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ภาคผนวก ก 

คูมือการดําเนินการคนควาอิสระ 

 

แผนการดําเนินการคนควาอิสระ 
 

หัวขอ ระบบการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชื่อนักศึกษา  นายศิริศักด์ิ  อัครปรีดี   รหัสนักศึกษา      52232053 
 

1. การสํารวจความตองการ (ENG1 Requirement Elicitation)  
 

1) ศึกษาทําความเขาใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญาทรัพยสิน

ทางปญญา และการคาระหวางประเทศ 

Plan 

2) เขาพบผูบริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและกําหนดขอบเขตการศึกษาอิสระการสราง

ระบบ KMS กําหนดปญหาวิกฤต ที่สมควรแกไขที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู รายชื่อผูเชียวชาญ และกลุมผูใชงาน 

3) จัดทํากําหนดการและวาระการสัมภาษณ (ทั้งวาระปกติและวาระซอนเรน) เพื่อ

สัมภาษณผูบริหารและจับความรูผูเชี่ยวชาญตามวาระที่ไดเตรียมไว เพื่อจับความรู แลวนํามา

วิเคราะห และสังเคราะหความรูตามหลักการของ CommonKADS (Task-Inference-Knowledge 

Base Ontology) แลววิเคราะห  (Transcript) เพื่อจัดทําแผนภาพความรู  (Knowledge Map) ตาม

มาตรฐาน CommonKADS นําไปตรวจสอบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ (Validation) 

4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
 

2. การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG2 System Requirement Analysis) 
 

1) สอบถามความตองการระบบงานจากกลุมผูใชงาน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

แลวจัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของระบบ KMS และขอกําหนดประเภทผูใชงานแตละประเภท  โดย

Plan 
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เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และยึดความตองการในอนาคต เมื่อมีระบบจัดการความรู KMS 

มาใชงาน 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 

3. วิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร (ENG3 Software Requirement Analysis) 
 

1) นําผลที่ไดจาก  ENG1,ENG2 มาวิเคราะหเพือ่กาํหนด Function พื้นฐาน และอ่ืนๆ

ตามความตองการของผูใชระบบที่สอดคลอง วิธีการและหลักการ ในการกําหนดที่สนับสนุนการใช

งานของผูใชงานระบบตามมาตรฐาน Common KADS (Task/Inference/Domain Concept/Knowledge 

base/ Ontology) 

Plan 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
 

4. การออกแบบระบบ (ENG4 Software Design)  

1) ออกแบบภาพหนาจอโดยยึดรูปแบบและลักษณะ ใหงายตอการใชงาน และเปนไป

ตามแบบมาตรฐาน ตามที่ สฝบร. กําหนด โดยเนนการใชงานซ้ําใหไดมากที่สุด และสอดคลองกับ 

(REU2) 

2) จัดทํารายงานสรุปประกอบภาพหนาจอ   
 

5. การสื่อสารในองคกร (MAN1 Organizational Alignment) 
 

1) วิเคราะหบทบาทหนาที่สํานักงานแลวจัดทําวิสัยทัศนการจัดการความรูใหสอดคลอง

กับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน 

Plan  

2) จัดทําแผนกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน 

3) สาธิตระบบการจัดการความรูใหกับ KM Team โดยตองสอดคลองกับการทํางานจริง

และเกบ็รวมรวมขอเสนอแนะ 

4) จัดทํารายงานสรุปการสาธิตการใชงานระบบ KMS 
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6. การจัดการองคกร (MAN2 Organization Management) 
 

1) วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของสํานักงาน วาสามารถรองรับการจัดการความรูของ

สํานักงานไดหรือไม  

Plan 

2) ออกแบบโครงสรางใหมขอสํานักงาน เพื่อรองรับระบบจัดการความรูที่สรางขึ้น  

3) จัดทํารางคําสั่งหมอบหมายหนาที่ชัดเจนตามโครงสรางที่ไดออกแบบไวเพื่อ เสนอ

ขออนุมัติโครงสรางคณะทํางานระบบการจัดการความรูตามที่ออกแบบไว 

4) จัดทํารายงานสรุปการปรับปรุงโครงสรางแผนผังโครงสรางพรอมแผนผังโครงสราง

ที่รองรับระบบการจัดการความรู 
 

7. การจดัการโครงการ (MAN3 Project Management) 
 

1) วิเคราะหและวางแผนการทํางานเพื่อสรางระบบ KMS ใหสอดคลองกบัเวลาและ

ทรัพยากรที่มีอยู (บุคลากร เคร่ืองมือและงบประมาณ) 

Plan 

2) จัดทําปฏิทินกับการทํางาน  (grantt chart) ของแผนงานสรางระบบจัดการความรูที่มี

คณะทํางานโครงการ  (Project Team) โดยตองทําหนาที่แบงงานรับผิดชอบใหชัดเจน (Work Break 

down Structure) 

3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการพรอมวิเคราะหปญหา อุปสรรค ขอจํากัด 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รวมตลอดถึงรายงานการใชทรัพยากร 
 

8. การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN1 Human Resource Management)  
 

1) รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงาน 

Plan 

2) ศึกษาอัตรากําลังในปจจุบันของสํานักงานเปรียบเทียบอัตรากําลังในอนาคตที่

สามารถรองรับการพัฒนา และความสําเร็จของการจัดการความรูใน 5 ป ขางหนา 

3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
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9. การฝกอบรม (RIN2 Training)  
 

1) วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติที่จําเปน

ในการจัดการความรู 

Plan 

2) คนหาขอมูลหลักสูตรในการฝกอบรมที่มีอยูแลว ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน ดานจัดการความรู ใน

ปงบประมาณถัดไป โดยตองสอดคลองกับแผนอัตรากําลังคน และวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงาน 

3)  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
 

10. การจัดการความรู (RIN3 Knowledge Management) 
 

1) ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการความรูที่มีอยูแลวสําหรับหัวขอความรูซึ่งมีอยู

แลว ใสเขาไปในระบบจัดการความรูตามที่ สฝบร. กาํหนด 

Plan  

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
 

11.การจัดการโครงสรางพื้นฐาน (RIN4 Infrastructure)  
 

1) สํารวจโครงสรางพื้นฐาน ที่มีอยูแลวไดแก อุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร การเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ต 

Plan 

2) วิเคราะหความตองการวาเพียงพอหรือไมสําหรับการจัดการความรู ตามความ

ตองการของผูใชระบบ และการใชงานจริง และจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานที่สามารถรองรับการจัดการความรู (รองรับ ENG 3, ENG 4) 

3) จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางอุปกรณเพิ่มเติมกรณีที่ไมเพียงพอ 

4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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12. การจัดการทรัพยสิน (REU1 Asset Management) 
 

1) สํารวจจํานวนครุภัณฑและสภาพการใชงานในปจจุบัน ตองสอดคลองกับขอมูล

ความตองการใชงาน (ENG2, MAN1, RIN1) 

Plan 

2) วิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณที่ใชในการจัดการความรูในปจจุบันและอนาคต 

เพื่อใชในการจัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (MA) 

3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะ 
 

13. การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ ในระบบ (REU2 Reuse Program Management) 
 

1) สาํรวจ Template มาตรฐานระบบการจัดความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่

สามารถนํามาใชซ้ําได 

Plan 

2) จัดทํารายงานสรุปการนํา Template ไปใชพรอมขอเสนอแนะ 
 

 

14. ความรูเฉพาะงาน (REU3 Domain Engineering) 
 

 

Plan 

1) วิเคราะหผล ENG1 ENG2 ENG3 ENG4 MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไร

ไปใชซ้ําไดบาง 

2) ทํารายงานหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอีก โดยตองมีประโยชนและ

ลดงานในการจัดทําการจัดการความรูในหัวขอที่คลายคลึงกันในคร้ังตอไป 
 

15. การประกันคุณภาพ (QA1 Quality Assurance) 

การประกันคุณภาพ (TQM, PDCA, SIPOOC, ISO12207/15504) 

Input: มาตรฐาน ISO12207/15504 
 

 

Plan 

1) ทําความเขาใจ คูมือคุณภาพ (Quality Guideline) ตามขอตกลงกับวิทยาลัย 

2) ตรวจประเมนิตนเอง (SAR) 

3) ทํารายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Task 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความตองการ 

 

แบบสอบถาม 

คําชี้แจง 

ความตองการดานระบบงานในการออกแบบระบบการจัดการความรูคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา  

เนื่องจากการสรางระบบการจัดการความรูเพื่อการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

จําเปนตองสํารวจความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถออกแบบระบบ

ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด จึงขอความรวมมือในการกรอกขอมูลความ

ตองการของระบบงานตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ชื่อ..........................................................นามสกุล................................................................. 

 ตําแหนง................................................................................................................................  

 สํานักงาน.............................................................................................................................. 

 

2.ขอมูลความตองการดานระบบงานการจัดการความรู (Knowledge Management System)  

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √  ในชองความตองการระบบงาน 

รายการระบบงาน ตองการ ไมตองการ 

2.1 ระบบการจัดการความรู KMS ควรมีแผนที่ความรู ( Knowledge 

Map) (ขั้นตอนวิธีทํางานในรูปแผนผัง)  เพื่อใหเขาใจงาย  

  

2.2 ระบบ KMS ควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตางๆ ไดแก กฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง  หนังสือเวียนที่สามารถสืบคนไดอยางสะดวก และ

รวดเร็ว 

  

2.3 ระบบKMS ควรมกีระดานสนทนาตอเน่ือง ( web board) เพื่อ

แบงปนความรูระหวางคนทํางาน และผูเชี่ยวชาญ 
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รายการระบบงาน ตองการ ไมตองการ 

2.4 ระบบ KMSควรมีการมอบหมายงาน (Assignment)เพื่อการสั่งงาน

ได 

  

2.5 ระบบ KMS ควรมีการเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ  ( Portal Link)    

2.6 ระบบ KMS ควรมีระบบการเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ 

(Contact) 

  

2.7 ระบบ (KMS) ควรมีพื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความตางๆ 

(Announcement) 

  

2.8 ระบบ KMS ควรมีปฏิทินกิจกรรม (Calendar)   

2.9 ระบบ KMS ควรมีตัวอยางกรณีศึกษาไวใหศึกษาได (Case Study)   

2.10 ระบบ KMS ควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหาเรงดวนได 

(Hot Issue) 

  

2.11 ระบบ KMS ควรมีกระดานเลาเร่ือง (Weblog)   

2.12 ระบบ KMS ควรมีสารานุกรม (Wiki)    

2.13 ระบบ KMS ควรมีระบบสืบคน (Search)   

 

ระบบงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการระบบงานขางตน ระบบการจัดการความรู(KMS) ควรมี  

 1............................................................................................................................................. 

