
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. 
ของส านัก/หน่วยงานในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ส านัก/หน่วยงาน ส านักงาน ก.ค.ศ. 
๑. ชื่อองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ.  
 

๒. ที่มา หรือความจ าเป็น หรือการได้มาของเนื้อหาองค์ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
  ๒.๑.๑  การส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ  
  ๒.๑.๒  การสร้างฐานข้อมูล MySQL 
  ๒.๑.๓  การพัฒนาระบบโปรแกรมหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. 
   -  การเพ่ิมข้อมูล 
   -  แก้ไขข้อมูล 
   -  ลบข้อมูล 
   -  ค้นหาข้อมูล 
   -  รายงานข้อมูล 
  ๒.๑.๔ การบ ารุงรักษา 
   -  การส ารองข้อมูล 
   -  การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
  ๒.๑.๕  การน าเข้าข้อมูล 
   -  การจัดกลุ่มและแยกประเภทหนังสือเวียน 
    ๑)  การแยกตามประเภทหนังสือ 
     -  หนังสือเลข 
     -  หนังสือเวียน 
    ๒)  การแยกตามกฎหมาย 
     -  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  
     -  กฎ การเลื่อนเงินเดือน 
     -  พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     -  พ.ร.ฎ. การปรับอัตราเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 -  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
      และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     -  พ.ร.บ. เงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     -  พ.ร.บ. เงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     -  พ.ร.บ. เงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗      
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    ๓)  แยกตามหมวดกฎหมาย 
     -  บทเฉพาะกาล 
     -  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     -  หมวด ๑ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 
     -  หมวด ๓ การก าหนดต าแหน่งฯ  
     -  หมวด ๔ การบรรจุและแต่งตั้ง 
     -  หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ 
     -  หมวด ๗ การด าเนินการทางวินัย 
     -  หมวด ๘ การออกจากราชการ 
    ๔)  แยกตามประเภทค าสั่ง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การจัดกลุ่ม ระดับ ประเภทต าแหน่ง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การย้ายและการเลื่อนต าแหน่ง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การสอบแข่งขัน 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การเลื่อนเงินเดือน 
     -  ๓๘ ค.(๒)/การเลื่อนและแต่งตั้ง 
     -  ๓๘ ค.(๒)/มาตรฐานต าแหน่ง 
     -  กฎหมาย - วินัย 
     -  การคัดเลือกผู้บริหาร 
     -  การคัดเลือกศึกษานิเทศก ์

 -  การจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.  
  ตั้งในส่วนราชการ 

    ๕)  แยกตามสถานะการใช้งาน  
     -  ปกต ิ
     -  ยกเลิก 
  ๒.๑.๖ การเชื่อมโยงเว็บไซต์สืบค้นหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. กับเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
  ๒.๑.๗ จัดท าระบบการสืบค้นหนังสือเวียน มี ๔ วิธี 
   ๑)  การสืบค้นโดยวิธีการพิมพ์ค้นหาแบบง่าย 
   ๒)  การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูล (ผู้ดูแลระบบ) 
   ๓)  การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูลและใช้เงื่อนไข 
   ๔)  การสืบค้นขั้นสูง 
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  ๒.๑.๘ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. (Circular letter of The OTEPC) 
มีวิธีการสืบค้น ๕ วิธี ดังนี้ 
  วิธีที่ ๑  การสืบค้นโดยวิธีการพิมพ์แบบง่ายในกรณีที่ไม่ทราบหมวดหมู่หรือประเภท 
ที่ต้องการค้นหา  

 ๑. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular๕๙.otepc.go.th  
 

 
 

    ๒.  กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ. 
    ๓.  ไปที ่เมนูส าหรับค้นหา (search) ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
 

 
 

