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ที่มาของการด าเนินโครงการ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในจะเข้มแข็งได้ ต้องได้รับการ
สนับสนุนในระดับนโยบายจากผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2550  และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการประชุมวิชาการระดับชาติ : 2552 ปีแห่งคุณภาพ
การอุดมศึกษาไทย จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของประชาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ ง  และเ พ่ือให้ก้าวต่อไปของการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ส านักประกันคุณภาพจึงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการประกันคุณภาพที่จะ
เกษี ยณอายุ ร าชการ  เ พ่ือ ให้ ผู้ บ ริ ห ารตลอดจนบุ คล ากรที่ เ ป็ น เครื อข่ า ยประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเอง อันเป็นการสืบสานงานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 

1 .  เ พ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการด า เนิน โครงการ จัดการความรู้  “สืบสานงานคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

2. เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป 
 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมลู 
1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
1.2 มีแนวคิดในการด าเนินงานที่รวบรวมได้จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของผู้เกษียณ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก
ของผู้จัด 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ  2.1 การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับผู้เกษียณ 
2.2 การได้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากผู้เกษียณ 
2.3 การได้แนวทางการท างานท่ีดีจากผู้เกษียณ 
2.4 ความสามารถน าประสบการณ์ที่ได้จากผู้ เกษียณไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.5 ความประทับใจกับการเข้าร่วมงาน 

แบบสอบถาม 
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ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมลู 
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

3.1 ความสะดวกของการเข้าร่วมงาน (ผ่านแบบตอบรับจาก 
บัตรเชิญ) 
3.2 ความเหมาะสมของก าหนดการในภาพรวม 
3.3 ความเหมาะสมของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต 

แบบสอบถาม 
 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.1 เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด้วยอธัยาศัยไมตร ี
4.2 เจ้าหน้าท่ีให้การบริการ/อ านวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน 
4.3 เจ้าหน้าท่ีช้ีแจง และท าความเข้าใจในกิจกรรมตา่งๆ  
ต่อผู้เข้าร่วมงาน 

แบบสอบถาม 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5.1 ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
5.2 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 
5.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ 

แบบสอบถาม 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ส านักประกันคุณภาพได้ระบุเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าส านัก

ประกันคุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะท างานประกันคุณภาพของคณะวิชา ส านัก สถาบัน จ านวน 150 คน แต่มี
ผู้เข้าร่วมงานจริง จ านวน 90 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รศ.วุฒิชัย   กปิลกาญจน์ ได้เข้าร่วมงาน
มุทิตาจิตแด่คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพด้วย ดังนี้ 
 

วิทยาเขต 
 

เพศ สังกัด 
ชาย หญิง รวม คณะวิชา  ส านัก สถาบัน รวม 

รวม 31 59 90 28 40 22 90 
บางเขน 26 52 78 23 33 22 78 
ก าแพงแสน 4 5 9 3 6 - 9 
ศรีราชา 1 1 2 1 1 - 2 
เฉลิมพระเกียรติ - 1 1 1 - - 1 

 
หมายเหตุ : วิทยาเขตศรีราชา ส่งชุดการแสดงร่วมในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  

แตไ่ม่ได้ส่งชื่อตามใบตอบรับ 
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x

ผลการประเมินโครงการภาพรวม 

จากการด าเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร และบริเวณโถง
ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้บริหารและบุคลากรส านักประกันคุณภาพทุกคนร่วมกัน
ด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เกษียณอายุราชการในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการซึ่งเป็นกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ รศ.ดร.สามัคคี  บุณยะวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.วราภรณ์   เทพสัมฤทธิ์พร ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ซึ่งทั้งสามท่านนี้เป็นผู้ที่มีคุณาปการต่อการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างยิ่ง  

ผลการประเมินโครงการ พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  ๔.๔๐ 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .๗๒ โดยผู้เข้าร่วมมีความประทับใจในงานนี้ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘  
และได้แนวทางการท างานที่ดีจากผู้เกษียณ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ รายละเอียดดังนี้ 

 
ประเด็นการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 

SD. 
ภาพรวม             4.40 0.72 
ด้านคุณภาพการให้บริการ             4.34 0.76 
1. ท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท างานกับผู้เกษียณ 