เหตุผลเพราะ........................................................................................................................................ 

 2............................................................................................................................................. 

เหตุผลเพราะ........................................................................................................................................ 

 3............................................................................................................................................. 

เหตุผลเพราะ...................................................................................... ................................................ 
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ภาคผนวก ค 

แผนภาพความรูการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

 

 

T18

า ญญั ปงาทนิส ยพั รที ดคนินเ าํ ดร า ก

( า ญาอี ด ค)

T182

บรพ มา ตา ญา อี ดค. พ ์ ิ ธทิ สขิล.ศ. 2537 

ประกอบ พ.ร.บ. พ  นศั ทิดิ วะลแ ร ตนยพาภ.ศ.2551

T183

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ.เคร่ืองหมายการคา พ.ศ.2534

ยอ
 ย
จิ
ก รา
ภย
ว ด
บอก
ะร ป

ยอ ย
จิ ก

ราภย
ว ดบอ

กะร ป

T185

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ. บบแง อรคม ุ ค

พ มวรร จง วงอขิ มู ภง ั ผ.ศ. 2543

ยอ ยจิ ก ราภยว ดบอกะร ป

T186

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ. พ า ครา กงาทบั ลมาวค.ศ.2545

ยอ ยจิ ก ราภยว ดบอกะร ป

REVISED

9/12/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

T18

T187

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ. พ รตสาศิมูภงา ที้ชง บง่ิ ส.ศ.2546

ยอ ยจิ ก ราภยว ดบอกะร ป

T181

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522

T184

พ มา ตา ญา อี ดค.ร.บ. พ ชืพ ธนั พง อรค ม ุ ค.ศ. 2542ยอ ยจิ ก ราภยว ดบอกะร ป

ยอ
 ย
จิ
ก รา
ภย
ว
ดบอ
กะร
ป

ยอ ยจิ ก
ราภยว ดบอกะร ป

T188

ป มา ตา ญา อี ดค.อาญามาตรา 271  งึ ถ275

ระดับ Task 

[พิมพคําอางอิงจากเอกสาร หรือ

บทสรุปของจุดท่ีนาสนใจ คุณสามารถ

  

 

 

แผนภาพความรูการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาฯ 
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นําไปสู

T182

พมาตดีคง่ ั สาณรา จพิรา ก.ร.บ. พ ์ ิ ธทิ สขิล.ศ.2537

ประกอบ พ.ร.บ. พ  นศั ทิดิ วะลแ ร ตนยพาภ.ศ.2551

Tacit Knowledge

IO1821

 ยามหฎกกั ลหบักงอ ลคดอส

ิ ตาชา นานกา จบั รมอ

REVISED

9/12/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

Inference_T182

Explicit Knowledge

II1821

งอ  ขวย่ ีกเ่ ีทยามหฎก

Explicit Knowledge

II1822

จา นาํ อตขเ บอข/ ี ดคบั ง ะรขไนอ่ ื ง เ

ตองศึกษา

ตองศึกษา

Explicit Knowledge

II1823

สอ งอขดา ข้ี ชยัฉจิ นิ วาํ ค.

/ ลา ศง อขยัฉจินิวา ํ ควนแ

ตองศึ
กษา

Tacit Knowledge

IP1822

ทบบั รปะลแมา วคี ตร า ก

 รูมา วคี
มงอต

 

Tacit Knowledge

IP1821

นาฐกั ลหนา ย พมว ร บวรราก

รูมาวคีมงอต

 

ระดับ Inference 

 

พ.ร.บ.  นศ ั ทิ ดิวะลแรตนยพา ภ

พ.ศ. 2551

ร าก
กลั
หี
ม

งอ ขวย่ ี ก เ่ี ทฯบยี บเะร
ร ากกลัหี

ม

ขอตกลงระหวางประเทศ

ร าก
กลั
หี
ม
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DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

II1821

Explicit Knowledge

II1821

งอ  ขวย่ ีกเ่ ีทยามหฎก

Trip Agreement 1994

The Rome Convention 1961

The Paris Convention 1997

The Berne Convention 1971

 ง อขิ์ธ ท ิ สขิ ลาญญัสิธนสWIPO

ย ว ดบอกะรป

มาตรา 4,25,38,47,54,78,79,82,84,85,91ตาม

สํานักนายกรัฐมนตรีฯ

 ยชิ ณาพง วร ทะรก

กรมทรัพยสินทางปัญญาฯ

สนง. ิ ต าชง หแมรรธน ฒั วรา กมรรกะณค

ย ว ดบอกะรป

ญปคส ง่ั สา ํ ค.  ่ีท38/2545

 ่ ี ทนั วงล19 ธ.ค.2545

ที ่อส 0002/ว 12 ลว.17 พ.ค.34

สอ ่ ี ท0004/ว91 ลว.29 ก.ย.35

สอ ่ ี ท0018/ว48 ลว.23 ม.ิย. 36

สอ ่ ี ท0001/ว107 ลว.14 พ.ย. 37

สอ ่ ี ท0018/ว68 ลว.12 เม.ย.43

สอ ่ ี ท0018/ว256 ลว.9 ส.ค.44

สอ ่ ี ท0018/ว50 ลว.12 ม.ิย. 35

สอ ่ ี ท0018/ว247 ลว.8 ต.ค. 45

 

ง อ ขวย่ ี กเ่ ี ทนยี วเอื สง ันหย ว ดบอกะรป

ร ากกลัหี
ม

ร ากกลัหี
ม

พ.ร.บ. พ ์ ิ ธทิ สขิล.ศ.2537
มาตรา 4,8,15,27,28,29,31,61,69

,70,71,74,75,76,78

พ.ร.บ. พ คภโ ิ รบ ผูง อรคม ุ ค.ศ.2552

มาตรา 30,31

ร ากกลัหี ม

ตาม

ร าก
กลั
หี
ม

ระดับ Domain (Input) 
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นวสบอสนางก ั นพจานาํ อตขเ บอข

ร าก
กลั
หี
ม

รา กยั อนางก ั นพจานาํ อตขเ บอขร ากกลัหี ม

ลา ศจา นา อํตขเ บอข

ร าก
กลั
หี
ม

REVISED

9/12/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

II1822

Explicit Knowledge

II1822

จา นาํ อตขเ บอข/ ี ดคบั ง ะรรากขไนอ่ ื ง เ

พ.ร.บ. พ ฯา ญญัปงา ทนิส  ยพัร ทลาศง้ ั ตดั จ.ศ. 2539

มาตรา 3,5,6,7,8,9,10,11

พ ฯา คร า กะลแา ญญัปงา ทนิ ส ยพัร ที ดคดนหา ํกอ  ข.ศ.2540

ตาม

ป.  ะณษก ั ล ฯาญา อ ิ ว2  ่ ี ทดวมห1,2

พ.ร.บ. พ จวรา ํ ต.ศ.... ฯ

พ.ร.บ. พ ษศเ ิ พี ดคนวส บอสร าก.ศ. 2547

พรฎ. พ ิตาชง หแจวรา ํ ตนา งกั นา ํ สง อขรากชารนว สง บแ.ศ....ฯ

ตาม

ป.ว.ิ  ะณษกั ล า ญาอ2 หมวด 1

พ.ร.บ. พ รากยั อนา งกั นพะ ลแรากย ั อรก คงอ.ศ. 2553

ง ่ั สาํค อส.ที ่390/2542  ลว.28 ต.ค. 2542

ระเบียบ อส. พ รา กยั อนาง กั นพงอขา ญา อี ดคนิ นเ าํ ดรา กยว ดา  ว.ศ.2547

พรฎ. ดุ สงู สรา กยั อนางกันาํ สรา กชา รนว สง บแ(ฉบับที2่) พ.ศ. 2542 

ตาม

ี ดคบั ง ะรรากขไนอ่ ื ง เ

ตาม กม. ิ ตั ญญั บส ี ธิ ว/ ิ ตั ญญั บ รา ส

ป.  ารตา ม า ญา อิ ว37,38,39,121,147

พ.ร.บ. พ ์ ิ ธทิ สขิล.ศ.2537 มาตรา 6,7,11,12,16,32,33,36,43

พ.ร.บ. พ  นศั ทิดิ วะลแ ร ตนยพาภ.ศ. 2551 มาตรา 84
ตาม

ร ากกลัหี
ม

ี ดคง หแบั งะรรากขไนอื่ ง เ

ตามทฤษฏี/  ร ตสาศิ ติ นงา ทดิ ควนแ

 นิ้ สบจ์ ิ ธทิส ชใรา กกัลห(Exhaustion Of Right)

 ์ ธิทิ สมรรธกัลห(Fair Use)

 นๆ่ ื อ

ร ากกลัหี
ม

ตาม

ระดับ Domain (Input) 

สอ งอขดา ข้ี ชยัฉจิ นิ วาํ ค.

ร าก
กลั
หี
ม

ลา ศงอขยัฉจินิ ววนแ

ทรัพยสินทางปัญญาฯ กลาง

อ ่ี ทาํ ดขลเ ยามหดีค.326/2542

อ ่ี ทงดแขลเ ยามหดีค. 784/2542

อ ่ี ทาํ ดขลเ ยามหดีค.372/2542

อ ่ี ทงดแขลเ ยามหดีค.785/2542

ร ากกลัหี ม

REVISED

9/12/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

II1823

Explicit Knowledge

II1823

สอ งอขดา ข้ี ชยัฉจิ นิ วาํ ค.

