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• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทัง้
ลกัษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพีเ่ลี้ยงสอนงาน  
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
 การจดัท าโครงงานในครัง้นี้ทางสถานประกอบได้มอบหมายให้พี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน 
พร้อมทัง้เรียนรูก้ารใชเ้อกสารบญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ี่ดินโดยลกัษณะงานทีไ่ดร้บั
นัน้เป็นที่มาของการเลอืกจดัท าโครงงานฉบบันี้ขึน้มาเนื่องจากได้เห็นการใชเ้อกสารนัน้มคีวาม
ยุ่งยากพร้อมทัง้ต้องมีความละเอียดให้การใช้เอกสารสูงหากเป็นบุคคลภายนอกหรือเป็น
นักศึกษาฝึกงานที่ได้รบัมอบหมายงานดงักล่าวนัน้อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เนื่องจากใน
เอกสารนัน้มีข้อมูลจ านวนมากและอาจจะท าให้การมองเห็นเกิดการคลาดเคลื่อนได้ จาก
ระบบงานทีพ่ ีเ่ลี้ยงไดส้อนงานนัน้ท าใหน้ิสติฝึกสหกจิเองต้องมคีวามละเอยีดในการไดร้บัหน้าที่ที่
พีเ่ลี้ยงไดม้อบหมายใหแ้ละต้องใชร้ะยะเวลาในการเรยีนรูง้านใหไ้ดร้วดเรว็ที่สุดเพราะพีเ่ลี้ยงนัน้
มหีน้าที่ต้องคอยให้บริการกบัประชาชน และตลอดระยะเวลาการฝึกหกจินัน้ไดร้บังานจากฝ่าย
ทะเบยีนทีต้่องจดัการขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนันัน่คอื การแสกนโฉนดทีด่นิและหนังสอืรบัรบัรองการ
ท าประโยชน์ทีม่กีารจดสารบญัจดทะเบียนในแต่ละวนัให้เข้าสู่โปรแกรมน าเข้าข้อมูลภาพลกัษณ์
เอกสารสทิธิที่ดิน ทัง้นี้จากลกัษณืงานที่ได้รบัมอบหมายให้ใช้งานเอกสารบัญชีก าหนดราคา
ประเมนิทุนทรพัย์ที่ดินเพื่อตรวจสอบราคาประเมนิให้กบัประชาชนนัน้จึงน ามาซึ่งการจัดเก็บ
ขอ้มูลบญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ี่ดนิเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Excel และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมน าเสนอผ่านเครื่องมอื Pivot Table เพื่อจดัเก็บเป็นฐานข้อมูล

บญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิของส านักงานทีด่นิจงัหวดัสงขลา สาขานาทวี 
            ภาพท่ี1_รูปแบบการค้นหาข้อมลูในปัจจุบนั                 ภาพท่ี2_ข้อมลูในบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน 
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• อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคดัย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้
วชิาความรู/้ทกัษะตามทีไ่ดเ้รยีนมา 
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

วิธีการท าโครงงานในครั้ งน้ีคือไดป้รึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาว่าดว้ยปัญหาที่พบเจอในการท างาน
พร้อมท าการศึกษาขอ้มูลและเคร่ืองมือที่จะน ามาใชจ้ดัฐานขอ้มูลบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยม ี

บทคัดย่อดงัน้ี การจดัเก็บขอ้มูลบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน กรณีศึกษา ส านกังาน
ที่ดินจงัหวดัสงขลา สาขานาทวี เป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาการจดัการขอ้มูลและน ามาเพื่อพฒันาให้อยู่
ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หนา้ที่พนกังานที่ดิน ในฝ่ายทะเบียน ของ
ส านกังานที่ดินจงัหวดัสงขลา สาขานาทวี เน่ืองจากปัจจุบนันั้นทางส านกังานนั้นมีการใชบ้ญัชีก าหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินในรูปแบบเอกสาร ที่มีการจดัท าบญัชีดงักล่าวจาก กรมธนารักษ ์ ที่ท าการ
วิเคราะห์และพิจารณาก าหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อท าการจดัพิมพบ์ญัชีก าหนดราคา
ประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน และน าส่งประกาศบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินให้กบักรมทีด่ิน ที่
จดัพิมพบ์ญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย ์ มาในรูปแบบเอกสารกระดาษ A3 ซ่ึงในส านกังานที่ดิน
จงัหวดัสงขลา สาขานาทวี มีเอกสารดงักล่าวเป็นจ านวน 19 เล่ม เมื่อตอ้งการใชข้อ้มูลจากเพื่อประเมิน
ราคาที่ดินนั้นตอ้งท าการสืบคน้จากเอกสาร ใน1เล่มที่มีขอ้มูลประกอบจ านวน 11 ขอ้มูลดงัน้ี 1. เลขที่
โฉนด 2. อ าเภอ 3. ต าบล 4.หนา้ส ารวจ 5.แผนภูมิประเทศ 6.ระวาง 7.แผ่น 8. มาตราส่วน 9. เลขที่ดิน 10. 
เน้ือที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 11. ราคาประเมิน (บาท ต่อ ตารางวา) จึงอาจจะท าให้เกิดความคาดเคล่ือนจาก
การมองเอกสารที่มีขอ้มูลจ านวนมากและท าให้เพิ่มระยะเวลาในการสืบคน้เพิ่มข้ึน จึงเป็นที่มาของการ
จดัเก็บขอ้มูลบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Excel และท าการจดัการน าเสนอในรูปแบบของ Pivot Table  โดยการศึกษาครั้ งน้ีท าการจดัเก็บขอ้มูล
จ านวน 10 เล่ม จากจ านวนทั้งหมด 19 เล่ม ทั้งน้ีการจดัเก็บขอ้มูลบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินเพื่อให้สะดวกในการใชง้านขอ้มูลดงักล่าวให้กบัเจา้หนา้ที่พนกังานที่ดิน ในฝ่ายทะเบียน  

