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การบริหารจัดการองคความรูของสำนักงาน ก.พ.

ธชาคริต สนธิ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



กำหนดการ

ภาคเชา

● ภาพรวมของ OCSC WIKI

● การสรางบัญชีผูใชงาน

● ออกแบบโครงสรางขอมูล

● รูจัก DokuWiki และเครื่องมือสำคัญ

● การสรางลิงคเชื่อมโยง

การอบรมนำเขาขอมูลองคความรูเพื่อแพรใน OCSC WIKI

ภาคบาย

● แทรกรูป แทรก footnote

● ตาราง กรอบขอความ 

● จัดเตรียมขอมูล

● นำเขาขอมูลจริงลงระบบ

● (option) Infographic ดวย Inscape



เปาหมาย
เพื่อเผยแพรองคความรูภายในสำนักงาน ก.พ. 

ซึ่งผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจนมีความนาเชื่อถือ 

และใชเปนแหลงอางอิงขอมูลในการปฏิบัติงานราชการได



แนวทางการดำเนินการตอไปในอนาคต

องคความรู (OcscWiki)

เว็บสำนักงาน ก.พ.
ocsc.go.th

เว็บ ก.พ.ค.
mspc.ocsc.go.th

เว็บอินทราเน็ต
intra.ocsc.go.th

เว็บอื่นๆ ของ ก.พ.
ที่มีการอางอิงขอมูล สวนประชาสัมพันธ

สวนเนื้อหาความรู

ผูรับบริการขอมูล



องคความรูคืออะไร

คำจำกัดความจาก

สำนักงานราชบัญฑิตยสภา

http://www.royin.go.th/?knowledges=

body-of-knowledge-knowledge-knowl

edge-management-km

คำวา body of knowledge บัญญัติศัพทวา องคความรู 
หมายถึงความรูที่ประกอบดวยมโนทัศนหลัก โครงสรางและ
ชองทางที่จะเขาถึงความรูที่ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนใน
กระบวนการตอไปนี้  
1) รวบรวม คนควาอยางลึกซึ้งและมีสวนรวม  
2) ทดลองปฏิบัติ วิเคราะหและสรุปสาระ  
3) เกิดแนวคิด เนื้อหาและแนวทางพัฒนา เรียกวา ความรู 
4) การสังเคราะห แนวคิด เนื้อหา แนวทาง 
บูรณาการมาเปนความรูในระดับสูงขึ้น



องคความรู สำนักงาน ก.พ.

ระยะแรกของการเก็บรวบรวมองคความรูของสำนักงาน ก.พ. คณะทำงานลงความเห็นวาจะนำองค

ความรูตอไปนี้เปนการนำรองการจัดเก็บองคความรู

● พระบรมราโชวาท

● องคความรูสำหรับขาราชการใหม

● องคความรูสำหรับขาราชการในตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล

● องคความรูดานกฎหมายสำหรับขาราชการพลเรือน

● ฐานขอมูลหองสมุดสำนักงาน ก.พ.



เครื่องมือที่นำมาใช

Wiki Software



ทำไมตอง WIKI

● เปดกวางสำหรับทุกคนในการเพิ่มหรือ

แกไขเนื้อหา

● การเชื่อมโยงขอมูลภายในทำไดดีมาก

● โครงสรางเนื้อหาที่ยืดหยุน

● โหลดเร็ว กินทรัพยากรของเครื่องนอย

● มีประวัติการเพิ่มหรือแกไขอยางละเอียด

ซึ่งสามารถสลับเวอรชั่นไดอยางรวดเร็ว

● รองรับไดหลายภาษา



Wiki กับ Website ตางกันอยางไร ?

“การมีสวนรวมของผูใชในเนื้อหา”
ผูใชงาน Wiki สามารถแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาบนพื้นฐานของความถูกตองเชื่อถือได

หากใหขอมูลที่บิดเบือนหรือแอบแผง เนื้อหานั้นจะถูกลบออกเมื่อมีการตรวจสอบ ในขณะที่ผูใชงาน 
Website ไมสามารถเปนสวนหนึ่งของการสรางเนื้อหาใดๆได นอกจากการแสดงความเห็น 

(comment)



DokuWiki
เพื่อการบริหารจัดการองคความรูของสำนักงาน ก.พ.