ลา ศงอขยฉัจินิวา ํควนแะลแ

า กี ฎลา ศงอขา ษกา พิ พาํ ค

(แผนกทรัพยสินทางปัญญา)

ร ากกลัหี
ม

ระดับ Domain (Input) 
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า หงอ ต ู ผยา ฝงอขนา ฐกั ลหร ากกลัหี ม

นา งกั นพงอขนว สนใ นา ฐกั ลห

สอบสวนรวบรวมไดเอง

ร ากกลัหี
ม

า หวา  ลก  ู ผยา ฝนาฐกั ลห/ ยาหยี สเ  ู ผ

ร าก
กลั
หี
ม

REVISED
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DESCRIPTION

IP1821

ป.  ารตา ม า ญา อิ ว226 า รตาม ง ึ ถ 244/1ย ว ดบอกะรป

ป.  ารตา ม า ญา อิ ว226 า รตาม ง ึ ถ 244/1ย ว ดบอกะรป

พยายบุคคล ไดแก

เจาพนักงานหนวยงานภายใน

เจาพนักงานหนวยงานภายนอก

 ญาชวย่ ี ชเ ู ผนาย พ- นาฐกั ลห นจูสิ พจวรต ู ผ

พยานเอกสาร /วตถุ

ย ว ดบอกะรป

Tacit Knowledge

IP1821

นาฐกั ลหนา ย พมว ร บวรราก

น้ ชันใ  ดไมวรบวร่ ี ทนาฐกัลห

ร า กยั อนา งกั นพ
ป.  ารตา ม า ญา อิ ว226 า รตาม ง ึ ถ 244/1

ร ากกลัหี
ม

ย ว ดบอกะรป

ระดับ Domain (Process) 

ย า มหฎกมาวคตีรากนใ ก ั ลห

ในทางอาญา
ตาม

มา วคี ตรากนใปไ ว่ ั ทกั ลห

กฎหมาย

ตา
ม

REVISED
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K18

DESCRIPTION

IP1822

ว ลแนจเ ดั ชาํ คยอ ถี ณรกรษ กั อวั ตมาตมา วคี ตร

 หใ  วไ ุ บะ รนจเดั ช ่ ี
กั ลหมาต

ป.อาญา ภาค 1 ปไ ว ่ั ท ติญัญบัทบ

หมวด 2 การใชกฎหมายอาญา มาตรา 2

หมวด 3  า ร ตา ม ยั ภดอลปมาวคอ่ ื พเ รา กี ธิ วะ ลแษทโ38-39

หมวด 4 า ญาองาทนใดิ ผบั รมาว ค

หมวด 5 ดิ ผา ํ ทะรกมายา ยพราก

หมวด 6 นุนสบั นส ู ผะลแ รา กว ัต

หมวด 7 งทะรกยา ลหอรืหทบยา ลหดิผา ํ ทะรกรา ก

หมวด 8 กี อดิ ผมาวคา ํ ทะรกราก

หมวด 9 อายุความ

มาตปไน็ปเ ง อ ต

Tacit Knowledge

IP1822

ยามหฎกทบบั รปะ ลแมา ว คี ตร าก

การปรับบทกฎหมาย

งริ จจ็ทเ อ ขบัก

กั ลหมาต 1. ง ิ รจ จ็ ทเ อ ขนใงอขวย่ ี กเมา วคะลแะนาถส

า ํ คย อ ถ  หใ ู ผนายพง อข/เอกสาร

2.  งอร คม ุ คมา วค( งอรคม ุ คมา วคง  หแุ ถตั ว)

3. งอรคม ุ คราก ุ ยา อ

4. ิ ธทิสงรท ู ผ

ตรวจสอบ

 
ระดับ Domain (Process) 
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มรรธน็ ปเ มาวคีมีดคง่ สัยั ฉจิ นิ วราก

ยี สเ  ดไนว สีม ู ผง อขบัรมอย ่ ี ทน็ ปเ
ี มงอ ต

โปรงใส ตรวสอบได 

จากองคกรภายนอก

และกระบวนการภายใน
ี
มงอ ต

งอ ตกู ถี่ ทีดคยั ฉจิ นิวรา ก

ยา มหฎกกั ลหบั กงอ ลคดอส

ี
มงอ
 ต

REVISED

9/12/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

IO1821

Tacit Knowledge

IO1821

ยามหฎกกัลหบั กงอ ลคดอส่ ี ที ดคง ่ ั สย ั ฉจิ นิ ว ร าก

ิ ตาชานา นกาจบั รมอย่ ี ทน็ ปเ ะลแ

กั ลหมาต

พรฎ.  ฑณกเกั ลหยว ดา  ว

งอื มเนา บรา กจิ กรา หิ รบรา กีธ ิ วะลแ

พ ดี่ี ท.ศ. 2546 หมวด 2

กั ลหมาต

พรฎ.  ฑณกเกั ลหยว ดา  ว

งอื มเ นา  บร ากจ ิ กราหิ รบงาทว นแะลแ

พ ดี่ี ท.ศ. 2546 หมวด 2

ยทไ รกั จา ณา อชารง หแญู นมรรธฐั ร

 พ.ศ. 2550 มาตรา 255 วรรค 2
กั ลหมาต

 
ระดับ Domain (Output) 
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ภาคผนวก ง 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

 

QA1 Quality Assurance การประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ (TQM, PDCA< SIPOOC, ISO12207/15504) 

Input : มาตรฐาน ISO12207/15504 

 

1) ทําความเขาใจ คูมือคุณภาพ (Quality Guideline) ตามขอตกลงกับวิทยาลัย 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) ตรวจประเมนิตนเอง (SAR) 

3) ทํารายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Task 

 

ดําเนินการตรวจประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ตามมาตรฐาน 15 Task เกณฑ

การประเมิน QA ในหัวขอความรูที่ 18 งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา โดยใชเคร่ืองมือ

การบริหารคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) 5 ระดับ ตามขอตกลงในการตรวจประเมินที่ระดับ 2 

Plan  Do  เพื่อใหเปนที่คาดหมายไดวาระบบจะมีการพัฒนาคุณภาพในระดับที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

Task Item Level Indicator 

Task 1 ENG 1 (Requirement Elicitation) 

หาความตองการของระบบการ

จัดการความรูและการจับความรู

ผูเชี่ยวชาญ 

0 1 2 3 4 P – Partially 

Achieved 

Task 2 ENG 2 (System Requirement 

Analysis) การวิเคราะหความ

ตองการของระบบการจัดการความรู 

  

 

  P – Partially 

Achieved 

Task 3 ENG 3 (Software Requirement 

Analysis) การวิเคราะหความ

ตองการดานซอฟตแวร  

     

P – Partially 

Achieved 
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Task Item Level Indicator 

Task 4 ENG 4 (Software Design)  

การออกแบบซอฟตแวร   

     P – Partially 

Achieved d 

Task 5 MAN 1 (Organization Alignment)  

การสื่อสารในองคเพื่อการจัดการ

ความรู 

     P – Partially 

Achieved 

Task 6 MAN 2 (Organization 

Management) การบริหารองคกร  

     P – Partially 

Achieved 

Task 7 MAN 3 (Project Management) 

การบริหารโครงการ 

     P – Partially 

Achieved 

Task 8 RIN 1 (Human Resource 

Management) การบริหารทรัพยากร

มนุษย  

     P – Partially 

Achieved 

Task 9 RIN 2 (Training)  การฝกอบรม       P – Partially 

Achieved 

Task 

10 

RIN 3 (Knowledge Management) 

การจัดการความรู  

     P – Partially 

Achieved 

Task 

11 

RIN 4 (Infrastructure) โครงสราง

พืน้ฐาน  

     P – Partially 

Achieved 

Task 

12 

REU 1 (Asset Management) การ

จัดการทรัพยสิน  

     P – Partially 

Achieved 

Task 

13 

REU 2 ตางๆ (Reuse Program 

Management)  

การใชซ้ําโปรแกรมขอมูล 

     

P – Partially 

Achieved 

Task 

14 

REU 3 (Domain Engineering) การ

ใชซ้ําความรูเฉพาะที่ไดจากการสราง

ระบบ 

     

P – Partially 

Achieved 
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1. N – Not Achieved หมายความวา ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดง

ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไวในกระบวนการประเมิน  

ตัวบงชี้ในการประเมิน 

2. P – Partially Achieved หมายความวา  มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตาม

คุณลักษณะที่ไดระบุไวแตมีมุมมองบางประการที่ไมสามารถใหทํานายถึงความสําเร็จได (ประสบ

ความสําเร็จบางสวน) 

3. L – Largely Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึง

ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไวแตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูใน

กระบวนการประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก) 

4. F – Fully Achieved หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปน

ระบบ แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุกๆ ดานไมพบวามีจุดออนใดอยางมี

นัยสําคัญ (ประสบความสําเร็จอยางเต็มที่) 

 

เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2 

ผลการดําเนินการ  

 

เปนกระบวนการใหม ที่ผูศึกษาขาดประสบการณในการปฏิบัติเพราะการวิจัยน้ีเปนการ

ทําในคร้ังแรกและเปนการจัดการความรูนอกสํานักงานที่สังกัดอยู ซึ่งเปนอุปสรรคทั้งในดานการ

ติดตอประสานงานและการทําความเขาใจกับผูบริหาร และผูเชี่ยวชาญในสํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ ประกอบกับมีเวลานอยเกินไป ผลงานจึงอาจไมถูกตองครบถวน

ตามกระบวนการไปบาง อยางไรก็ดี จากการทํา Alignment และสาธิตระบบ KMS แกผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ และ KM Team (อาญา) ไดรับความสนใจ ตอบรับอยางดี และแตละคนเชื่อมั่นวา ถา

ระบบ KMS เกิดขึ้นจริงตามที่สาธิตใหดู จะสามารถสนับสนุนการทํางานทั้งระดับผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ ผูใชระบบ ใหลดเวลาทํางาน ลดความผิดพลาดและทําใหมีการพิจารณาสั่งคดีเปน

เอกภาพได  

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ  

 

ควรมีการทําความเขาใจใหชัดเจนในแตละกระบวนการใหถูกตอง ตรงกัน เพื่อให

สามารถลงมือดําเนินการแตละคร้ังมีการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ และ  ควรมกีจิกรรมการ Alignment ใน

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง   
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องคกรทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหเขาใจทิศทางและประโยชนของการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุดตรงกัน  

 

 

ลงชื่อ............................................. 

(นายศิริศักด์ิ  อัครปรีดี) 

ผูประเมิน 

วัน...........เดือน........................ป................... 