จ านวน 6 15 6 1 0 3.93 0.77 
ร้อยละ 21.43 53.57 21.43 3.57 0.00 

2. ท่านได้ประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์จากผู้เกษียณ 

จ านวน 13 13 2 0 0 4.39 0.63 
ร้อยละ 46.43 46.43 7.14 0.00 0.00 

3. ท่านได้แนวทางการท างานท่ีดีจาก
ผู้เกษียณ 

จ านวน 17 11 0 0 0 4.61 0.50 
ร้อยละ 60.71 39.29 0.00 0.00 0.00 

4. ท่านสามารถน าประสบการณ์ทีไ่ด้
จากผู้เกษียณไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

จ านวน 16 9 3 0 0 4.46 0.69 
ร้อยละ 57.14 32.14 10.71 0.00 0.00 

5. ท่านประทับใจกับการเข้าร่วมงาน
ครั้งนี ้

จ านวน 13 14 0 0 0 4.48 0.98 
ร้อยละ 48.15 51.85 0.00 0.00 0.00 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

            4.37 0.74 

6. ความสะดวกของการเข้าร่วมงาน 
(ผ่านแบบตอบรับจากบัตรเชิญ) 

จ านวน 11 14 2 0 0 4.33 1.02 
ร้อยละ 40.74 51.85 7.41 0.00 0.00 

7. ความเหมาะสมของก าหนดการใน
ภาพรวม 

จ านวน 13 12 3 0 0 4.36 0.68 
ร้อยละ 46.43 42.86 10.71 0.00 0.00 

8. ความเหมาะสมของกิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

จ านวน 13 13 2 0 0 4.39 0.63 
ร้อยละ 46.43 46.43 7.14 0.00 0.00 

9. ความเหมาะสมของกิจกรรมแสดง
มุทิตาจิต 

จ านวน 15 13 0 0 0 4.54 0.51 
ร้อยละ 53.57 46.43 0.00 0.00 0.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        4.50 0.57 
10. เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับด้วย
อัธยาศัยไมตร ี

จ านวน 17 10 1 0 0 4.57 0.57 
ร้อยละ 60.71 35.71 3.57 0.00 0.00 

11. เจ้าหน้าท่ีให้การบริการ/อ านวย จ านวน 16 11 1 0 0 4.54 0.58 
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xประเด็นการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

SD. 
ความสะดวกต่อผูเ้ข้าร่วมงาน ร้อยละ 57.14 39.29 3.57 0.00 0.00 
12. เจ้าหน้าท่ีช้ีแจง และท าความ
เข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้เข้าร่วม
งาน 

จ านวน 12 15 1 0 0 4.39 0.57 
ร้อยละ 42.86 53.57 3.57 0.00 0.00 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        4.33 0.77 
13. ความเหมาะสมของสื่อ 
โสตทัศนูปกรณ ์

จ านวน 14 10 3 0 1 4.29 0.94 
ร้อยละ 50.00 35.71 10.71 0.00 3.57 

14. ความเหมาะสมของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

จ านวน 13 12 3 0 0 4.36 0.68 
ร้อยละ 46.43 42.86 10.71 0.00 0.00 

15. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดั
งาน 

จ านวน 13 12 3 0 0 4.36 0.68 
ร้อยละ 46.43 42.86 10.71 0.00 0.00 

 

 

ข้อคิดที่ได้จากผู้เกษียณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

สิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตการท างาน และพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง
จากค าสอนของอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านอาจารย์ทวี  ญาณสุคนธ์  
ก็คือ “คนไม่มีเหมือนกันเลยสักหนึ่งคน แต่ละคนก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไป 
ถ้าเราลองสังเกตคนให้มากขึ้นชีวิตการท างานของเราก็จะมีความสุขมาก
ขึ้น” ดังนั้น ทุกครั้งที่เราท างานกับใคร หรือติดต่อกับใคร เราควรสังเกตสิ่งที่เค้า
ท า ผลงานที่เค้าท า แล้วเก็บไว้เป็นประสบการณ์ ก็จะท าให้เราสามารถท างาน
ได้กับคนทุกแบบ ทุกคน และการที่เราได้ท างานกับคนจ านวนมากก็จะยิ่งเป็น
โอกาสที่ดีท่ีเราจะได้เรียนรู้ 

