก าหนดได้  

3) ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ดังนี้
การที่จะได้เลขร้องเรียนเพ่ือที่ผู้ร้องเรียนสามารถน าไปตรวจสอบเรื่องของตนที่ท าการร้องเรียนเข้ามาได้นั้น ข้อมูล
จะส่งไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน /หัวหน้างาน (ผู้ได้รับมอบหมาย) 
พิจารณา จึงจะออกเลขเรื่องร้องเรียนได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1) ยุติเรื่อง (กรณีไม่รับเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งกลับผู้ร้องได้และ
แจ้งเหตุผลที่ไม่รับได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน/อีเมล ได้) 

3.2) รับเป็นค าร้อง (กรณีรับเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งกลับผู้ร้องโดยส่ง
ข้อมูลการรับเรื่องพร้อมเลขค าร้องที่ใช้ในการติดตามเรื่องร้องเรียนแจ้งกลับไปยังผู้ร้องผ่านทางแอปพลิเคชัน/อีเมล 
ได้) ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่กดอนุมัติสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าฐานข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูล
ใหม ่

3.3) รับไว้ประสานการคุ้มครอง (สามารถแจ้งกลับผู้ร้องพร้อมแจ้ง
รายละเอียดการประสานการคุ้มครองได้ พร้อมแจ้งกลับไปยังผู้ร้องผ่านทางแอปพลิเคชัน/อีเมล ได้) 

3.4) รับไว้จัดท าข้อเสนอแนะ (สามารถแจ้งกลับผู้ ร้องพร้อมแจ้ง
รายละเอียดความคืบหน้าในการจัดท าข้อเสนอแนะ โดยให้ทางส านักกฎหมาย สามารถอัพเดทความคืบหน้าได)้ 

4) ในกรณีเจ้าหน้าที่ต้องการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมระหว่างการตรวจสอบ
สามารถแจ้งผู้ร้องเรียนเพื่อทราบ และส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันได้ 

5) เมื่อเจ้าหน้าที่มีการอัพเดทผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตามข้อ 3) สามารถ
แจ้งความคืบหน้าไปยังผู้ร้องได้ (จนสิ้นสุดกระบวนการ) 

 
1.1.2.2 การประชาสัมพันธ์และกิจกรรม (E-public relations) 

เป็นเมนูหนึ่ งของแอปพลิเคชันหลัก เพ่ือใช้ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม บทความ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ของ กสม. และส านักงาน กสม. และ การเผยแพร่
ข่าวการจัดกิจกรรม/การประชุม/การสัมมนา/การเสวนา ของส านักงาน กสม. โดยเปิดให้ประชาชน ที่สนใจ
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สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ การ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1.1.2.2.1 การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม บทความ 
รวมถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ของกสม. และส านักงาน กสม. ได้ รายละเอียด ดังนี้ 

1) สามารถแสดงผลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของ ส านักงาน 
กสม. ในส่วนข่าว กสม. ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าว ส านักงาน กสม. ได้อัตโนมัติ 

2) สามารถสร้างข่าวประชาสัมพันธ์โดยการใส่ภาพ ข้อมูล และเชื่อมโยงได้ 
โดยเนื้อหาข่าวสามารถ copy text ไปใช้งานได ้

3) สามารถสร้างและจัดการหมวดหมู่ของข่าวประชาสัมพันธ์ได้ 
4) สามารถประชาสัมพันธ์ข่าว และบทความที่มีในระบบผ่าน เฟซบุ๊ก ไลน์ 

และอีเมล โดยผู้ใช้สามารถคลิกดูรายละเอียดไปท่ีการประชาสัมพันธ์นั้น ๆ ได้ทันที 
5) สามารถตั้ ง ให้ แสดง/ไม่ แสดง แก้ ไข /ลบ  รวมถึ งจั ดล าดั บข่ าว

ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลแบบไทม์ไลน์ (Timeline) ตามวันที่เผยแพร่ได้  
6) สามารถสร้างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ (Banner Slide) ที่หน้าหลักของ

แอปพลเิคชัน และเม่ือกดแบนเนอร์ดังกล่าวสามารถ เชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ได้ 
7) สามารถดูตัวอย่างก่อนโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์หรือบทความความรู้ได้ 