 

ปรากฏตามเอกสารในระบบ QA 

1. แบบประเมินตนเอง 
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งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

ENG 1 Requirement Elicitation การสํารวจความตองการ 

 

1) ศึกษาทําความเขาใจกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญาทรัพยสิน

ทางปญญา และการคาระหวางประเทศ 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) เขาพบผูบริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและกําหนดขอบเขตการศึกษาอิสระการสราง

ระบบ KMS กําหนดปญหาวิกฤต ที่สมควรแกไขที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินคดีอาญา 

บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูใชงาน 

3) จัดทํากําหนดการและวาระการสัมภาษณ (ทั้งวาระปกติและวาระซอนเรน) เพื่อ

สัมภาษณผูบริหารและจับความรูผูเชี่ยวชาญตามวาระที่ไดเตรียมไว เพื่อจับความรู แลวนํามา

วิเคราะห และสังเคราะหความรูตามหลักการของ CommonKADS (Task-Inference-Knowledge 

Base Ontology) แลววิเคราะห (Transcript) เพื่อจัดทําแผนภาพความรู (Knowledge Map) ตาม

มาตรฐาน CommonKADS นําไปตรวจสอบความถูกตองกับผูเชี่ยวชาญ (Validation)  

4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ในเบื้องตนไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศ ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พระ

ราชกฤษฎีกาแบงสวนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 390/2542 เร่ืองการ

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

ตอมาเมื่อวันที่ 21 มถินุายน 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร คือ นายวินัย ดํารงมงคลกุล 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เพื่อกําหนดหัว

ขอความรู โดยไดปญหาวิกฤต คือ การพิจารณาสั่งคดีไมเปนเอกภาพ ซึ่งเปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 และ

กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ คือ นายสุรจิต พัฒนสาร อัยการผูเชี่ยวชาญ และเลขานุการ สํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตามวาระการสัมภาษณ ( ENG 1.1) ถอดบท

สัมภาษณทําเปน Transcript (ENG 1.2) และบทวิเคราะห Transcript (ENG 1.3) 
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เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นายสุรจิต พัฒนสาร เพื่อจับความรู

ประสบการณเกี่ยวกับปญหาวิกฤตโดยกําหนดขอบเขตการพิจารณาสั่งคดีไมเปนเอกภาพ ตาม

หัวขอวิกฤตต้ังแต Input Process Output ต้ังแตวาระการสัมภาษณ (ENG 1.4) ถอดบทสัมภาษณ

จัดทํา Transcript (ENG 1.5) วิเคราะห Transcript (ENG 1.6) แลวนํามาสรางแบบจําลองผังความรู 

Knowledge Map ลิ้นชักความรูการพิจารณาสั่งคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบ

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ตามมาตรฐาน CommonKADS (ENG 1.7) โดย

ใชโปรแกรม MS Visio 

 

การดําเนินการไมเปนไปตามแผน เพราะทั้งผูบริหารและผูเชี่ยวชาญมีภารกิจประจํามาก 

และมีระยะเวลาดําเนินการนอย กอนสัมภาษณตองศึกษาขอมูลพื้นฐานลวงหนา กวาจะทําความ

เขาใจเร่ืองการจัดการความรูใหทราบไดถองแท โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญนัดแลวไมไดพบเพราะมี

พนักงานสอบสวนมาพบในเร่ืองดวน ผูตองหาหรือผูเสียหายมาขอคําปรึกษากอนถูกนําตัวไปฟอง

คดีเปนตน และผูวิจัยยังมีประสบการณไมมากพอ ทําใหตองไปพบผูเชี่ยวชาญนอกรอบหลายคร้ัง 

ถึงสามารถนํา Knowledge Map ไป Validation กับผูเชี่ยวชาญได 

ปญหาและอุปสรรค 

 

คร้ังตอไปควรเขาพบผูบริหารและผูเชี่ยวชาญลวงหนาอยางไมเปนทางการ เพื่อทําความ

เขาใจเกี่ยวกับระบบ KMS ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกอนทําการสัมภาษณ หรือการจับความรู 

แลวจึงสัมภาษณหรือจับความรู เพราะจะทําใหไดเน้ือหาสมบูรณยิ่งขึ้น และ 

ขอเสนอแนะ 

 

ENG 1.1 วาระสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

ENG 1.2 Transcript ผูบริหาร 

ENG 1.3 บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร 

ENG 1.4 วาระสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ENG 1.5 Transcript ผูเชี่ยวชาญ 

ENG 1.6 บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ 

ENG 1.7 นํา Knowledge Map ตามมาตรฐาน CommonKADS ไปสอบทาน Validation กับ

ผูเชี่ยวชาญ 



76 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

ENG 2 System Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการระบบงาน 

 

1) สอบถามความตองการระบบงานจากกลุมผูใชงาน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแลว

จัดทําขอกําหนดคุณสมบัติของระบบ KMS และขอกําหนดประเภทผูใชงานแตละประเภท โดย

เปรียบเทียบขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และยึดความตองการในอนาคต เมื่อมีระบบจัดการความรู KMS 

มาใชงาน 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

จากการสัมภาษณผูบริหาร (ENG 1) ไดแบงประเภทผูใชงานเปน 3 ประเภท และได

ออกแบบสอบถามแยกตามประเภทผูใชงาน และไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 40 ราย จาก 41 

ราย ไดแก 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

1) กลุมผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) จํานวน 6ราย 

2) กลุมผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) จํานวน 4 ราย 

3) กลุมผูใชงานทั่วไป (Knowledge User) จํานวน 30 ราย 

โดยจากแบบสอบถามของระบบงานจํานวน 13 รายการ และยังสอบถามความตองการ

เพิ่มเติม (หากม)ี โดยใหแสดงเหตุผลประกอบดวย (ENG 2.1) ซึ่งเกือบทั้งหมดตองการทั้ง 13 

รายการ เชน ระบบ KMS ควรมีแผนที่ความรู (Knowledge Map) ขั้นตอนวิธีทํางานในรูปแผนผัง

เพื่อใหเขาใจงาย, ควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตาง ๆ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนที่

สามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว, ควรมีระบบการเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ 

(Contact) และ Knowledge Pass สําหรับผูใชงานทั่วไป ผูบริหาร ควรมีการมอบหมายงาน 

(Assignment) เพื่อการสั่งงานได, ควรมีพื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความตาง ๆ (Annoucement) 

สําหรับสั่งงานและประกาศนโยบาย และผูเชี่ยวชาญ ควรตองมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหา

เรงดวนได (Hot Issue), ควรมกีระดานสนทนาตอเน่ือง (Webboard) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูหรือ

ประสบการณระหวางคนทํางานดวยกันหรือกับผูเชี่ยวชาญ เปนตน ซึ่งตองสอดคลองกับ Business 

Specification ของหนวยงานตามวิสัยทัศนการจัดการความรูที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารดวย 

(MAN 1) แตไดดําเนินการรวมกบั (ENG 1.3) กอนแลว 
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ไมมีและสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ปญหาและอุปสรรค 

 

คร้ังตอไปถามีเวลาเพียงพอนาจะจัดการประชุมชี้แจงแบบสอบถามความตองการระบบ

ของผูใชระบบกอนใหกรอกแบบสอบถาม จะทําใหไดความตองการระบบที่ตรงตามความตองการ

ของผูใชระบบมากกวานี้ 

ขอเสนอแนะ 

 

1. แบบสอบถามความตองการใชระบบ User Specification 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

2. บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร 

3. ผลการวิเคราะหความตองการ(ENG2) 
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งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

ENG 3 Software Requirement Analysis วิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร 

 

1) นําผลที่ไดจาก ENG 1, ENG 2 มาวิเคราะหเพือ่กาํหนด Function พื้นฐานและอ่ืน ๆ 

ตามความตองการของผูใชระบบที่สอดคลอง วิธีการและหลักการ ในการกําหนดที่สนับสนุนการใช

งานของผูใชงานระบบตามมาตรฐาน CommonKADS (Task/Inference/Domain Comcept/Knowledge 

base/Ontology)  

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ไดทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลจาก ENG 1 และ 2 มา

วิเคราะหความตองการของระบบ Function ตาง ๆ ของ KMS ตามความตองการของผูใชระบบ และ

ความตองการของหนวยงาน (วิสัยทัศน) แลวกาํหนด Function พืน้ฐานจาก Software Microsoft 

SharePoint (ENG 3.1) และ Site Map (ENG 3.2) ซึ่งผลจากการดําเนินการ ไดระบบ KMS แบบ 

Single Function มกีารกาํหนด Function การใชงาน เชน การรวบรวมเอกสาร เชน กฎหมาย ระเบียบ 

คําสั่ง ทฤษฎีพื้นฐาน Knowledge Map โดยโครงสรางของ Cop ประกอบดวย Task คือการ

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา งานวิกฤต Sub Task คือ การพิจารณาสั่งคดีอาญาตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ให

สอดคลองกับหลักกฎหมายและไดรับความยอมรับจากนานาชาติ ต้ังแต Input Process Output เชน 

ตองทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบเขตอํานาจ/เงื่อนไขบังคับคดี คําวินิจฉัยชี้ขาดของสํานักงาน

อัยการสูงสุด/ของศาล การรวบรวมพยานหลักฐานและการตีความปรับบทที่ถูกตอง ซึ่งภายในมี

เอกสารความรูท้ัง Tacit และ Explicit เปน Knowledge Pack พรอมทั้งไดวิเคราะหกําหนดสิทธิของ

ผูใช ดังตอไปน้ี 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 
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ขอมูลการกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ประเภทผูใชงานระบบ สิทธิของผูใชงานระบบ 

ผูบริหาร อธิบดี  Read, Write, Delete, Edit 

รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย และผูเชี่ยวชาญ Read, Write 

ผูใชงานทั่วไป Read, Write 

Knowledge Manager Read, Write 

Project Manager Read, Write 

Knowledge Engineer Read, Write, Delete, Edit 

KMS Support Read, Write, Delete, Edit 

 

ปญหาและอุปสรรค 

ไมมีสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 

ขอเสนอแนะ 

การออกแบบระบบตามความตองการดานเทคนิคของหนวยงานกับ Function การทํางาน 

ของ MS SharePoint อยางนอยตองไดระบบมาตรฐานที่สามารถเนนการใชซ้ําตามความตองการ

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

1. ผลการวิเคราะหความตองการดานซอฟตแวร (ENG3) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 
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งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

ENG 4 Software Design การออกแบบ KMS 

 

โครงสรางและองคประกอบตาง ๆ ใน MS SharePoint เชน Cop, Task, Inference, Domain 

และ Knowledge Base ไดออกแบบใหงายตอการใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน

อัยการสูงสุด ตามที่ สฝบร. กําหนด โดยเนนการใชงานซ้ําใหไดมากที่สุด (REU 2) 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

 

นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความตองการ ENG 1, ENG 2 และ ENG 3 มากําหนด

โครงสรางและองคประกอบของระบบในระดับ Cop Task Inference โดยนํา Template มาตรฐาน 

KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุดมาใช ปรากฏดังรูปตอไปนี้ 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 
 

แบบจําลองผังความรู ระดับ TASK 
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แบบจําลองผังความรู ระดับ Inference 
 

 
 

 

แบบจําลองผังความรู ระดับ Domain 
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ปญหาและอุปสรรค 