อย่างไรก็ตาม การท างานกับคนจ านวนมากก็ย่อมต้องมีปัญหาเป็น
เรื่องธรรมดา แต่ขอฝากไว้ว่าใครเขาท าอะไรก็อย่าไปโกรธเขาเลย หลายอย่างสิ่ง
ที่เราท า เราคิด เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนเรา ดังค าสอนของท่านอาจารย์ทวีที่กล่าว
ไว้เบื้องต้น ดังนั้น เมื่อเราคิดอะไรไว้เราต้องคิดเผื่อไปอีกเป็นสิบแบบว่าคนอ่ืน
เขาคิดอย่างไร และในความคิดเหล่านั้นอะไรดีที่สุด เมื่อเลือกมาแล้วบางครั้งก็
จะพบว่าความคิดของเราก็แย่เหมือนกัน แต่เมื่อเราได้พิจารณาความคิดของคน
อ่ืนเข้ามาแล้วก็อาจจะท าให้การวางแผนการท างานของเรามีปัญหาอุปสรรค
น้อยลง 
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ในขณะที่ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
นั้น อดีตอธิการบดี รศ.วิโรธ  อ่ิมพิทักษ์ ท่านได้ก าหนดคุณสมบัติของรองอธิการบดี
ไว้ ๔ ข้อ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับทุกท่านที่จะก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
บริหารต่อไป ดังนี้ 

๑. ต้องท างานเต็มเวลา 
๒. ต้องท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ

พวกพ้อง 
๓. ต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๔. ต้องสามารถสร้างการยอมรับจากผู้เก่ียวข้องได้ 
 
ซึ่งในระยะแรกผมประสบปัญหาในการท างานค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่มี

ประสบการณ์เป็นคณบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีมาก่อน แล้วพอได้รับต าแหน่งรอง
อธิการบดีก็จะยังสับสน และเค้าก็ไม่มีหลักสูตรอบรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นรอง
อธิการบดีด้วย ซึ่งผมได้ตั้งหลักจากการที่เรามีเพ่ือนมาก ก็จะหมั่นศึกษา และกล้า
ที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้ อย่าไปอายที่เราไม่เก่ง แต่เมื่อเราสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น 
เราก็จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากประสบการณ์การท างานที่หลากหลาย มีสิ่งที่ตระหนักและได้รับการ
ถ่ายทอดมาอย่างสม่ าเสมอ และขอฝากไว้เป็นแง่คิดกับทุกคน ดังนี้ 

ต าแหน่ง คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ใช่อ านาจวาสนา 

ปัญหาอุปสรรค คือ สิ่งที่ท้าทายที่ต้องแก้ด้วยปัญญา 

ความเป็นมืออาชีพ เป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นให้ได้ 
โดยต้องเร่ิมค้นหาว่า core competency ของตนเองคืออะไรก่อนแล้วจึงพัฒนาให้
เป็นมืออาชีพในที่สุด 

การท าความดี มีมุมมอง ๓ มิติ ได้แก่ ๑) มิติด้านบุคคล ให้มองที่ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู ความอุตสาหะพากเพียร ๒) มิติด้านกลุ่มบุคคล ให้มอง
ที่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ การมีจิตสาธารณะ ๓) มิติของ
ระบบและโครงสร้าง ให้มองที่การจัดระเบียบ การมีวินัย ดังนั้น ถ้าเราสามารถ
เชื่อมโยงมิติของความดีได้ทุกมิติก็จะท าให้พื้นที่ของความไม่ดีลดน้อยหรือหายไป 
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ภาคผนวก 
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โครงการจัดการความรู้ ‚สืบสานงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‛ 
 

1. ลักษณะโครงการ การจัดการความรู้ 
   

2. การตอบสนองกลยุทธ์ 
ส านักประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

   

3. หลักการและเหตุผล           ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในจะเข้มแข็งได้ ต้องได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายจาก
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาคมในมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยที่มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2550  และได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณในการประชุมวิชาการระดับชาติ : 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษา
ไทย จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา น ามาซึ่งความภาคภูมิใจของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง และเพ่ือให้ก้าวต่อไปของการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทวีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
ส านักประกันคุณภาพจึงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการประกัน
คุณภาพที่จะเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรที่เป็นเครือข่าย
ประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพไปประยุกต์ใช้กับการท างานของตนเอง อันเป็นการสืบสานงานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ยั่งยืนต่อไป 

   

4. วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เกษียณอายุราชการใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2) เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

   

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   

6. วัน เวลา สถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร  
ชั้น 2  และโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 
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7. วิธีการด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการด าเนินงานประกันคุณภาพ และ
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

   

8. ก าหนดการ 13.00 -13.30 น. 
13.30 -13.45 น. 
13.45-15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
15.00-15.30 น. 
 
 
 
15.30-18.00 น.  

ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ใน
การจัดงาน การจัดการความรู้ “สืบสานงานคุณภาพ” และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดย  รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม  รองอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพ   
       รศ.ดร.สามัคคี   บุณยะวัฒน์    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย    
       ดร.วราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน

และทรัพย์สิน   
-   อธิการบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิตให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

และมอบของที่ระลึก 
-   รองอธิการบดี / คณบดี / ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน กล่าว

ความในใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ โถงชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี   

   

9. บุคคลเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน คณะกรรมการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะท างานประกันคุณภาพของคณะวิชา ส านัก 
สถาบัน จ านวน 150 คน 

   

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

1) ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แนวทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพ
ผลงาน 

2) ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานประกัน
คุณภาพ และน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

3) ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 

    

11. การติดตามประเมินผล / /
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย    
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 

2)  มีแนวคิดในการด าเนินงานที่รวบรวมได้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้
เกษียณ 

   
12. ความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

13. การบริหารความเสี่ยง ส่งจดหมายเชิญถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนด าเนินโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
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14. งบประมาณ ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1) ค่าของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ 
2) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (150 คน x 30 

บาท) 
3) ค่าอาหารเย็น (150 คน x 250 บาท) 
4) ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบโครงการ 
5) ค่าจัดท าวิดีทัศน์ 
6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
7) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 
4,500 

37,500 
15,000 
5,000 
8,000 

10,000 
90,000 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท   

 

รวมทั้งสิ้น                                          (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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กลอนล าน าแด่นักเดินทางผู้ย่ิงใหญ่ 
 
 

1) หกสิบปี/ที่ทอดผ่าน  นานแสนนาน/ยังนึกถึง 
อดีต/ยังตราตรึง      ยังหวานซึ้ง/ยังห่วงใย 

 
2) ไม้เรียว/กระดานชอล์ก บอกเรื่องราว/แถลงไข 

แสดงถึง/ความเป็นไป  ที่ยาวไกล/ใน มก. 
 
3) จวบจน/พ้นวันผ่าน  นานแสนนาน/หลายพ.ศ. 

อยู่ข้าง/เคียง มก.  เป็นผู้ก่อ/ผู้ต่อเติม 
 
4) เป็นผู้/สร้างหลักคิด  พลิกวิกฤต/คิดริเริ่ม 

สรรสร้าง/เส้นทางเดิม  ให้เพ่ิมเติม/การพัฒนา 
 
5) เป็นผู้/อยู่เบื้องหลัง  หนุนก าลัง/ร่วมฟันฝ่า 

อุปสรรค/นับนานา  พ้นผ่านมา/ได้ด้วยดี 
 
6) เป็นผู้/คอยหล่อหลอม  ด้วยใจพร้อม/รักเต็มที่ 

เพาะบ่ม/ลูกนนทรี  สร้างคนดี/สู่สังคม 
 
7) เป็นผู้/ให้โอกาส  ยามพลั้งพลาด/ไม่ทับถม 

หวังด/ีคอยชื่นชม  คอยอบรม/คอยผลักดัน 
 
8) เป็นผู้/ที่ยึดมั่น  ตั้งปณิธาน/สานงานฝัน 

ชีวิต/ทุกคืนวัน  มอบเพ่ืองาน/เพ่ือผู้คน 
 

9) ศรัทธา/แสนยิ่งใหญ่  ด้วยหัวใจ/ที่เข้มข้น 
ผสาน/ความอดทน   ท่านคือคน/ที่มีคุณ 

10) หนึ่งนั้น/คือท่านนี้  รองสามัคคี/ที่เก้ือหนุน 
เสาะแสวง/หาแหล่งทุน  มาเจือจุน/งานวิจัย 
 

11) ตอบโจทย์/ประชาราษฎร์  หวังช่วยชาติ/รว่มแก้ไข 
1 ใน 9/ ม.วิจัย   จะมุ่งไป/รับใช้ชน 

 
12) ถัดไป/ใช่ใครเล่า  ท่านช่วยเรา/ให้ฝึกฝน 

วางแผน/Plan ตัวตน ให้เป็นคน/มองการณ์ไกล 
 
13) พ่ีแหม่ม/วราภรณ์  ช่วยองค์กร/ให้ Foresight 

มองเห็น/ความเป็นไป ก้าวทันได้/ความเปลี่ยนแปลง 
 
14) สุดท้าย/ใช่ใครอ่ืน  ท่านหยัดยืน/ด้วยใจมั่น 

ท่านรอง/กมลพรรณ  ผู้ยึดมั่น/งานพัฒนา 
 
15) มก./ต้องยกระดับ  วัฒนธรรมคุณภาพ/ต้องถ้วนหน้า 

ทุนมนุษย/์ต้องวัฒนา  สร้างมูลค่า/ขึ้นทุกปี 
 
16) วันนี้/ท่านที่รัก   ต้องหยุดพัก/จากหน้าที่ 

ยุติ/งานที่มี    ให้นนทรี/รุ่นต่อไป 
 
17) ขอให้/ท่านผู้สร้าง   นักเดินทาง/ผู้ยิ่งใหญ่ 

สุขสันต์/นิรันดร์ไป ด้วยหัวใจ/ที่เบิกบาน 
 
 