    ๔. พิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง เช่น “ว ๑/๒๕๕๘” ชื่อเรื่อง เช่น  
“การย้าย”“เลื่อนขั้น” “บรรจุ” “คัดเลือก” เป็นต้น และกดปุ่มค้นหา (รูปแว่นขยาย) จะปรากฏข้อมูลตามที่
ต้องการค้นหา 
    ๕. เมื่อต้องการเปิดดูหนังสือเวียนให้คลิกที่ช่องเอกสารด้านหลังชื่อเรื่อง 
 

 
 

    ๖. หน้าจอจะปรากฏหนังสือเวียนในรูปแบบของไฟล์ PDF 
 

  วิธีที่ ๒  การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูล 
    ๑. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular๕๙.otepc.go.th  

 

 
 

    ๒. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ. 
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    ๓. จะปรากฏเมนูส าหรับค้นหาด้านซ้ายมือ 
 

 
 

๔. สามารถเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการค้นหาได้ โดยจะแบ่งประเภทหมวดหมู่ใหญ ่ๆ  
ได้ ๖ หมวดหมู่ 
     ๔.๑ แยกตามปีที่หนังสือได้ประกาศใช้  
     ๔.๒  แยกตามประเภทหนังสือ แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ  
     ๔.๓  แยกตามกฎหมาย 
     ๔.๔  แยกตามหมวดกฎหมาย 
     ๔.๕  แยกตามประเภทค าสั่ง 
     ๔.๖ แยกตามสถานการณ์ใช้งาน 
      -  ปกติ (๘๘) 

 -  ยกเลิก (๔) 
 ๕. ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาหนังสือเวียนทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คลิกท่ี 

ปุ่มสามเหลี่ยมในหมวดหมู่ “ปี” และ “ประเภทหนังสือ” เพ่ือขยายเมนูแล้ว จะปรากฏข้อมูลให้คลิกเลือก 
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    ๖.  ท าเครื่องหมายถูกท่ีหน้าปี ๒๕๕๑ และหนังสือเวียน หลังจากนั้น กดปุ่ม 
Apply เพ่ือยืนยันการกรองข้อมูล 
 

 
 

    ๗. หนังสือเวียนจะถูกกรองและแสดงเฉพาะประเภทที่ค้นหา 
 ๘. สามารถเลื่อน แถบเลื่อนภาพ (Scrollbar) ด้านขวาของหน้าจอ เพ่ือค้นหา 

หนังสือเวียนที่ต้องการได้ 
 

  วิธีที่ ๓ การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูลและใช้เงื่อนไข 
    ๑. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular๕๙.otepc.go.th  

 

 
 

    ๒. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ. 
    ๓.  จะปรากฏเมนูส าหรับค้นหาด้านซ้ายมือ 
 

 
 

    ๔.  คลิกท่ีไอคอน show search options 
    ๕. คลิกท่ีปุ่ม Add field เพ่ือเลือกหัวข้อที่จะสืบค้นเพ่ิมเติม 
 

 
 

๖. สามารถก าหนดเงื่อนไขในการสืบค้นแต่ละเรื่องได้ และสามารถเลือกเง่ือนไข 
ได้มากกว่า ๑ เงื่อนไข โดยการคลิกท่ีปุ่ม Add field อีกครั้ง 
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  วิธีที่ ๔  การสืบค้นขั้นสูง 
    ๑.  เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL :circular๕๙.otepc.go.th  

 

 
 

    ๒.  กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ. 
    ๓.  จะปรากฏเมนูส าหรับค้นหาด้านซ้ายมือ 
    ๔.  คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง” 
 

 
 

๕. จะปรากฏเมนูการค้นหาทุกหัวข้อ สามารถก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้ 
เช่น ค าย่อ เลขท่ีหนังสือ ชื่อเรื่อง สถานะการใช้งาน 
 

 
 

๖. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ค าว่า “การโอน” ลงไปในช่อง ชื่อเรื่อง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา”  
หน้าจอจะแสดงเฉพาะหนังสือเวียนที่ 
 