โดยส่วนนี้จะท าการ Previews ในลักษณะเหมือน Line official ก่อนจะท าการเผยแพร่เนื้อหาเพ่ือแสดงตัวอย่าง
ก่อนที่จะท าการโพสต์ 

8) สามารถก าหนดให้ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นข่าวแนะน าและยอดนิยมได้ 
9) สามารถค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้ โดยการปักหมุด และการ View ได ้
10) สามารถก าหนดสิทธิผู้ใช้ในการเข้าถึงข่าวสารความรู้ในแต่ละหมวดได้ 
11) สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและจัดล าดับ (Rating) ข่าว

ประชาสัมพันธ์ได้ 
12) สมาชิกสามารถแชร์ไปยัง Social network เฟซบุ๊ก ไลน์ และ อีเมลได้ 
13) ผู้ ใช้ งานแอปพลิ เคชัน ไม่จ า เป็ นต้อง login ก็สามารถอ่านข่าว

ประชาสัมพันธ์ได้ และสามารถแจ้งเตือนเม่ือมีการประชาสัมพันธ์ข่าวใหม่ได้ 

1.1.2.2.2 กิจกรรม การเผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรม/การประชุม/การสัมมนา /การ
เสวนา ของส านักงาน กสม. และการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมได้ รายละเอียด ดังนี้ 

1) สามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ รายการกิจกรรม การประชุม/สัมมนา/เสวนา 
ชองส านักงาน กสม. ได้ 

2) สามารถก าหนดชื่อกิจกรรม รายเอียดกิจกรรม ภาพประกอบ ลิงก์
เชื่อมโยง และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ PDF ได ้และสามารถ preview ก่อนเผยแพร่ได้ 

3) สามารถแสดงรายการจัดกิจกรรมแบบไทม์ไลน์ (Timeline) และสามารถ
ค้นหากิจกรรมได ้

4) การแสดงรายการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
4.1) บุคลากรของส านักงาน กสม. กิจกรรมที่เชิญชวนเฉพาะภายใน

ส านักงาน กสม. 
4.2) บุคคลภายนอก กิจกรรมที่เชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้ 
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4.3) เฉพาะบุคคล กิจกรรมที่สามารถก าหนดเชิญชวนเฉพาะบุคคลที่
สมัครสมาชิกได้ 

5) สามารถส่งค าเชิญ (Invite) การเข้าร่วมกิจกรรม และการลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม ไปให้สมาชิกแอปพลิเคชัน ได้ทั้งแบบรายกลุ่มและรายบุคคล 

6) สามารถส่งค าเชิญ (Invite) การเข้าร่วมกิจกรรม และการลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ และ อีเมลได้ 

7) สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นและจัดล าดับ (Rating) กิจกรรมได ้
8) สามารถใส่ลิงก์เพ่ือเชื่อมโยงรายการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรม

ผ่านเฟซบุ๊ก หรือ YouTube ได ้(มีการแจ้งเตือน Alert ให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทราบได้ว่ามีการถ่ายทอดสด) 
9) สมาชิกสามารถแชร์กิจกรรมไปยัง Social network เฟซบุ๊ก ไลน์ และ

อีเมลได ้
10) ผู้ที่ได้รับค าเชิญสามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดย

กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าเพ่ิมเติม (เพ่ิม field) ได ้(เจ้าหน้าที่ Admin ของส านักส่งเสริมฯ สามารถเพ่ิมได้) 

11) ลงทะเบียนแล้วเสร็จสามารถแสดงผลการลงทะเบียน การเข้าร่วม
กิจกรรม และผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล ย้อนหลังเพ่ือเป็นหลักฐานการลงทะเบียนหน้างานกิจกรรมได้ สามารถ
แจ้งตอบรับการลงทะเบียนอัตโนมัติได้ 

12) การลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถด าเนินการดังนี้ 
- จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมได้ (จ านวนที่รับสมัครเข้าร่วม)  
- แสดงล าดับก่อน-หลังการลงทะเบียนของผู้สมัคร  
- ก าหนดเวลาเปิด-ปิดการลงทะเบียนได้  
- เจ้าหน้าที่สามารถลงทะเบียน (หลังบ้าน) สมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้ 

13) ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม กิจกรรมใน
รูปแบบไฟล์เอกสาร CSV หรือ Excel ได้ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลการลงทะเบียนหน้างานกิจกรรมได้ 

14) ภายหลังการจัดกิจกรรมผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมย้อนหลัง และสามารถศึกษาเนื้อหาการจัดกิจกรรมจากเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมในรูปแบบ PDF 
และลิงก์เชื่อมโยงได้ 

 
1.1.2.3 คลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (E-library) 

เป็นเมนูหนึ่งของแอปพลิเคชันหลัก เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และ
มัลติมีเดีย เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย นิตยสาร วารสาร จดหมายข่าว บทความ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย 
เป็นต้น ที่เป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสม. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้ ประชาชนที่สนใจได้อ่านหรือ
รับขมได้ รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1.1.2.3.1 คลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงาน กสม. ให้บริการ สารสนเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปแบบไฟล์เอกสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
มัลติมีเดีย เช่น หนังสือ รายงานการวิจัย นิตยสาร วารสาร จดหมายข่าว บทความ สื่อวีดิทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย 
เป็นต้น ที่เป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสม.  
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1.1.2.3.2 ประเภทของสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย หนังสือ รายงานการวิจัย 

วารสาร จดหมายข่าว บทความ ภาพอินโฟกราฟิก (infographic) และเอกสารอื่น ๆ  
2) เอกสารด้านกฎหมายต่าง ๆ รัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากล อนุสัญญา 

พ.ร.บ. พรป. ระเบียบ ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
3) สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย สารคดี หนังสั้น บทสัมภาษณ์รายการวิทยุ 

และวีดิทัศน์ต่าง ๆ  
4) สื่อความรู้เฉพาะบุคลากรส านักงาน กสม. เช่น ผลงานข้าราชการต่าง ๆ 

(เผยแพร่เฉพาะบุคลากรส านักงาน กสม.) 
1.1.2.3.3 การบริหารจัดการระเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดียมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 
1) สามารถสร้ างระเบี ยบหนั งสื อ อิ เล็ กท รอนิ กส์  และมั ลติ มี เดี ย 

ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม ชื่อผู้แปล ชื่อหน่วยงานนิติบุคคล สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ 
จ านวนหน้า ISBN/ISSN บทคัดย่อ แหล่งเชื่อมโยง ภาพปก สารบัญ หมวดหมู่ และรายละเอียดที่เป็นประโยชน์
เพ่ิมเติมได ้

2) สามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้จากไฟล์ต้นฉบับ นามสกุล .pdf 
และสามารถจัดเก็บไฟล์เอกสาร นามสกุล .docx .xlsx และ .pptx โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้ 

3) สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียจากไฟล์นามสกุล .mp4 ได้ และสามารถ
จัดเก็บสื่อมัลติมีเดียจากลิงก์ของ YouTube เพ่ือเชื่อมโยง ไปยัง YouTube โดยผู้อ่านสามารถรับชมผ่านแอป
พลิเคชันได ้โดยแอปพลิเคชันจะเก็บแค่ลิงก์เพ่ือใช้ในการ display และเชื่อมโยงไปยัง YouTube 

4) สามารถสร้าง/แก้ไข/ลบ หมวดหมู่ตามท่ีส านักงาน กสม. ก าหนดได้ 
5) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลต้นฉบับ PDF ด้วย

การเข้ารหัส 128 bit AES (Advance Encryption Standard) โดยตัว Binary ถูก Encryption ทั้งหมด 
1.1.2.3.4 สามารถสร้างชั้ นหนั งสื อส่ วนตั ว  (My Bookshelf) ที่ แสดงรายการ

สารสนเทศที่สนใจ โดยสามารถแยกชั้นตามประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียได้  โดยการ 
Bookmark หนังสือที่สนใจ จะไปแสดงรายการที่หน้า Profile ของผู้ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ดูภายหลังได้ 

1.1.2.3.5 การแสดงผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และมัลติมีเดีย มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) สามารถแสดงผลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย โดยแสดงรูป