ดําเนินการไดชากวากาํหนดเพราะไดขอมลู Knowledge Map ชา  

 

ขอเสนอแนะ 

รูปแบบความเหมาะสมควรใหเขาใชงานไดงาย ควรมีสีสันที่สบายตา นาสนใจและเปน

มิตรตอผูใชงาน 

 

1. ผลการออกแบบซอฟตแวร (ENG4) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 
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งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

MAN 1 Organizational Alignment การสื่อสารในองคกร 

 

1) วิเคราะหบทบาทหนาที่สํานักงานแลวจัดทําวิสัยทัศนการจัดการความรู ให

สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนขององคกร 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทําแผนกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) สาธิตระบบการจัดการความรูใหกับ KM Team โดยตองสอดคลองกับการทํางานจริง 

และเกบ็รวบรวมขอเสนอแนะ 

4) จัดทํารายงานสรุปการสาธิตระบบ KMS 

 

ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหบทบาทหนาที่และวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร (ENG 

1) วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ดังตารางดานลาง 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

องคกรอัยการมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของ

ประชาชน  

วิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

วิสัยทัศนของ  

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา 

การอํานวยความยุติธรรมทางอาญาที่ถูกตองตาม

มาตรฐานสากล  

และการคาระหวางประเทศ 

วิสัยทัศน KM  

สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกร

แหงการเรียนรูโดยใชการจัดการความรูอยาง

เปนระบบทันสมัย และเชื่อถือได 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

วิสัยทัศน KM  

ของ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา  

ระบบการจัดการความรูที่มีมาตรฐานเขาถึงงาย

และเปนเคร่ืองมือชวยการทํางานของพนักงาน

อัยการใหงายขึ้น และมีการพัฒนาองคความรู

อยางตอเน่ือง  

และการคาระหวางประเทศ 
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จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรูคดีทรัพยสินทางปญญา 

(อาญา) 3 ป โดยปรับใชทฤษฎีการจัดการความรู Learning in Action ในการวางแผนกจิกรรม พรอม

ทั้งสาธิต KMS แลวนําเสนอแผนกจิกรรม 3 ป ใหกับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ (นายสรุจิต  พฒันสาร) 

และ KM Team โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 

 

กิจกรรมท่ี แผนกิจกรรม วัตถุประสงค 

1 กิจกรรมประชุมสาธิตการใชงาน 

ระบบ KMS 

เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment)                   

กับ Cop ทั้งระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูใชงานทั่วไป ใหเขาใจระบบ KMS ที่สราง

ขึ้น ชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูใชงาน หนวยงาน

และผูมีสวนไดเสียจะไดรับจากการใชงาน

ระบบ และวิธีการใชระบบ KMS 

2 กิจกรรมฝกอบรมผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ ผูใชระบบ KE และ IT 

Support 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ 

Implement KMS และการจัดการความรู  

โดยจัดกจิกรรมฝกอบรม KM Team 

ผูบริหาร ผูใชระบบ ใหเขาใจการทํางาน

สวนตาง ๆ ของระบบ KMS และใชงาน

ระบบได สําหรับการฝกอบรม KE ให

สามารถวิศวกรรมความรู และสามารถ

วิเคราะห สังเคราะหองคความรู นําเขาสู

ระบบและปรับปรุงขอมูลบนระบบได สวน 

IT Support ฝกอบรมใหชวยงาน KE  ดาน

นําองคความรูเขาสูระบบและปรับปรุง

ขอมูลบนระบบได 

3 กิจกรรมรวมดวยชวยกันเรียนรู เพื่อเปนการจัดการความรูประสบการณที่ฝง

ในตัวคน Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge ที่นําความสําเร็จในการทํางาน

และไดผลเสมอ เพื่อนํามาเปนตัวอยาง Best 

Practices ในการปฏิบัติงาน โดยใหอัยการ
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กิจกรรมท่ี แผนกิจกรรม วัตถุประสงค 

พิเศษฝาย 1-3 ผลัดกันเปนผูนําการเรียนรู

จากระดับบุคคลไปยังระดับหนวยงานและสู

องคกร เปนการกระตุนใหผูบริหาร

ระดับกลางเปนผูนําการเรียนรูและกระตุน

ใหคนทํางานใชความรูใหมีทักษะในการ

เรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน 

(Learning in Action) เพื่อ การจัดการองค

ความรูนําไปใชผานระบบ KMS 

4 กจิกรรม Expert Skype เพือ่สนทนา

ผานระบบ Skype กับผูเชี่ยวชาญดาน

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เปน

บุคคลภายนอก เชน ผูเชี่ยวชาญจาก

กรมทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ ฯลฯ 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับ

การดําเนินคดีอาญาจากการประสานงาน 

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพือ่เปนการ

ประสานงานทําความเขาใจในปญหาการ

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาให

ตรงกันและปฏิบัติงานไดราบร่ืน 

5 กิจกรรมประเมินและปรับปรุงระบบ 

KMS  

เพื่อเปนการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูใชระบบทั้งในสวนเน้ือหา และตัวระบบ 

เพื่อการพัฒนาการจัดการความรูและ

ปรับปรุงระบบKMS ใหทันสมัยอยูเสมอ 
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สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

1.1 การออกแบบระบบ KMS 
 

ความเหมาะสม การออกแบบ KMS ทั้งดานเนื้อหาองคความรู Tacit 

Knowledge ระดับ Task Inference และ Domain ที่อยูใน  

Knowledge Map และ Explicit Knowledge ไดแก กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือเวียน ประกาศและทฤษฎีพื้นฐาน ฯลฯ รวม

เปน Knowledge Pack ในลิ้นชักความรู รวมตลอดถึงขอมูลและ

สารสนเทศอ่ืน ๆ เชน คูมือการดําเนินคดี และความรูเสริม ฯลฯ 

ซึ่งจัดเก็บเปนหมวดหมูอยางมีระบบ ทั้งตัวระบบ KMS ที่มี

สวนตาง ๆ Function ในการใชงาน ทั้งการมอบหมายงาน การ

ประกาศ การสนทนาโตตอบ และอ่ืน ๆ เปนประโยชนในการ

สื่อสารประสานงาน สามารถสนับสนุน การทํางานของ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป ใหปฏิบัติงานได                

ในทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงมีความเหมาะสม 

การใชงาน การใชงานสามารถใชสนับสนุนการทํางานไดจริง 

สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม ควรจัดใหมีคูมือการใชงานระบบเพื่อชวยใหสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง  

ปญหาอ่ืน ๆ  การใชระบบอาจมีปญหาตอผูบริหารเพราะมีความรูดาน IT 

นอย 
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1.2 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเหมาะสม ไมเปน

ภาระกับผูปฏิบัติงานจนเกินไป 

สามารถดําเนินการไดจริง นําไปปฏิบัติไดจริง เน่ืองจากเปนกิจกรรมภายในหนวยงาน             

จึงไมตองพึงงบประมาณ หรือหากตองใชงบประมาณก็เปน

จํานวนนอย โดยเนนการทาํงานไปเรียนรูไปในสาํนักงานทาํให

ประหยัดเวลาและไดผลมากกวาไปสัมมนานอกสํานักงาน 

ความเปนไป 

ไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

เปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค โดยควรจัดใหมีการทําความเขา 

(Alignment) ใหทั่วทั้งหนวยงาน ไมวาจะเปนผูมีสวนเกี่ยวของ

หรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

ปญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ  - ผูบริหารตองใหการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี

ใหเพียงพอตอการใชงานระบบ KMS  

- พนักงานอัยการสวนใหญติดยึดกับการทํางานแบบเดิม ๆ  ไม

คอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

ปญหาและอุปสรรค 

โดยในการสาธิตระบบสามารถทําใหผูใชระบบเขาใจความจําเปนและประโยชนของ

ระบบ KMS และแผนกจิกรรมจัดการความรู 3 ป วาสามารถดําเนินการใหเปนผลสําเร็จและ

สนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในสํานักงานได 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรกําหนดชั่วโมงที่ใชในการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกจิกรรมจัดการ

ความรู 3 ป ใหนานขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูลที่จําเปนและนาสนใจไดมากกวาน้ี (คร้ังหนาควรเพิ่มเปน 

2 ชั่วโมง) 

 

1. บทสัมภาษณการสาธิตระบบ 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

2. ผลการสาธิตและนําเสนอแผนการจัดการความรู3ป 

 



88 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

MAN 2 Organization Management การจัดการองคกร 

 

1) วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานวาสามารถรองรับการจัดการความรูของ

สาํนักงานไดหรือไม 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) ออกแบบโครงสรางใหมของสํานักงาน เพื่อรองรับการจัดการความรูที่สรางขึ้น 

3) จัดทํารางคําสั่งมอบหมายหนาที่ที่ชัดเจนตามโครงสรางที่ไดออกแบบไว เพื่อเสนอ

ขออนุมัติโครงสรางคณะทํางานระบบการจัดการความรูตามที่ออกแบบไว 

4) จัดทํารายงานสรุปการปรับปรุงโครงสรางแผนผังโครงสรางพรอมแผนผังโครงสราง

ที่รองรับระบบการจัดการความรู 

 

ศึกษาโครงสรางอํานาจหนาที่ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ เร่ืองการแบงหนวยงาน และการกําหนดอํานาจและหนาที่ของหนวยงานภายในของ

สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ปรากฏตามเอกสารในระบบ MAN 2 ผลการศึกษาวิเคราะหและ

ขอเสนอแนะโครงการจัดการความรู เพื่อแตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการระบบการจัดการความรู

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา และรางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการความรูงาน

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาเสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 
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รางคําสั่ง 

          

 

 

คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด 

ที่               / 2554 

เร่ือง   แตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการระบบการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

------------------------------------- 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการอยางสม่ําเสมอ 

โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทํา

แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552 – 2561 กําหนดใหมีการสรางองค

ความรูท่ีสําคัญและจําเปนในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 100 องค

ความรู ซึ่งหัวขอความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาเปนหน่ึงในรอยหัวขอดังกลาว และ

เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูบรรลุผลสําเร็จ และสามารถสนับสนุนใหการดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแตงต้ังคณะทํางาน

บริหารจัดการระบบการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ดังมีองคประกอบ

และอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

หรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมาย เปนหัวหนาคณะทํางาน ทําหนาที่ ผูอํานวยการโครงการ 

(Knowledge Manager) 

2. อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 1-3 เปน

รองหัวหนาคณะทํางาน ทําหนาที่ ผูประสานงานโครงการ (Project Manager) 
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3. นายสุรจิต พัฒนสาร เปน คณะทํางาน ทําหนาที่ผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

4. นายพงษแมน เจริญสง เปน คณะทํางาน ทําหนาที่ผูเชี่ยวชาญของสํานักงาน

คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

5. นายสมพงษ ต้ังศิริ เปน คณะทํางาน ทําหนาที่วิศวกรความรู (Knowledge 

Engineering)  

6. นายสุริยา จิวสืบพงษ เปน คณะทํางาน ทําหนาที่วิศวกรความรู (Knowledge 

Engineering)  

7. นางสาวนารีรัตน คามรักษ เปน คณะทํางาน ทําหนาที่เจาหนาที่ IT (KMS 

Support)  
 

ใหมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

- จัดทําและพัฒนาระบบการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ รวมทั้งนําองคความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

- เสริมสรางขีดสมรรถนะบุคคลในการปฏิบัติงานและสรางระบบการจัดการ

ความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหบริการแกบุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุด

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

- จัดทํารายงานในความรับผิดชอบ และระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่

ไดจากการจัดการความรูเสนอผูบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (Chief 

Knowledge Officer : CKO) มอบหมาย 
 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่          สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 

 

(นายอนุชาติ  คงมาลัย) 

รองอัยการสูงสุด 

ผูบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 

(Chief Knowledge Officer : CKO) 
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ปญหาและอุปสรรค  ไมมี 

 

ขอเสนอแนะ 

การกําหนดโครงสรางคณะทํางานควรใหมีความเพียงพอกับปริมาณการจัดการความรู

และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของเจาของหนวยงานความรู 

 

1. ผลการวิเคราะหโครงสรางและคณะทํางาน (MAN2) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 

MAN 3 Project Management การบริหารจดัการโครงการ 
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1) วิเคราะหและวางแผนการทํางานเพื่อสรางระบบ KMS ใหสอดคลองกบัเวลาและ

ทรัพยากรที่มีอยู (บุคลากร เคร่ืองมือและงบประมาณ) 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทําปฏิทินการทํางาน (Gantt Chart) ของแผนงานสรางระบบการจัดการความรูที่มี

คณะทํางานโครงการ (Project Team) โดยทําหนาที่แบงงานรับผิดชอบใหชัดเจน (Work Break 

Down Structure)  

3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการโครงการพรอมวิเคราะหปญหา อุปสรรค ขอจํากัด 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง รวมตลอดถึงรายงานการใชทรัพยากร 

 

แผนในการจัดการโครงการเปนไปตามตารางแผนกิจกรรม Gantt Chart ดังน้ี 

 

ลําดับ กิจกรรม ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ 

1 - ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ KMS (ENG 1) 

- วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2) 

- วิเคราะหความตองการดาน Software (ENG 3) 

- ออกแบบระบบ (ENG 4) 

     

2 - วิเคราะหและจัดทําแผนการสื่อสารการนําระบบ KMS                 

เขาใชงาน (MAN 1) 

- การจัดการดานองคกร (MAN 2) 

- การจัดการดานโครงการสรางระบบ KMS (MAN 3) 

     

3 - การจัดการดานทรัพยากรมนุษย (RIN 1) 

- การจัดการดานการฝกอบรม (RIN 2) 

- การจัดการความรู (RIN 3) 

- การจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน (RIN 4) 

     

4 - การจัดการทรัพยสิน (REU 1) 

- การนําทรัพยากรโปรแกรมมาใชซ้ํา (REU 2) 

- การจัดการความรูเฉพาะงาน (REU 3) 

     

5 จัดทําและนําเสนอรายงานคนควาอิสระ      

 

 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 
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ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูทั้ง 15 กิจกรรม ใชเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน 

จากเวลาตามแผน 4 เดือน ซึง่เร็วกวากาํหนด 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ระยะเวลา ปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะ ดังแสดงในตาราง ดังน้ี 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. ENG 1 ศึกษาและเก็บความตองการของ 

KMS 

1 – 14 

มิ.ย. 54 

1 มิ.ย. ถึง 

21 มิ.ย. 54 

รอนัดเวลาเพื่อพบผูบริหารท่ี

เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อสัมภาษณ 

ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานของงาน

และบทบาทหนาท่ีของสํานักงาน

ใหพรอมกอนการสัมภาษณ 

2. ENG 2 วิเคราะหความตองการระบบงาน 15 – 21 

มิ.ย. 54 

7 – 14 

ก.ค. 54 

ตองติดตามแบบสอบถามให

ครบถวนจากทุกสํานักงาน 

- 

3. ENG 3 วิเคราะหความตองการดาน 

Software 

23 – 30 

มิ.ย. 54 

30 มิ.ย. 54 

 

- - 

4. ENG 4 ออกแบบระบบ 30 มิ.ย. ถึง 

4 ก.ค. 54 

30 มิ.ย. ถึง 

4 ก.ค. 54 

- - 

5. MAN 1 วิเคราะหและจัดทําแผนการ

สื่อสาร การนํา KMS เขาใชงาน 

5 – 12  

ก.ค. 54 

12 – 17  

ก.ค. 54 

มปีระสบการณในการจัดทํา

แผนการจัดการความรูนอยทําให

ตองปรับปรุงหลายคร้ัง 

ควรมีขอมูลในดานสภาพแวดลอม

ลักษณะการปฏิบัติงานมาประกอบ

ในการจัดทําแผน 

6. MAN 2 การจัดการดานองคกร  17 – 19 

ก.ค. 54 

17 – 19 

ก.ค. 54 

- ตองขอความเห็นชอบของ

ผูบริหาร 

7. MAN 3 การบริหารโครงการสราง KMS  20 – 21  

ก.ค. 54 

20 ก.ค.  

 

- นําอปุสรรคปญหาไปปรับปรุง

แผนการดําเนินการในคร้ังตอไป 

8. RIN 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย 21 – 23 

ก.ค. 54 

29 ก.ค. ถึง 

10 ส.ค. 54 

ขาดประสบการณในการวางแผน

เร่ืองอัตรากําลัง 

ควรสํารวจขอมูลอัตรากําลัง 

ปริมาณงานการจัดการความรูใน

ปจจุบันรวมถึงอนาคต 

9. RIN 2 การฝกอบรม 24 – 30 

ก.ค. 54 

24 – 25  

ก.ค. 54 

ขาดขอมูลประกอบการกําหนด

หลักสูตร 

ตองศึกษาและสืบคนขอมูลการสราง

หลักสูตรฝกอบรมท่ีเหมาะสมมา

ประกอบการจัดทําแผน 

10. RIN 3 การจัดการความรู 31 ก.ค. ถึง 

6 ส.ค. 54 

24 ก.ค. 54 - - 

11. RIN 4 การจัดการดานโครงสราง

พืน้ฐาน 

7 – 13 

ส.ค. 54 

29 ก.ค. 54 - ตองสํารวจความสามารถของ

อุปกรณในการเขาถึง KMS ดวย

ตนเอง 

12. REU 1 การจัดการดานทรัพยสิน 14 – 20 

ส.ค. 54 

1 – 4 

ก.ค. 54 

ขาดขอมูลท่ีจําเปนในการวิเคราะห 

ตองมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติม 

ควรมกีารวางแผนในการเกบ็

ขอมูลท่ีจําเปนในการวิเคราะหการ

ใชทรัพยสิน 

13. REU 2 การนําทรัพยากรโปรแกรมมา

ใชซ้ํา 

21 – 25 

ส.ค. 54 

5 – 6  

ก.ค. 54 

- - 

14. REU 3 การจัดการความรูเฉพาะงาน 26 – 31 

ส.ค. 54 

15 – 30 

ก.ค. 54 

- - 

15. QA การประกันคุณภาพ และจัดทํา

รายงานการคนควาอิสระ 

1 – 30 

ก.ย. 54 

15 – 31 

ก.ค. 54 

เอกสารบางสวนไมมีการจัดเก็บ

เปนหมวดหมู เวลานําขอมูลเขาสู

ระบบทําใหตองเสียเวลาในการ

คนหา 

ควรมกีารจัดเกบ็เอกสาร QA อยาง

เปนระบบเพื่อใหงายตอการคนหา 

เพื่อนํามาใชงาน 

ปญหาและอุปสรรค 
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ไมสามารถควบคุมดําเนินการใหเปนไปตามแผนไดเพราะไดลดระยะเวลาการจัดการ

ความรูท้ัง 15 กิจกรรมจากแผน 4 เดือน เปน 2 เดือน 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรใหมีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผน จะไดคุณภาพของงาน 

ดีกวาน้ี 

 

1. Gantt chart K18 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

2. รายงานผลการดําเนินการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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RIN 1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

1) รวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงาน 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) ศึกษาอัตรากําลังในปจจุบันของสํานักงานเปรียบเทียบอัตรากําลังในอนาคตที่

สามารถรองรับการพัฒนาและความสําเร็จของการจัดการความรูใน 3 ป ขางหนา 

3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ไดศึกษากฎหมาย ระเบียบ และกรอบอัตรากําลัง ณ ปจจุบันของสํานักงานคดีทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ แลวทําการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความ

ตองการในการจัดการความรู และจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังตาราง ดังน้ี 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 

เปรียบเทียบอัตรากําลังในปจจุบัน กับความตองการอัตรากําลังในการจัดการความรู 

อัตรากําลังปจจุบัน จํานวน 

(อัตรา) 

อัตรากําลังในการจัดการความรู จํานวน 

(อัตรา) 

ขาราชการอัยการ อัยการพิเศษฝาย 3 Knowledge Manager 1 
(อธิบดีอัยการ หรือ รอง

อธิบดีผูไดรับ

มอบหมาย) 

ขาราชการอัยการ อัยการ

ผูเชี่ยวชาญ 

1 Project Manager 3 
(อัยการพิเศษฝาย) 

ขาราชการอัยการ อัยการอาวุโส 1 Knowledge Engineering 3 

ขาราชการอัยการผูปฏิบัติงาน

ดําเนินคดี 

1 Expert 4 

นิติกร และนิติกรจางเหมาบริการ 1 KMS Support (Admin) 1 

ขาราชการธรุการ พนกังานราชการ 

จางเหมาบริการธุรการ 

1   

 

 

 

แผนอัตรากําลังบุคลากรในการจัดการความรู 3 ป 
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บุคลากร ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

Knowledge Manager 

(อธิบดีอัยการ) 

1 1 1 

Project manager 

(อัยการพิเศษฝาย) 

