
ส านักงาน ก.ค.ศ.  
ขอน าเสนอ 



 
 
 

การจัดการความรู้ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
องค์ความรูท้ี่ ๗ : เรื่อง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล

หนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ.  
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุม... 



ภาพกิจกรรม 

การจัดการความรู ้





ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นพฒันาระบบ
บริหารงานบคุคล 

นายยศพล เวณุโกเศศ  
ประธานในพธิีเปดิและบรรยายพเิศษ 

ผู้อ านวยการภารกจิบรหิารการเปลี่ยนแปลง
ภาครฐัและนโยบายพเิศษ 
นางสาวสรุางค ์เจริญจติร 

กล่าวรายงาน 



นายกรใจเลิศ ป่าไม้ 

นายคณสั แวดระเว 

วิทยากร 























 



ผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นพัฒนา
ระบบบรหิารงานบคุคล 
นายทศพร ลี้สิ้นภัย 
ประธานในพธิเีปดิ 
และบรรยายพเิศษ 

 

ผู้อ านวยการภารกจิบรหิารการเปลี่ยนแปลง
ภาครฐัและนโยบายพเิศษ 
นางสาวสรุางค ์เจริญจติร 

กล่าวรายงาน 



วิทยากร 

นายกรใจเลิศ ป่าไม้ 

นายคณสั แวดระเว 









 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



๒. ที่มา หรือความจ าเป็น หรือการได้มา
ของเนื้อหาองค์ความรู้ 

 

 ๒.๑ ความรู้ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

  ๒.๑.๑ การส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ  

  ๒.๑.๒ การสร้างฐานข้อมูล MySQL 
   

 



     
 

  ๒.๑.๓ การพัฒนาระบบโปรแกรมหนังสือเวียน
ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
    - การเพิ่มข้อมูล 
    - แก้ไขข้อมูล 
    - ลบข้อมูล 
    - ค้นหาข้อมูล 
    - รายงานข้อมูล 
   



 

 

 

  ๒.๑.๔ การบ ารุงรักษา 

     - การส ารองข้อมูล 

     - การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
 



  

 

  

  ๒.๑.๕ การน าเข้าข้อมูลการจัดกลุ่มและแยก      
     ประเภทหนังสือเวียน 

         ๑) การแยกตามประเภทหนังสือ 

         - หนังสือเลข 

         - หนังสือเวียน 
    



        
 
 

    

       ๒) การแยกตามกฎหมาย 
         - กฎ ก.ค.ศ. ว่าดว้ยการเลือ่นเงินเดอืนฯ ๒๕๕๐  
                 - กฎ การเลือ่นเงินเดอืน 
                 - พ.ร.ฎ. การปรบัอตัราเงินเดอืนฯ (ฉบับที ่๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                 - พ.ร.ฎ. การปรบัอตัราเงินเดอืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                 - พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ
    ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
                 - พ.ร.บ. เงินเดอืน เงินวทิยฐานะ และเงินประจ า
    ต าแหน่งฯ ๒๕๔๗ 
                 - พ.ร.บ. เงินเดอืนฯ (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                 - พ.ร.บ. เงินเดอืนฯ (ฉบับที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                 - พ.ร.บ. เงินเดอืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



         

          ๓) แยกตามหมวดกฎหมาย 

         - บทเฉพาะกาล 

               - พ.ร.บ. ระเบยีบขา้ราชการครูและบคุลากร
        ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

               - หมวด ๑ คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลฯ 

               - หมวด ๓ การก าหนดต าแหน่งฯ  

               - หมวด ๔ การบรรจแุละแตง่ตัง้ 

               - หมวด ๕ การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพฯ 

               - หมวด ๗ การด าเนินการทางวินยั 

               - หมวด ๘ การออกจากราชการ  



                     