ผลการจัดการเก็บข้อมูลก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในครั้ งน้ีสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ในดา้นการให้บริการให้กบัประชาชนจากฝ่ายทะเบียนของส านกังานที่ดินขงัหวดัสงขลา 

สาขานาทวี ให้มีความรวดเร็วและลดภาระงานของเจ้าหนา้ที่พนกังานที่ดินดา้นการลดระยะเวลาใน

การสืบคน้หาขอ้มูลราคาประเมินที่ดิน ภายในพื้นที่อ าเภอนาทวี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 วิธีการด าเนินงาน 

 
 ระเบียบแบบแผนและการประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะที่ได้เรียนมา 

ระเบียบแบบแผนของการท าโครงงานในครั้ งน้ีคือการเก็บรวบรวมขอ้มูลในบญัชีก าหนดราคา

ประเมินทุนทรัพยเ์ขา้สู่โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอให้เสร็จส้ินใน

ระยะเวลา 2เดือนเพื่อสามารถให้ทางเจา้หนา้ที่ประเมินการใชง้านและน ามาปรับปรุงให้ทนัในระยะเวลา

ก่อนจบการฝึกสหกิจศึกษา 

จากการจดัท าโครงงานในครั้ งน้ีไดใ้ชท้กัษะความรู้ดา้นการใช ้Microsoft Excel มาประยุกตใ์ชแ้ละ

ท าการเรียนรู้เพิ่มเติมดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลผ่าน PivotTable เพื่อให้การจดัการขอ้มูลในครั้ งน้ีเกิดประโยชน์

มากที่สุดให้กบัทางสถานประกอบการที่ประสบปัญหาดา้นการใชง้านบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

ที่ดินในการคน้หาราคาประเมินที่ดินเพื่อให้บริการแก่ประชาชน 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.รวมรวมขอ้มูลเล่มเอกสารบญัชี
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน 
 

2.จดัขอ้มูลทั้งหมดในโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 

3.วิเคราะห์ขอ้มูลโดย 

PivotTable ในการเรียกใช้

ขอ้มูลที่ตอ้งการ 

 
 

 

4.จดัรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลให้

สะดวกแก่การใชง้าน 

 
 

5.ประเมินและน าเสนอขอ้มูลให้

เจา้หนา้ที่ 

 
 

6.ปรับปรุงและส่งมอบ

ฐานขอ้มูลให้ส านกังาน 
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• อธบิายการน าโครงงานไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรอืเป็นงานประจ า
ทีส่ามารถน าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานไดอ้ย่างชดัเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุน
ค่าใชจ่้าย 
(สรปุข้อมูลท่ีสนับสนุนสำมำรถมีรปูภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 จากการจดัท าโครงงานเรื่องการจดัเกบ็ขอ้มูลบญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิใน
ครัง้นี้นัน้ไดส่้งมอบฐานขอ้มูลใหก้บัทางส านักงานทีด่นิจงัหวดัสงขลา สาขานาทวีในฝ่ายทะเบยีนได้
ใชง้านในการคน้หาราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่นิเพื่อลดระยะเวลาในการท างานในดา้นการใหบ้รกิาร
แก่ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในแต่ละวนัไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ทีจ่ะมปีระชาชนเขา้มาใชบ้รกิารเป็น
จ านวนมากรวมทัง้การใหบ้รกิารจากหน่วยงานทีส่่งหนังสอืเพื่อขอทราบราคาประเมนิทีด่นิของโฉนด
ทีด่นิในอ าเภอนาทวีเพื่อน าไปท าธุรกรรมต่างๆ เนื่องจากไม่ต้องท าการเปิดคน้หาจากเอกสารบญัชี
ก าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยท์ีด่ินทีอ่ยู่ในรูปกระดาษ A3 แต่สามารถคน้หาราคาประเมนิทีด่นิได้
จากคอมพวิเตอรข์องทางส านักงานไดผ่้านฐานขอ้มูลจากโปรแกรม Microsoft Excel ทีม่อียู่ในทุก
เครื่องและยงัเป็นโปรแกรมทีไ่ม่มคี่าใชจ้่ายในการจดัท า จากการจดัท าฐานขอ้มูลนี้ไดม้กีารจดัท า
คู่มอืส าหรบัการใชง้านเกี่ยวกบัการวเิคราะหข์้อมูลผ่าน Pivot Table ของโปรแกรม Microsoft Excel 
ใหก้บัทางส านักงานควบคู่กบัไฟล์ฐานขอ้มูลการจดัเกบ็บญัชกี าหนดราคาประเมนิทุนทรพัยเ์พื่อให้
เจา้หน้าที่สามารถเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากการน าเสนอ 
 

 
 
ภาพ_3 รูปแบบหนา้ปกและขอ้มูลในเอกสารบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดิน 
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           ภาพ_4 

รูปแบบตวัอย่างฐานขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูลบญัชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพยท์ี่ดินและการน าเสนอขอ้มูล 
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ภาพ_5 การคน้หาคาราประเมินจากเอกสาร                            ภาพ_6. การคน้หาราคาประเมินจากฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

ภาพ_7 ตวัอย่างคู่มือการใชง้าน 