หน้าปกและชื่อเรื่องได้ และสามารถคลิกดู รายละเอียด เช่น ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ บทคัดย่อ แหล่งเชื่อมโยง สารบัญ 
หมวดหมู่ และรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ 

2) สามารถแสดงตัวอย่าง (Preview) ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3) สามารถพลิกอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนหนังสือ ฉบับจริง และ

ย่อ ขยาย เพ่ือประโยชน์ในการอ่านได้ (ยกเว้น ในรูปแบบมัลติมีเดีย) 
4) สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
5) สามารถรับชมสื่อวีดิทัศน์ (Video) และไฟล์เสียง (Audio) ใน ลักษณะ

เชื่อมโยงจาก YouTube ได้ เพ่ือลดการใช้พ้ืนที่ (Storage) ของอุปกรณ์ใช้งาน 
6) สามารถแสดงรายการหนังลืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียใหม่ (New 

release) และยอดนิยมได ้
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7) สามารถเรียงล าดับ (Sort) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย ตามชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่อง และวันที่ลงรายการได้ 

8) สามารถแสดงความคิดเห็นและจัดล าดับ (Rating) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และมัลติมีเดียได ้

9) สามารถสร้างที่คั่นหน้า (Bookmark) ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช่วย
ในการกลับมาอ่านใหม่ได้ (ยกเว้นในรูปแบบมัลติมีเดีย) 

10) สามารถแชร์หนั งสืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมี เดียไปยัง Social 
network เฟซบุ๊ก ไลน์ และอีเมลได้ 

1.1.2.3.6 ระบบสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดีย 
1) สามารถสืบค้นได้ทั้งค าค้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ สามารถ

สืบค้นแบบเจาะจงประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ มัลติมีเดีย ค าส าคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง หมวดหมู่ได้ 
เป็นอย่างน้อย 

2) มีระบบค้นหาที่เมื่อพิมพ์ค าค้นใน Search box จะแสดงรายการ ชื่อเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับค าค้นนั้นโดยอัตโนมัติ 

3) สามารถค้นหาค าในหน้าการอ่านของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากไฟล์
ต้นฉบับเป็นชนิด Searchable file 

1.1.2.4 อีเลิร์นนิง (E-learning) 
เป็นเมนูหนึ่งของแอปพลิเคชันหลัก เพ่ือเป็นซ่องทางในการเผยแพร่หลักสูตรความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนที่เป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสม. ให้ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาและเรียนรู้ ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้วยตนเองได้ รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1.1.2.4.1 สามารถก าหนดหลักสูตรความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่ เป็นลิขสิทธิ์ของ
ส านักงาน กสม. เช่น หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ออนไลน์ เป็นต้น และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วยตนเองได้ 

1.1.2.4.2 การก าหนดหลักสูตรความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ หลักสูตร พร้อมรายละเอียด เช่น หมวดหมู่ 

รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย รายวิชาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม รายการสารสนเทศที่เกี่ ยวข้อง และ
รายละเอียดต่าง ๆ ได้  

2) สามารถน าเข้าหรือเชื่อมโยงสารสนเทศ เช่น ไฟล์เอกสาร หนังสือ  
วีดิทัศน์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาจากเมนูคลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (E-library) หรือ YouTube หรือ 
เว็บไซต์ได้ 

3) สามารถสืบค้น (Search) หลักสูตร รายวิชา หรือค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องได้ 
4) สามารถก าหนดระดับของรายวิชาได้ เช่น ต้องเรียน Level 1 ก่อนจึง

เรียน Level 2 ได้ (คือมีรายวิชาทั่วไปสามารถเรียนได้ตลอดเวลา และมีรายวิชาบังคับที่ก าหนดว่าต้องผ่านการ
เรียนวิชานี้ก่อน จึงสามารถเรียนวิชานี้ได้) 

5) สามารถสนทนากลุ่มระหว่างผู้เข้าเรียน หรือเพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
หลักสูตรได ้
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1.1.2.4.3 การประเมินวัดผลความรู้ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ระบบการประเมินวัดผลความรู้ และแนบ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ รูปภาพ เสียง หรือแหล่ง เชื่อมโยงในแบบทดสอบเพิ่มเติมได้ 
2) สามารถควบคุมการใช้งานเปิด/ปิดระบบการประเมินวัดผลความรู้ได้ 
3) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ แบบทดสอบก่อน (Pre-Test) และหลังเรียน 