           ๔) แยกตามประเภทค าสั่ง 
          - ๓๘ ค.(๒)/การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การจดักลุ่ม ระดับ ประเภทต าแหนง่ 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การปรบัปรงุการก าหนดต าแหนง่ 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การย้ายและการเลื่อนต าแหน่ง 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การสอบแขง่ขนั 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การเลือ่นเงนิเดอืน 
                 - ๓๘ ค.(๒)/การเลือ่นและแตง่ตั้ง 
                 - ๓๘ ค.(๒)/มาตรฐานต าแหนง่ 
                 - กฎหมาย - วินัย 
                 - การคดัเลือกผูบ้รหิาร 
                 - การคดัเลือกศึกษานเิทศก์ 
                        - การจดัประชมุ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ 
    อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ 
   



      

 

      ๕) แยกตามสถานะการใช้งาน   

                 - ปกติ 

         - ยกเลิก 
 



   

   

  ๒.๑.๖ การเชื่อมโยงเวบ็ไชต์สืบค้นหนังสอืเวียนของ
    ส านักงาน ก.ค.ศ. กับเวบ็ไซต์ของส านกังาน ก.ค.ศ. 

  ๒.๑.๗ จัดท าระบบการสบืค้นหนงัสือเวยีน มี ๔ วิธี 

         ๑) การสืบค้นโดยวธิีการพมิพค์้นหาแบบงา่ย 

         ๒) การสืบคน้โดยวธิีการกรองข้อมลู 

         ๓) การสืบค้นโดยวธิีการกรองขอ้มลูและใชเ้งือ่นไข
  (ผู้ดูแลระบบ) 

         ๔) การสืบคน้ขัน้สงู 

   
 

 



 

๒.๑.๘ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือเวียน 
ของส านักงาน ก.ค.ศ. 

(Circular letter of The OTEPC) 
  

 



 

 

 

การสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ.  
สามารถสืบค้น ได้ 4 วิธี ดังนี ้

 

 



 

วิธีท่ี 1 การสืบค้นโดยวิธีการพิมพ์แบบง่าย ในกรณีที่ไม่ทราบหมวดหมู่หรือ
 ประเภททีต่้องการค้นหา 

   1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular59.otepc.go.th  

  

 

   2. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสบืค้นหนังสอืเวียน
   ส านักงาน ก.ค.ศ. 

   3. ไปที่ เมนูส าหรับค้นหา (search) ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 

 

 



    

   

    4. พิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง เช่น “ว1/2558” ชื่อเรื่อง เช่น 
   “การย้าย” “เลื่อนขั้น” “บรรจุ” “คัดเลือก” ฯ เป็นต้น และกดปุ่มค้นหา 
   (รูปแว่นขยาย) จะปรากฏข้อมูลตามที่ต้องการค้นหา 

   5. เมื่อต้องการเปิดดูหนังสือเวียนให้คลิกที่ช่องเอกสาร ด้านหลังชื่อเรื่อง 

  

 

 

   6. หน้าจอจะปรากฏหนังสือเวียนในรูปแบบของไฟล์ PDF 

 



วิธีที่ 2 การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูล        

   1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular59.otepc.go.th  

 

 

   2. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสบืค้นหนังสอืเวียน
   ส านักงาน ก.ค.ศ. 

   3. จะปรากฏ เมนูส าหรับค้นหา ด้านซ้ายมือ 

 



    
    
   4.สามารถเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการค้นหาได้ โดยจะแบ่งประเภทหมวดหมู่
    ใหญ่ๆได้ 6 หมวดหมู่ 
  4.1 แยกตามปีที่หนังสือได้ประกาศใช้  
  4.2 แยกตามประเภทหนังสือ  
  4.3 แยกตามกฎหมาย 
  4.4  แยกตามหมวดกฎหมาย 
  4.5 แยกตามประเภทค าสั่ง 
  4.6 แยกตามสถานะการใช้งาน 
  



    

   5. ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาหนังสือเวียนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2551 ให้คลิกที่ปุ่ม
   สามเหลี่ยมในหมวดหมู่ “ปี” และ “ประเภทหนังสือ” เพื่อขยายเมนูแล้ว  
   จะปรากฏข้อมูลให้คลิกเลือก 

 

 

 

 

  



    

   6. ท าเครื่องหมายถูกที่หน้าปี 2551 และ หนังสือเวียน หลังจากนั้น กดปุ่ม 
   Apply เพื่อยืนยันการกรองข้อมูล 

 

  

 

 

 

    

   7. หนังสือเวียนจะถูกกรองและแสดงเฉพาะประเภทที่ค้นหา 

   8. สามารถเลื่อน แถบเลื่อนภาพ (Scrollbar) ด้านขวาของหน้าจอ เพื่อค้นหา
   หนังสือเวียนที่ต้องการได้ 

 



 

 

วิธีที่ 3 การสืบค้นโดยวิธีการกรองข้อมูลและใช้เงื่อนไข 

   1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular59.otepc.go.th 

 

 

   2. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสืบค้นหนังสือเวียนส านักงาน ก.ค.ศ. 