  วิธีที่ ๕ เทคนิคการดาวโหลดและสั่งพิมพ์ 
       ๑. เมื่อต้องการเปิดดูหนังสือเวียนให้คลิกที่ช่องเอกสาร ด้านหลังชื่อเรื่อง 
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     ๒. หน้าจอจะปรากฏหนังสือเวียนในรูปแบบของไฟล์ PDF 
 

 
 

    ๓. เมื่อต้องการดาวโหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ให้คลิกขวา และเลือก “บันทึกเป็น”  
       ๔. หากต้องการพิมพ์ คลิกขวา และเลือก “พิมพ์” 
 ๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  -  แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ 
  -  จัดประชุมคณะท างานจัดการความรู้เพ่ือบ่งชี้ความรู้ 
  -  คัดเลือกองค์ความรู้และจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  -  ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 
  -  ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  -  รวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากแหล่ง ช่องทางต่าง ๆ  
  -  จัดท าระบบฐานข้อมูล น าเข้าข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ.  
  -  ขออนุมัติส านักงาน ก.ค.ศ. น าลงบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
  -  จัดท าโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้  องค์ความรู้ที่ ๗ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นหนังสือเวียน
ของส านักงาน ก.ค.ศ. และฝึกปฏิบัติ จ านวน ๓๔ คน 
  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้ที่ ๗ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นหนังสือเวียน
ของส านักงาน ก.ค.ศ. โดยการจัดกิจกรรมสืบค้นฐานข้อมูลเพ่ือตอบข้อค าถาม สนทนาแลกเปลี่ยน และ 
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลหนังสือเวียน และวิธีการสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
  - ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -  จัดท าเอกสารถอดบทเรียนเวียนแจ้งให้แก่ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม และข้าราชการของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. เผยแพร่ทางแผ่นพับและทางเว็บไซต์ 
 ๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  -  การรวบรวมข้อมูลหนังสือเวียนและหนังสือเลขยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีจ านวนมากและมาจาก
หลายภารกิจ 
  -  ระบบที่พัฒนายังมีความล่าช้าในการสืบค้น 
  -  ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียร 
  -  วิธีการสืบค้นยังไม่สมบูรณ์ 
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 ๒.๔ วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
  -  ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสอบหนังสือเวียนส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน เพ่ือน ามา
ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน 
  -  มีการปรับปรุงส่วนการค้นหาเพ่ิมเติมให้มีความเร็วสูงขึ้น 
  -  จัดท าโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในส านักงาน ซึ่งท าให้ระบบอินเทอร์เน ต 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  -  เพ่ิมหมวดหมู่ในการสืบค้นตามความต้องการของผู้ใช้ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา 

๒.๕ กลยุทธ์หรือเทคนิคในการด าเนินงานที่ใช้แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
  -  ศึกษา เปรียบเทียบระบบสืบค้นหนังสือเวียนของหน่วยงานอ่ืน และน ามาปรับปรุงระบบที่มีอยู่ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  -  ท าระบบที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้จริง ขยายขอบเขตการด าเนินงาน เพ่ือให้รองรับการใช้งาน
กับทุกภารกิจ  
 ๒.๖ แนวคิดท่ีจะพัฒนากลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการท างานให้ประสบผลส าเร็จให้ดียิ่งขึ้น 
  -  มีแนวคิดที่จะน าระบบฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. เก็บไว้ในระบบ Cloud server 
เพ่ือเพ่ิมความเร็วของการสืบค้นและป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
  

๓. เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 -  แผ่นพับ  
 -  คู่มือเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. ฐานข้อมูลหนังสือเวียนของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  
 -  ฐานข้อมูลหนังสือเวียนบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

๔. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน 
 -  มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ.เพ่ือน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 -  แนะน าผู้อ่ืน และสามารถถ่ายทอดได ้
 - ถอดบทเรียนเผยแพร่ หรือใช้เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 -  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น
เอกสารหลักฐานและน ามาประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
 
 
 