(Post test) ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ และสามารถแนบไฟล์ส่งงานหรือแบบฝึกหัดได้ 
4) สามารถก าหนดเปอร์เซ็นต์การผ่านการทดสอบของผู้เข้าสอบ 
5) สามารถก าหนดให้สามารถเข้ามาท าการสอบต่อจากการออกไปจากการ

สอบของผู้ทดสอบโดยมิได้ตั้งใจ (เมื่อกลับเข้ามาให้กลับมายังจุดเดิม) 
6) สามารถก าหนดให้ผู้สอบสามารถแก้ไขค าตอบได้ 
7) สามารถก าหนดให้แสดงผลการสอบให้ผู้สอบหลังจากสอบเสร็จทันที 

สามารถก าหนดผลการสอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได ้
8) สามารถก าหนดให้ท าการสุ่มค าถามส าหรับผู้สอบได้ 
9) สามารถก าหนดจ านวนครั้งในการเข้ามาสอบของผู้สอบได้ 
10) สามารถแสดงค าตอบที่ถูกต้องและผิดให้ผู้ท าข้อสอบทราบได้ภายหลัง

การแสดงผลการสอบ 
11) กรณีสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์สามารถกลับไปเรียน และท าข้อสอบใหม่ได้ 

แต่ไม่ได้รับ certificate 
12) สามารถก าหนดให้ระบบเก็บประวัติการท าข้อสอบของผู้สอบได้ 
13) สามารถก าหนดเวลาในการเข้าสอบของผู้สอบได้ 
14) ผู้ดูแลหรือผู้ออกแบบประเมินสามารถตรวจสอบรายงานผลสอบแยก

ตามหลักสูตรหรือตามบุคคลได้โดยสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคะแนนการสอบได้ 
1.1.2.4.4 ขั้นตอนการเข้าใช้งานอีเลิร์นนิง ดังนี้ 

ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันก่อนใช้งานฟังก์ชันอิเลิร์นนิง > 
สามารถดู/ค้นหาหลักสูตรได้ หรือดูหลักสูตรทั้งหมดได้ > เมื่อคลิกดูรายละเอียดวิชาที่สนใจแล้วต้องการเรียนให้
คลิกปุ่ม Enroll สมัครเรียน > เข้าสู่การเรียนในแต่ละบท มีการออกแบบเป็น step ให้เข้าใจง่าย (คล้าย CHULA 
MOOC) > เมื่อเรียนจบตามที่ก าหนดจึงสามารถเข้าสู่การทดสอบได้ > สามารถแสดงผลคะแนน/ค าตอบถูกผิด
ภายหลังการทดสอบได้ > หากผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดสามารถ download certificate ได้ในรูปแบบ PDF  
ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่เคยผ่านการลงทะเบียนเรียนแล้ว สามารถเข้ามาดูข้อมูลการเรียนย้อนหลังของ
ตนเองได ้

1.1.2.5 เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน (Networks) 
เป็นเมนูหนึ่งของแอปพลิเคชันหลัก เพ่ีอเป็นช่องทางในติดต่อประสานงาน หน่วยงาน 

องค์กร เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรเอกขนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ หน่วยงาน ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตามที่ ส านักงาน กสม. 
ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนได้ รวมถึงสามารถยื่นเรื่องขอรับการ
จดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพได้ รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
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1.1.2.5.1 องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภา

วิชาชีพ พร้อมรายละเอียดดังนี้ ชื่อบุคคล/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ แผนที่ ข้อมูลการด าเนิน
กิจการขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามที่ ส านักงาน กสม. ก าหนดได้  

2) สามารถแบ่งหมวดหมู่ตามประเด็นสิทธิมนุษยชน/กลุ่มองค์กรได้ 
3) ค้นหารายชื่อองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพได้ พร้อม

แสดงผลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานของประชาชนได้ 
4) สามารถยื่นเรื่องขอรับการจดแจ้งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน 