รูจักโครงสรางขอมูล

Tree structure ในเครื่องคอมพิวเตอร Tree structure ในเว็บ OCSC Wiki

Folder > File Namespace > Page



การสรางหนาใหม
การสรางหนาเนื้อหาทำไดหลายวิธี

เชน ผาน search box หรือ ผาน address bar

ซึ่งเลือกใชตามความถนัดหรือสถานการณ

สรางผาน Search box

● พิมพชื่อหนาในชอง search

● คลิกปุม Create this page

● สรางเนื้อหา แลวกดปุม Save

สรางผาน Address bar

● พิมพชื่อหนาในชอง address bar หลัง 

wiki.ocsc.go.th/ แลวกดปุม Enter

● คลิกปุม Create this page 

● สรางเนื้อหา แลวกดปุม Save



การสรางหนาใหม ภาย

ใต Namespace
สรางหนาใหมภายใต Namespace เพื่อเปนการจัดกลุมหรือหมวด

หมูของหนาอยางเปนระเบียบ

มีลักษณะเหมือนกันจัดไฟลในคอมพิวเตอร

สรางผาน Search box หรือ 

Address bar 

● พิมพชื่อหนาโดยมีเครื่องหมาย : (colon) 

ตอทายชื่อ Namespace 

เชน ชวยเหลือ:การสรางหนา

● คลิกปุม Create this page

● สรางเนื้อหา แลวกดปุม Save



แบบฝกหัดที่ 1

สรางหนาใหม (Page) โดยตั้งชื่อ Page เปนชื่อและนามสกุลของตน

เอง ภายใต Namespace ที่ชื่อ “ฝกอบรม”



การสราง tag
เพื่อการจัดหมวดหมูของหนาที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกัน หรือ

ตองการใช Keyword ตัวเดียวกัน 

● รูปแบบ {{tag> tag_name}}

● หนึ่งหนาสามารถมีไดหลาย tag

ตัวอยาง 

{{tag> นักทรัพยากรบุคคล}}

{{tag> วินัยขาราชการ คูมือ HRM}}



{{tag> ทดสอบ}}

กรุณาใส tag “ทดสอบ” ในทุกหนาที่ทำการฝกอบรมวันนี้



แบบฝกหัดที่ 2

ติด tag คำวา “ทดสอบ” และ “การสรางหนา” ใน

หนาที่ทานสรางจากแบบฝกหัดที่ 1



แบบฝกหัดที่ 3
● หัวเรื่องขนาด H1 โดยใช ชื่อ-นามสกุล

● หัวเรื่องรอง H2 “เกี่ยวกับฉัน”

● ยอหนาแรก เขียนแนะนำตัวเองไมเกิน 2 บรรทัด



แบบฝกหัดที่ 4
● หัวเรื่องรอง H2 “งานประจำ”

● ทำรายการ (Ordered list) ภารกิจไมนอยกวา 3 รายการ

● หัวเรื่องรอง H2 “งานอดิเรก”

● ทำรายการ (Unordered list) งานอดิเรกไมนอยกวา 3 รายการ



แบบฝกหัดที่ 5
● หัวเรื่องรอง H2 “เพื่อนของฉัน”

● ทำรายการ (Ordered list) เพื่อนรวมอบรมไมนอยกวา 3 ราย

● สรางลิงคเชื่อมโยงไปหนาเพื่อนของทาน

● สรางลิงคภายนอกไปยังเว็บไซตโปรด



แบบฝกหัดที่ 6
● หัวเรื่องรอง H2 “จังหวัดที่ฉันไปเที่ยว”

● สรางตารางขนาด 3x4 ตามรูป

ภาค จังหวัด สถานที่เที่ยว



แบบฝกหัดที่ 7
แทรกรูป โดยเลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลววางไวที่

ยอหนาแรกของหนา



แบบฝกหัดที่ 8
● แทรก footnote อยางนอย 3 แหงในหนาสวนตัว

● สรางลิงคเชื่อมโยงใน footnote อยางนอย 1 รายการ



แบบฝกหัดที่ 9
● สรางกรอบขอความ แบบพื้นฐาน

● สรางกรอบขอความ แบบ important

● สรางกรอบขอความ แบบ tip

● สรางกรอบขอความ แบบ warning



แบบฝกหัดที่ 10
● สรางหนาใหมชื่อ “สอบไฟนอลxx” ใต Namespace “ทดสอบ”

● หัวเรื่อง H1 ชื่อ “สอบไฟนอลxx”

● เขียนความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ พรอมใสรูป

● ติด tag “ทดสอบ” และ ชื่อยอหนวยงานตนเอง

● ทำตาราง 3x4 : ชื่อเพื่อน งานอดิเรก และ ลิงค Page

● สรางกรอบขอความ แบบ important และ footnote

● สรางลิงคจากหนา ชื่อ-นามสกุล ของตนเองมายังหนานี้