   3. จะปรากฏ เมนูส าหรับค้นหา ด้านซ้ายมือ 

   4. คลิกที่ไอคอน        show search options 

  

 



   5. คลิกที่ปุ่ม Add field เพื่อเลือกหัวข้อที่จะสืบค้นเพิ่มเติม 

 

 

 

 

   6. สามารถก าหนดเงื่อนไขในการสืบค้นแต่ละเรือ่งได้ และสามารถเลือก
   เงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข โดยการคลิกที่ปุ่ม Add field อีกครั้ง 

 



วิธีที่ 4 การสืบค้นขั้นสูง 

 1. เปิดบราวเซอร์ และพิมพ์ URL : circular59.otepc.go.th  

 

 

   2. กดปุ่ม Enter จากนั้นหน้าจอจะปรากฏระบบสบืค้นหนังสอืเวียน
     ส านักงาน ก.ค.ศ. 

   3. จะปรากฏ เมนูส าหรับค้นหา ด้านซ้ายมือ 

   4. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหาขั้นสูง” 

 



   
    5.จะปรากฏเมนูการค้นหาทุกหัวข้อ สามารถก าหนดเงื่อนไขในการค้นหาได้ 
     เช่น ค าย่อ เลขที่หนังสือ ช่ือเรื่อง สถานการณ์ใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
    6. ตัวอย่างเช่น พิมพ์ค าว่า “การโอน” ลงไปในช่องชื่อเรื่อง แล้วคลิกปุ่ม 
    “ค้นหา” หน้าจอจะแสดงเฉพาะหนังสือเวียนที่ต้องการค้นหา 

 

  
 



เทคนิคการดาวโหลดและสั่งพิมพ์ 

  1. เมื่อต้องการเปิดดูหนังสือเวียนให้คลิกที่ช่องเอกสาร ด้านหลังชื่อเรื่อง 

 

 

 

 2. หน้าจอจะปรากฏหนังสือเวียนในรูปแบบของไฟล์ PDF  

 

 

 

 

 3. เมื่อต้องการดาวโหลดเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ให้คลิกขวา และเลือก “บันทึกเป็น”  

 4. หากต้องการพิมพ์ คลิกขวา และเลือก “พิมพ์” 

 

 

 



 ๒.๒ ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 

      - แต่งตัง้คณะท างานจดัการความรู้ 

      - จัดประชุมคณะท างานจดัการความรูเ้พื่อบ่งชี้ความรู้ 

      - คัดเลอืกองค์ความรู้และจดัท าแผนการจดัการความรู้ 

      - ด าเนนิกิจกรรมตามแผนการจดัการความรู้ 

      - ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

      - รวบรวมเอกสาร ข้อมลูจากแหลง่ ช่องทางตา่ง ๆ  

 - จัดท าระบบฐานขอ้มลู น าเข้าขอ้มลูหนงัสอืเวยีนของ 
 ส านักงาน ก.ค.ศ.  

      - ขออนมุตัสิ านกังานก.ค.ศ. น าลงบนเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ค.ศ. 