และสภาวิชาชีพ ตามที่ส านักงาน กสม. ก าหนดได้  
5) ขั้นตอนการยื่นจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บแอปพลิชัน ดังนี้  

องค์กรเอกชนยื่นขอจดแจ้งผ่านแอปพลิ เคชัน/เว็บแอปพลิ ชัน >  
โดยกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน กสม. ก าหนด (ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิ
มนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยสามารถแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ > 
เจ้าหน้าที่รับข้อมูลการยื่นขอจดแจ้ง (มี alert บอกเจ้าหน้าที่) และตอบกลับผู้ยื่นว่าได้รับข้อมูลแล้วอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ > เมื่อพิจารณาเอกสารและผ่านการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ สามารถตอบกลับแจ้งผลการพิจารณาได้ > 
เจ้าหน้าที่ Admin เพ่ิมข้อมูลองค์กรเอกชน เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

1.1.2.5.2 หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) พร้อมรายละเอียดดังนี้ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ แผนที่ ข้อตกลงความร่วมมือ และ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามที่ ส านักงาน กสม. ก าหนดได้ 

2) สามารถค้นหารายชื่อหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
พร้อมแสดงผลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานของประชาชนได้ 

3) สามารถแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ กรอบความร่วมมือ และข้อมูล 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

4) โดยผู้ดูแลระบบ (Admin ส านักส่งเสริมฯ) จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่บน Application และ Website เองทั้งหมด 

1.1.2.5.3 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนใน

ภูมิภาค พร้อมรายละเอียดดังนี้ ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ แผนที่และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตามที่ ส านักงาน กสม. ก าหนดได้ 

2) สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค พร้อมแสดงผลรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานของ
ประชาชนได ้

3) สามารถตรวจสอบได้ว่ามีศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคใดอยู่ใกล้กับต าแหน่งของผู้ใช้ได้ ในรูปแบบของ near you ไม่จ ากัดรัศมี เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหา
สถานทีเ่พ่ือการติดต่อขอความช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็ว 
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4) โดยผู้ดูแลระบบ (Admin ส านักส่งเสริมฯ) จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่บน Application และ Website เองทั้งหมด และมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ สามารถเพ่ิม
รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ 

1.1.2.5.4 รางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น 
1) สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิ

มนุษยชน ที่เคยได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากส านักงาน กสม. ย้อนหลังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้  
2) สามารถก าหนดรายละเอียดดังนี้ ชื่อบุคคล/องค์กร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 

อีเมล แผนที่ ข้อมูลการด าเนินกิจการขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามที่ 
ส านักงาน กสม. ก าหนดได้ โดยสามารถแบ่งประเภทหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างตาม URL นี้ 
http://www.nhrc.or.th/NHRCT-Work/Human-Rights-Defenders-Award.aspx 

3) โดยผู้ดูแลระบบ (Admin ส านักส่งเสริมฯ) จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเพ่ือ
เผยแพร่บน Application และ Website เองทั้งหมด 

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลเครือข่าย เป็นฐานข้อมูลที่บริษัทพัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีระบบหลังบ้าน
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานเครือข่าย สามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยอาจมีเนื้อหา
บางส่วนที่ใช้เพื่อปฏิบัติงานภายใน และเนื้อหาที่ต้องการให้แสดงผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน ที่เป็นเครือข่าย สามารถติดต่อขอแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลเองได้ 

1.1.2.6 การติดต่อ (Contact) 
เป็นเมนูหนึ่งของแอปพลิเคชันหลัก เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ ส านักงาน 

กสม. และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้ รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
1.1.2.6.1 สามารถแสดงข้อมูลการติดต่อส านักงาน กสม. ประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เฟซบุ๊ก แผนที่ เป็นต้น 
1.1.2.6.2 สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของส านักงาน กสม. และเว็บไซต์อ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องได ้
1.1.2.6.3 สามารถเชื่อมโยง (Social network) เช่น เฟซบุ๊ก YouTube ของส านักงาน 

กสม. เป็นต้น 
1.1.2.6.4 สามารถแสดงแผนที่ในรูปแบบภาพ และรูปแบบที่เชื่อมโยงกับ Google 