1 1 1 

Expert 1 2 3 

KE 1 2 3 

KMS Support 1 2 3 

 

ปญหาและอุปสรรค 

ขาดประสบการณในการวางแผนอัตรากําลัง 

 

ขอเสนอแนะ 

แผนอัตรากําลัง 3 ป ควรสอดคลองกับปริมาณงานการจัดการความรูที่เกิดขึ้นในชวง

ระยะเวลานั้นดวย หลักสูตรควรสอดคลองกับความจําเปนและตองการในการจัดการความรู 

 

เอกสารประกอบในระบบ RIN1 

1. ผลการวิเคราะหอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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RIN 2 Training การฝกอบรม 

 

1) วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติที่จําเปน

ในการจัดการความรู 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) คนหาขอมูลหลักสูตรในการฝกอบรมที่มีอยูแลว ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน ดานจัดการความรูใน

ปงบประมาณถัดไป โดยตองสอดคลองกับแผนอัตรากําลังคน และวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงาน 

3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ศึกษาวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติของบุคลากรแตละตําแหนงที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ความรู ไดแก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูใชงาน ที่สามารถสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานสามารถ

บรรลุในวิสัยทัศนการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาฯ ปรากฏตามเอกสาร

ในระบบ RIN 2 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และแผนการฝกอบรม 3 ป (RIN 2) และ

นําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแผนการฝกอบรมดานการจัดการความรู 3 ป ดังตารางตอไปนี ้

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

แผนการฝกอบรมดานการจัดการความรู 3 ป 

โครงการฝกอบรม กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค 

1. โครงการสัมมนากลยุทธแหง

ความสําเร็จของ KMS ตาม

ยุทธศาสตรขององคกร 

ปท่ี 1 

 

 

 

 

2. โครงการฝกอบรมการใชระบบ

 

- ผูบริหาร 

- ผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

- ผูใชงานทั้ง 3 

 

- เพื่อใหผูบริหารที่เกี่ยวของและ

ผูเชี่ยวชาญมีความรูความเขาใจใน

ความจําเปนและสําคัญในการ

จัดการความรูและมีความเขาใจ

เบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการ

ความรูที่สามารถนํามาปรับใชกับ

องคกรและพัฒนางานและพัฒนาคน 

- เพื่อใหผูใชงานมีความรู ความ
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โครงการฝกอบรม กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค 

การจัดการความรูงานดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญา 

 

3. โครงการฝกอบรมวิศวกรรม

ความรูสําหรับ KE  ในการจัดการ

ความรู  
 

4.โครงการฝกอบรม IT Support 

KMS 

ประเภท 

 

 

- เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานใน

ตําแหนง KE 
 

- เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานใน

ตําแหนง KMS 

Support (Admin) 

เขาใจตัวระบบ KMS และสามารถ

ใชงานระบบ KMS สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได  

- เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู ความ

เขาใจวิชาการทางวิศวกรรมความรูท่ี

สามารถปฏิบัติงานในตําแหนง KE ได  
 

- เพื่อใหมีความรู ความสามารถใน

การบริหารจัดการ ดูแล KMS ของ

หนวยงานได 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสรางภาวะผูนํากับการนําการ

เรียนรูในองคกรเพื่อนําไปสูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

ปท่ี 2 

 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

โดยการคิดทั้งระบบ (System 

Thinking) กับการทํางานรวมกัน

เปนทีม 

 

- ผูบริหารที่เกี่ยวของ 

- ผูเชี่ยวชาญ 

 

 
 

-ผูบริหารที่เกี่ยวของ 

-ผูเชี่ยวชาญ 

-ผูใชระบบทั่วไป

หมนุเวียนกนั 

 

- เพื่อใหผูบริหารมีความรู ความ

เขาใจ และสามารถพัฒนาบทบาท

ของตนเองในการเปนผูนําในการ

เรียนรูในองคกรได  
 

- เพื่อใหผูเขารับการสัมมนามี

โอกาสไดศึกษาวิธีคิดอยางเปน

ระบบและแลกเปลีย่นวิธคีดิในการ

ปฏิบัติรวมกัน 

1. โครงการสัมมนาประเมินผลการ

จัดการความรู 

ปท่ี 3   

-ผูบริหารที่เกี่ยวของ 

-ผูเชี่ยวชาญ 

-ผูใชระบบทั่วไป

หมนุเวียนกนั 

 

- เพื่อรวบรวมขอมูล อุปสรรค 

ปญหา ขอเสนอแนะ จากการ

ดําเนินงานการจัดการความรูงาน

งบประมาณ เพื่อนําไปศึกษา

วิเคราะห และปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการความรูตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 



99 

 แผนการฝกอบรมตองมีความสอดคลองกับแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป และ

สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศนการจัดการความรู 

 

1. ผลการวิเคราะหคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและแผนการฝกอบรม 3 ป 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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RIN 3 Knowledge Management การจัดการความรู 

 

1) ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการความรูที่มีอยูแลวสําหรับหัวขอความรูซึ่งมีอยู

แลว ใสเขาไปในระบบจัดการความรูตามที่ สฝบร. กาํหนด 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ในการสราง KMS ไดดําเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดตาม ENG1, ENG2, 

ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3, QA 

ตามที่ สฝบร. กําหนดใหใสเขาไปในระบบดังตารางดังนี้ 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

ล้ินชักเอกสารบนระบบ รายการเอกสาร 

1.ENG 1  (Requirement Elicitation) 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

1.2 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

1.3 บทสัมภาษณผูบริหาร (Script,Transcript) 

1.4 บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Script,Transcript) 

1.5 บทสัมภาษณการสอบทานกับผูเชี่ยวชาญ 

(Validation Meeting) 

1.6 บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร 

1.7 แผนภาพความรู (Knowledge Map) 

2.ENG  2 (System Requirement Analysis) 2.1 ผลการวิเคราะหความตองการ 

หมายเหตุ เนื่องจากไฟลแบบสอบถามมีขนาดใหญจึงไมได Up Load ขึ้นระบบ 

3. ENG 3 (Software Requirement 

Analysis) 

3.1 ผลการวิเคราะหความตองการดานซอฟตแวร 

4. ENG 4 (Software Design) 4.1 ผลการออกแบบซอฟตแวร 

5. MAN 1 (Organization Alignment) 5.1 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

5.1 ผลจากการสาธิตระบบและการนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

6. MAN 2 (Organization Management) 6.1 ผลการศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะโครงสรางการจัดการความรู 

6.2 บันทึกเสนอ และรางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

7. MAN 3 (Project Management) 7.1  ปฏิทินโครงการระบบการจัดการความรูงานงบประมาณ 

7.2 รายงานผลการดําเนินการ 

8. RIN 1 (Human Resource Management) 8.1 ผลการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง และแผนบริหารทรัพยากรมนุษย 

9. RIN 2 (Training) 9.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติตามตําแหนง และแผนการฝกอบรม 3 ป 
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ล้ินชักเอกสารบนระบบ รายการเอกสาร 

10. RIN 3 (Knowledge Management) 10.1 รายงานการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ 

11. RIN 4 (Infrastructure) 11.1 ผลการวิเคราะหความตองการอุปกรณ 

 และแผนจัดซื้ออุปกรณ เพ่ิมเติม 

12. REU 1 (Asset Management) 12.1 ผลการวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณและแผนการจัดซื้ออุปกรณ 3 ป 

13. REU 2 (Reuse Program Management) 12.2 ผลสํารวจและใชซ้ํา Template มาตรฐาน KMS  

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

14. REU 3 (Domain Engineering) 14.1 ผลการตรวจสอบความรูเฉพาะที่สามารถนําไปใชซ้ํา 

15.  QA (Quality Assurance) 15.1 รายงานผลการดําเนินการ ENG 1 

15.2 รายงานผลการดําเนินการ ENG 2 

15.3 รายงานผลการดําเนินการ ENG 3 

15.4 รายงานผลการดําเนินการ ENG 4 

15.5 รายงานผลการดําเนินการ MAN 1 

15.6 รายงานผลการดําเนินการ MAN 2 

15.7 รายงานผลการดําเนินการ MAN 3 

15.8 รายงานผลการดําเนินการ RIN 1 

15.9 รายงานผลการดําเนินการ RIN 2 

15.10 รายงานผลการดําเนินการ RIN 3 

15.11 รายงานผลการดําเนินการ RIN 4 

15.12 รายงานผลการดําเนินการ  REU 1 

15.13 รายงานผลการดําเนินการ  REU 2 

15.14 รายงานผลการดําเนินการ  REU 3 

15.15 รายงานผลการดําเนินการ  QA 

15.16 เอกสารประเมินตนเองK18 

 

 

1. รายงานการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของในการสรางระบบ  (RIN3) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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RIN 4 Infrastructure การบริหารจดัการโครงสรางพืน้ฐาน 

 

1) สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูแลว ไดแก อุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร การเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) วิเคราะหความตองการวาเพียงพอหรือไมสําหรับการจัดการความรู ตามความ

ตองการของผูใชระบบและการใชงานจริง และจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานที่สามารถรองรับการจัดการความรู (รองรับ ENG 3, ENG 4) 

3) จัดทําแผนจัดซื้อจัดจางอุปกรณเพิ่มเติมกรณีที่ไมเพียงพอ 

4) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 

 

ผลการสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร การเชื่อมตอ Internet และแผนการจัดซือ้

อุปกรณ 3 ป จากการดําเนินการสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ไดแก อุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร การ

เชื่อมตออินเตอรเน็ต ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูงานดานงบประมาณ ดังตาราง

ตอไปน้ี 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

สํานักงาน จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร 

 

จํานวนเครื่อง 

ท่ีสามารถเช่ือมตอ 

Internet 

จํานวน 

ท่ีตองการเพิ่มเติม 

ขอเสนอแนะ 

สํานักงานคดีทรัพยสิน 

ทางปญญาฯ 

 

-PC 27  เคร่ือง 

-Notebook  

3 เคร่ือง 

-PC 27 เคร่ือง 

-Notebook  

3 เคร่ือง 

 36 เคร่ือง 

(มีเจาหนาที่ 

66 อัตรา) 

 

ควรจัดคอมพิวเตอรใหกับ 

ขาราชการใหครบทุกคนเพ่ือให

สามารถเขาใชงาน KMS ได 

และควรจัดซื้อเปน Notebook 

จะดีกวาเพราะสะดวกในการ

เคลื่อนยายไปใชงานไดในทุกที่ 
 

 

