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บทคัดยอ 
 

การพิจารณาสั่งคดีไมเปนเอกภาพ เปนปญหาวิกฤตของการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญาสงผลใหการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ ไมเที่ยงธรรมและไมเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

วิธีแกไขปญหา ไดสรางระบบจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญา และจัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนใหบรรลุ

วิสัยทัศนการจัดการความรู โดยประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ใน

การแกปญหา โดยการสรางระบบการจัดการความรูในคร้ังนี้ ไดดําเนินการตามขั้นตอน

กระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 เพื่อใหมีคุณภาพตามความตองการของผูใชระบบ และใช

งานไดจริง และวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge 

Analysis and Data Structuring) 

จากการศึกษาพบวา สําหรับระบบการจัดการความรู (KMS) มีการออกแบบเหมาะสม

สําหรับการใชงานและสามารถนําไปใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานไดจริง เนื่องจากระบบมี

แบบจําลอง วิธีคิด จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Map) ซึ่งภายใน มีชุดขอมูล

ความรูประสบการณ (Knowledge Pack) ที่ผูเชี่ยวชาญใชในการแกปญหาและตัดสินใจในการ

ทํางาน และมีฐานขอมูลและสารสนเทศเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ 

สวนแผนกิจกรรมการจัดการความรู ไดกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมไมเปนภาระกับผูปฏิบัติงาน

จนเกินไป และสามารถดําเนินกิจกรรมไดจริง และเปนการเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการเรียนรูขณะ

ทํางาน (Learning in Action) ชวยใหพนักงานอัยการมีขอมูลและแนวทางการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญาใหเปนเอกภาพ และสามารถอํานวยความยุติธรรมทางอาญาไดดวยความเที่ยง
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ABTRACT 
 

The case deliberation made by the courts are not amalgamated.  This is a crisis in 

criminal proceedings, intellectual property, the Director of Criminal Justice's Office of intellectual 

property litigation and international trade. The faith in equity and credibility of the people is very low. 

The solution is on creating a knowledge management system (KMS) to increase the 

efficiency of proceedings based on crimes against property and laying the scheme for knowledge 

management activities.  To achieve the vision of knowledge management, the theory of learning 

at work (Learning in Action) is the designated solution.  Creating a knowledge management 

system at this time will enhance the implementation of the ISO 12207/15504 standard process to 

ensure quality requirements of its users; it is beneficial.  The work is analyzed by methods of 

engineering knowledge, known as Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring). 

The study found that the Knowledge Management System (KMS) is designed for 

optimal use and used as a way to solve problems in practical work. Since it’s a system model that 

demonstrates the specialists way of thinking (Knowledge Map), it offers an experienced series of 

knowledge (Knowledge Pack) that experts use to solve problems and make decisions in the 

workplace. The database and information is sufficient to support the attorney’s prosecution.  The 

activity is a plan for knowledge management.  There is a right in not being burdened with too 

much work and practical activities.  In addition, it changes the environment for learning while 

working (Learning in Action) to conduct a criminal prosecutor with information and intellectual 

property rights to be in accord and direct the procedures of criminal justice to be with fairness 

(Productivity). 