      - จัดท าโครงการ และขออนมุตัโิครงการ 

 



  

 - จัดประชุมเชงิปฏิบัตกิารจดัการความรู ้องค์ความรู้ที่ ๗  
           เรื่อง เทคนิคการสบืค้นหนงัสอืเวียนของส าและฝึกปฏิบัตจิ านวน ๓๔ คน 

     - จัดประชุมเชิงปฏบิัตกิารแลกเปลีย่นความรู ้องค์ความรูท้ี่ ๗ 
     เรือ่ง เทคนิคการสบืค้นหนงัสอืเวยีนของส านกังาน ก.ค.ศ.  
     โดยการจดักิจกรรมสบืคน้ฐานข้อมลูเพื่อตอบข้อค าถาม สนทนา
     แลกเปลีย่นและใหข้้อเสนอแนะในการปรบัปรุงเพื่อจดัท าฐานขอ้มลู
     หนงัสอืเวยีน และวธิกีารสบืคน้ทีส่ะดวกรวดเรว็ปจัจบุัน 

     - ถอดบทเรยีนทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

     - จัดท าเอกสารถอดบทเรยีนเวียนแจง้ใหแ้ก่ข้าราชการที่เข้า      
     ร่วมกิจกรรมและข้าราชการของส านกังาน ก.ค.ศ. เผยแพร ่
           ทางแผ่นพับและทางเวบ็ไซต์ 



           

     ๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

      - การรวบรวมข้อมูลหนังสือเวียนและ 
      หนังสือเลขยังไม่ครบถ้วน เนื่องจาก 
          มีจ านวนมากและมาจากหลายภารกิจ 

   - ระบบที่พัฒนายังมีความล่าช้าในการสืบค้น 

   - ระบบอินเทอรเ์นตยังไม่เสถียร 

   - วิธีการสืบค้นยังไม่สมบูรณ์ 
 



  

 ๒.๔ วิธีการแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

 - ขอความร่วมมือจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมตรวจสอบ 
           หนังสือเวียนสว่นที่ยังไม่ครบถว้น เพื่อน ามาปอ้นข้อมลู 
           เพิ่มเตมิให้เปน็ปัจจุบนั 

      - มีการปรับปรุงสว่นการคน้หาเพิม่เตมิให้มีความเร็วสงูขึ้น 

      - จัดท าโครงการปรับปรงุระบบเครือขา่ยภายใน 
      ส านักงานซึง่ท าใหร้ะบบอินเทอรเ์นตมีประสทิธิภาพสงูขึ้น 

 - เพิ่มหมวดหมูใ่นการสบืคน้ตามความต้องการของ 
           ผู้ใช้เพือ่ความสะดวกในการคน้หา 



  

 

  

 ๒.๕ กลยุทธ์หรือเทคนคิในการด าเนนิงานทีใ่ช้แกไ้ขปัญหา 
     อุปสรรคในการด าเนนิงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     - ศึกษา เปรียบเทียบระบบสบืคน้หนงัสือเวยีนของหนว่ยงานอื่น 
      และน ามาปรับปรุงระบบที่มอียูใ่ห้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

     - ท าระบบที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานไดจ้ริง  
     ขยายขอบเขตการด าเนนิงานเพือ่ให้รองรับ 
      การใช้งานกบัทุกภารกิจ 



  

 

  

 ๒.๖ แนวคิดที่จะพัฒนากลยทุธ์หรือเทคนิควิธกีารท างาน
      ให้ประสบผลส าเร็จใหด้ียิง่ขึ้น 

      - มีแนวคิดที่จะน าระบบฐานข้อมูลหนังสอืเวียนของ
      ส านักงาน ก.ค.ศ. เก็บไว้ในระบบ Cloud server เพื่อเพิม่ 
      ความเร็วของการสบืค้นและปอ้งกนัการสญูหายของข้อมูล 



 

๓. เอกสารที่ใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   - แผ่นพับ  

   - คู่มือเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 
   หนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. ฐานข้อมูล 
   หนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ.  

   - ฐานข้อมูลหนังสือเวียนบนเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. 



 
๔. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน 
   - มีความรู ้ความเข้าใจ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 
   หนังสือเวียนของส านักงาน ก.ค.ศ. เพื่อน าไปปฏิบตัิงาน   
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   - แนะน าคนอื่น และสามารถถ่ายทอดได้ 
   - สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูล 
   ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นเอกสารหลักฐาน    
   และน ามาประกอบการปฏิบตัิงานได้อย่างมีความหลากหลายยิ่งขึ้น 



 
ขอขอบคุณ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 



 
ขอขอบคุณ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 