 

แผนการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร  



103 

สํานักงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

สํานักงานคดีทรัพยสิน 

ทางปญญาฯ 

 

-เพ่ิมเติม 36 เคร่ือง 

-ทดแทน 18 เคร่ือง 

(อายุการใชงานเกิน 5 ป) 

-ไมมีซื้อเพ่ิมเติมเนื่องจากปริมาณ

เพียงพอตอการใชงาน 

-ไมมีซื้อทดแทนเนื่องจากยังไม

หมดอายุการใชงาน 

 

-ไมมีซื้อเพ่ิมเติมเนื่องจากปริมาณ

เพียงพอตอการใชงาน 

-ไมมีซื้อทดแทนเนื่องจากยังไม

หมดอายุการใชงาน 

 

 

หมายเหตุ

ใหเปนผูดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ไมอยูในการรับประกันของผูขายแลว  

  การดูแลซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร สํานักงานอัยการสูงสุดไดวาจาง บ.ยิป อิน ซอย  

 

ปญหาและอุปสรรค 

การตรวจสอบอายุการใชงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร ยังไมมีความถูกตองครบถวน

ทั้งหมด  

 

ขอเสนอแนะ 

อุปกรณคอมพิวเตอรจําเปนที่จะตองมีเพียงพอตอความตองการของผูใชระบบทุก

ประเภท (1 เคร่ืองตอ 1 คน) 

 

1. ผลการสํารวจโครงสรางพื้นฐานและการจัดทําแผนจัดซื้อ 3 ป 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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REU 1 Asset Management การจัดการทรัพยสิน 

 

1) สํารวจจํานวนครุภัณฑและสภาพการใชงานในปจจุบัน ตองสอดคลองกับขอมูลความ

ตองการใชงาน (ENG 2, MAN 1, RIN 1) 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) วิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณที่ใชในการจัดการความรูในปจจุบันและอนาคต 

เพื่อใชในการจัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (MA) 

3) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะ 

 

ดําเนินการสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการความรูของหนวยงานที่

เกี่ยวของโดยการใชซ้ําอุปกรณที่มีอยูใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีใชอยูใน

ปจจุบันปรากฏตามเอกสารในระบบ REU 1 ผลการวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณและแผนการ

ใชจาย MA ดังตารางตอไปนี้ 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

สํานักงาน อุปกรณที่สามารถใชซ้ําในปจจุบัน อุปกรณที่สามารถใชซ้ําไดในอนาคต 

สํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ (ฝายกิจการทั่วไป) 

PC และ Notebook ที่สามารถใชงาน KMS ได 

จํานวน 6 เคร่ือง หมดอายุการใชงาน (5ป) 

จํานวน 2 เคร่ือง ควรจัดซื้อเพ่ือทดแทน

ของเดิมจํานวน 2 เคร่ือง พรอมการเชื่อมตอ 

Internet 

PC จํานวน 2 เคร่ือง และ Notebook จํานวน 2 

เคร่ือง รวมทั้งหมด 4 เคร่ือง บน

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 สามารถใชงาน

ไดจนครบอายุการใชงาน (5ป) จากนั้นจึง

จัดหาเคร่ืองใหมเพ่ือทดแทน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ 1 

PC ทั้งหมด จํานวน 9 เคร่ือง หมดอายุการใช

งาน (5ป)  จํานวน 7 เคร่ือง ควรจัดซื้อเพ่ือ

ทดแทนของเดิมจํานวน 7 เคร่ือง พรอมการ

เชื่อมตอ Internet 

PC จํานวน 2 เคร่ือง บนระบบปฏิบัติการ 

Windows 7 สามารถใชงานไดจนครบอายุ

การใชงาน (5ป) จากนั้นจึงจัดหาเคร่ืองใหม

เพ่ือทดแทน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ 2 

PC ทั้งหมด จํานวน 8 เคร่ือง หมดอายุการใช

งาน (5ป)  จํานวน 4 เคร่ือง ควรจัดซื้อเพ่ือ

ทดแทนของเดิมจํานวน 4 เคร่ือง พรอมการ

เชื่อมตอ Internet 

PC จํานวน 4 เคร่ือง บนระบบปฏิบัติการ 

Windows Vista และ Windows 7 สามารถใช

งานไดจนครบอายุการใชงาน (5ป) จากนั้นจึง

จัดหาเคร่ืองใหมเพ่ือทดแทน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ 3 

PC ทั้งหมด จํานวน 7 เคร่ือง หมดอายุการใช

งาน (5ป)  จํานวน 5 เคร่ือง ควรจัดซื้อเพ่ือ

ทดแทนของเดิมจํานวน 5 เคร่ือง พรอมการ

เชื่อมตอ Internet 

PC จํานวน 2 เคร่ือง บนระบบปฏิบัติการ 

Windows 7 สามารถใชงานไดจนครบอายุ

การใชงาน (5ป) จากนั้นจึงจัดหาเคร่ืองใหม

เพ่ือทดแทน 

ปญหาและอุปสรรค 
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อุปกรณที่มีอยูไมเพียงพอตอการรองรับการจัดการความรู การเขาถึง Internet ทําไดยาก

และไมเพียงพอตอผูใชงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรปรับปรุงเร่ืองการเชื่อมตอ Internet ใหมีความเร็วและเพียงพอตอผูใชงาน 

 

1. ผลการวิเคราะหการใชซ้ําอุปกรณและแผน MA  

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 



106 

 

REU 2 Reuse Program Management การใชโปรแกรมซ้าํในระบบ 

 

1) สาํรวจ Template มาตรฐานระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่

สามารถนํามาใชซ้ําได 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) จัดทํารายงานสรุปการนํา Template ไปใชพรอมขอเสนอแนะ 

 

ในการสราง KMS งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา มีการใชซ้ํา Template 

หนาจอ (Webpage) มาตรฐานของสํานักงานอัยการสูงสุดทั้งในระดับ Cop Task Inference Domain 

และมีการใชซ้ํา Template ของ MS Visio ทั้งในระดับ Task Inference Domain ปรากฏตามเอกสาร

ในระบบ REU 2 ผลการสํารวจและใชซ้ํา Template มาตรฐาน KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่ง

สามารถนําไปใชกับการจัดการองคความรูของสํานักงานในหัวขอวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ/หรือ

สามารถนําไปใชในการแกปญหาวิกฤตอ่ืน ๆ ของสํานักงานในอนาคตได 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

1. ผลการใชซ้าํโปรแกรม(REU2) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา (K18) 
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REU 3 Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน 

 

1) วิเคราะหผล ENG1, ENG 2, ENG 3, ENG 4, MAN 1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนํา

อะไรไปใชซ้ําไดบาง 

Plan แผนการดาํเนินงาน 

2) ทํารายงานหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอีก โดยตองมีประโยชนและ

ลดงานในการจัดทําการจัดการความรูในหัวขอที่คลายคลึงกันในคร้ังตอไป 

 

ไดตรวจสอบความรูเฉพาะ (Domain Engineering) ที่ไดจากการสราง KMS งานดําเนิน

คดีอาญาทรัพยสินทางปญญาซึ่งสามารถนําไปปรับในการจัดการความรู ปญหาวิกฤตอ่ืน ๆ ที่มี

ลักษณะคลายกันได การสรางระบบ KMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญาในคร้ังนี้ไดจํากัดขอบเขตประเด็นเฉพาะการพิจารณาสั่งคดีอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ที่ไมเปนเอกภาพ ซึ่งเปนหน่ึง

ในขั้นตอนการดําเนินคดีเทาน้ัน เพราะมีเวลานอย ซึ่งขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญามีต้ังแตการตรวจรับสํานวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การพิจารณาสั่งคดี การรางคําฟอง 

และการพิจารณาคดีในชั้นศาล จนกระทั่งศาลมีคําพิพากษา ตางมีความสําคัญทั้งสิ้น จึงมีความ

จําเปนตองจัดการความรู พัฒนาความรู ประสบการณการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาตาม

ขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่เหลืออยูใหครบถวน โดยสามารถนําการจัดการความรูดังกลาวขางตนไป

ประยุกตใชกับการจัดการความรูในความผิดอาญาทรัพยสินทางปญญาตามพระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ได

อีกดวย เพราะมีกระบวนการคลายคลึงกัน จากการตรวจสอบในสวนของแผนกิจกรรมการจัดการ

ความรู ความรูเฉพาะที่สามารถนําไปใชซ้ําไดปรากฏตามตารางตอไปนี้ 

Do รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

คดีอาญาอ่ืน ENG 1 ENG 2 ENG 3 ENG 4 MAN 1 

งานดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา

อ่ืน ๆ  

- วาระ

สัมภาษณ 

- Knowledge 

Model 

- ขอมูล

ประเภท

ผูใชงาน 

- ขอมูลความ

ตองการระบบ 

- ขอมูลการปรับ

ใช Function MS 

SharePoint กับ

ความตองการ

ของผูใชงาน

ระบบ 

- หนาจอระดับ 

Cop ระดับ Task 

ระดับ Inference 

ระดับ Domain 

- การปรับใช

ทฤษฎี Learning in 

Action ในการ

จัดการความรู  

- แผนกิจกรรมการ

จัดการความรู 3 ป 

ปญหาและอุปสรรค   ไมมี 
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ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ แยกเปนหมวดหมูตามหัวขอองคความรู  

 

1. ผลการสํารวจความรูเฉพาะที่ไดจากการสรางระบบ(REU3) 

เอกสารประกอบ บนระบบสารสนเทศการจัดการความรู www.kmcenter.in.th 
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   สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา เนติบัณฑิต รุนที่ 28  

   หลักสูตรอัยการจังหวัด  รุนที่ 12/2538  

   หลักสูตรนักบริหารยุติธรรมระดับสูง  รุนที่ 6/2554  

ประวัติการทํางาน 

- อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแกน 

- อัยการจังหวัดหนองคาย 

- อัยการจังหวัดกบินทรบุรี 

- อัยการจังหวัดนครนายก 

- อัยการจังหวัดชลบุรี 

- อัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 3 

- เลขานุการรองอัยการสูงสุด 

- เลขานุการอัยการสูงสุดและรองอธิบดีอัยการฝายคดีศาลแขวง 

- รองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ 

ตําแหนงปจจุบัน  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณ  

ราชการและงานพิเศษอื่น 

- ที่ปรึกษากรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สภาผูแทนราษฎร 

- คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร 

- คณะกรรมการนโยบายพัฒนาองคกร องคการเภสัชกรรม 

 