Map ได้ โดยในส่วนของรูปภาพแผนที่ให้บริษัทฯ ออกแบบขึ้นใหม่ 
1.1.2.6.5 สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของศูนย์ศึกษาและประสานงาน ด้านสิทธิ

มนุษยชนในภูมิภาค และส านักงาน กสม. ได้ว่าสถานที่ใดอยู่ใกล้กับต าแหน่งของผู้ใช้งานได้ ในรูปแบบของ Near 
you ไม่จ ากัดรัศม ี

1.1.2.6.6 มีกล่องข้อความ (Text box) ในการติดต่อผ่านอีเมลได้ โดยให้ผู้ใช้งานระบุ 
ชื่อ-นามสกุล อีเมล ประเด็นที่สอบถามได้ โดยกล่องข้อความดังกล่าวมีการป้องกัน Spam ได้ด้วย 

1.1.2.6.7 มีช่องทางแชทบอท (Chat Bot) ให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ โดยมีการตั้ง
ค่าการตอบอัตโนมัติ ที่สามารถตั้งค่าค าถาม-ค าตอบพ้ืนฐานไว้ได้ และในกรณีที่ไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้สามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ กสม. (ท่ีมีหน้าที่ดูแล) ทราบและตอบกลับได้ 
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1.1.2.7  เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
1.1.2.7.1 ด าเนินการพัฒนาเว็บเพจ (Webpage) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web 

Application) เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของส านักงาน กสม. ภายใต้โดเมน www.nhrc.or.th เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการให้บริการในรูปแบบเดียวกับแอปพลิเคชันส านักงาน กสม. ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงช่วยอ านวยความ
สะดวกให้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สะดวกในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ได้ทั้งนี้ รูปแบบการให้บริการเป็นไปตามท่ีส านักงาน กสม. ก าหนด 

1.1.2.7.2 เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web 
Accessibility Initiative: WAI) ตามข้อก าหนดการท าให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความส าเร็จ ระดับ เอเอ (AA) ขึ้นไป เพ่ือ
รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ 

1.1.2.7.3 เว็บแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับการเข้าถึง 
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่น การย่อ/ขยายตัวอักษร การปรับสีเพ่ือรองรับตาบอดสี เป็นต้น 

 
1.2 การน าเข้าข้อมูล การติดตั้งใช้งาน และการทดสอบระบบ 

ด าเนินการน าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน
ตรวจสอบความถูกต้องและการเชื่อมโยงของข้อมูลทั้งหมดของแอปพลิเคชัน การดูแลระบบ และการรักษาความ
ปลอดภัย ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้ 

1.2.1 การน าเข้าข้อมูล 
1.2.1.1 บริษัทฯ จะต้องน าเข้าข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

เช่น เอกสาร หนังสือ รายงานการวิจัย วารสาร จดหมายข่าว สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น ที่เป็นลิขสิทธิ์ของส านักงาน กสม. 
อย่างน้อย 600 รายการ โดยส านักงาน กสม. เป็นผู้แจ้งช่องทางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต้นฉบับ และบริษัทฯ เป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวม สร้างระเบียน จัดหมวดหมู่ และน าเข้าไฟล์ ตามท่ีส านักงาน กสม. ก าหนดให้ 

1.2.1.2 ฟังก์ชันคลังความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (E-library) ให้บริษัทฯ ด าเนินการน าเข้าโดย 
การคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด 

1.2.1.3 ฟังก์ชันอีเลิร์นนิง (E-learning) ให้บริษัทฯ ด าเนินการน าเข้าหลักสูตรความรู้ด้าน 
สิทธิมนุษยชน โดยส านักงาน กสม. เป็นผู้แจ้งช่องทางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล 

1.2.1.4 ฟังก์ชันการรับเรื่องร้องเรียน (E-complaint) ให้บริษัทเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
รับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เดิมของส านักงาน กสม. กับแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

1.2.1.5 ฟังก์ชันเครือข่าย (Network) ให้บริษัทฯ จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ระบุหัวข้อของข้อมูลที่
จ าเป็นในการน าเข้าฐานข้อมูลเครือข่ายในรูปแบบ .xls เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมข้อมูลในการน าเข้าได้ 
 