 
 

  

ภาคผนวกที่ 2 
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รายนามผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ และมุทิตาจิต 
 

ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง 

1 รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน ์ อธิการบด ี

2 รศ.ชัยวัฒน์  ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

3 รศ.ดร.ลลิลี ่ กาวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

4 รศ.ศิริพร   อ่องรุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการและสารสนเทศ ฉกส. 
5 รศ.บพิธ  จารุพันธุ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 รศ. ดร.สมศักดิ ์ เพรียบพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 รศ. สพญ.ดร.วรรณดา  สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 รศ.ดร.สุคนธ์ช่ืน   ศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส านักงานอธิการบดี 

9 นางสุกัญญา  มณีเจริญ  ผู้อ านวยการกองกลาง 

10 นางจุไร  เกิดควน กองกลาง 

11 นายเทเวศน ์ นนทะชัย กองกลาง 

12 นางสาวอัมพร  วรรณปะกาศิล กองกลาง 

13 นางสาวนีรนุช   ภาชนะทิพย์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

14 นางสาวอุทัยวรรณ  กิจวิเชียร กองบริการการศึกษา 

15 นายสมเกียรต ิ นากระโทก กองบริการการศึกษา 

16 นางมัลลิกา  เกตุชรารตัน ์ กองบริการการศึกษา 

17 นายวัชระ  นิลประพันธ์ กองบริการการศึกษา 

18 นายสมเกียรต ิ นากระโทก กองบริการการศึกษา 

19 นางมัลลิกา  เกตุชรารตัน ์ กองบริการการศึกษา 

20 นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ ์ ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

21 นายคมสัน  จีราคม กองการเจ้าหน้าที ่ 

22 นางสาวสุนิษา  ขวัญเมือง กองการเจ้าหน้าที ่

23 นางสาวยุภาพร  สุรเวช กองการเจ้าหน้าที ่

24 นางเกศิน ี  คุณค้ าชู กองแผนงาน 
25 จ่าสิบตรีสวรรค์ชิด  สุภาพวงษ์สกลุ กองแผนงาน  

26 นางสาวสุรยี์พร  ค าหอม กองแผนงาน  
27 นางสาวสุชีพ   จันทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

28 นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์ งานประชาสัมพันธ์ 

29 นางช่อทิพย์  เวียงสงค์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริาชการ มก. 

ภาคผนวกที่ 3 
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ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง 

30 นางนิดา  ประพฤติธรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริาชการ มก. 

31 นางวลีรัตน ์  กาญจนปกรณ์ชัย กองคลัง 
32 นางปิยฉัตร   ช่างเหล็ก ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยส์ิน 
33 นายรักพงษ์   มนต์ภิรมย ์ ส านักงานทรัพย์สิน 
34 นางกิตญา  ศรีทองค า ส านักงานทรัพย์สิน 
35 นางสาวมณิวรา  เกิดวัฒนธรรม ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะบริหารธุรกิจ 

36 รศ.ดร.บดินทร ์รัศมีเทศ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

37 ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร คณะบริหารธรุกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

38 อาจารย ์ดร.สรุพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

39 รศ.พิภพ   ลลติาภรณ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์ 

40 รศ.วิภาวรรณ  อยู่เย็น รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

41 ผศ. ชาติชาย  อมิตรพ่าย คณะศึกษาศาสตร ์

คณะเศรษฐศาสตร์ 

42 ผศ. ดร.นงนุช  อังยุรีกุล  คณะเศรษฐศาสตร ์

43 ผศ.ดร.ณรงค ์  กู้เจริญประสิทธ์ิ คณะเศรษฐศาสตร ์
สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ 

44 นางยุพา   ปานแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ 
สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร 

45 นางผ่องศรี   จิตตนูนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

46 นายสุทธิศักดิ ์ ทองค าดี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
47 นางภัทรา   ชูวาธิวัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
48 นางสาวมาล ี สกุลนิยมพร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
49 นางอัจฉราวรรณ  คล้องช้าง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
50 ดร.นันทนา  ช่ืนอ่ิม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 

51 รศ.ศักดา   อินทรวิชัย  ผู้อ านวยการส านักทะเบยีนและประมวลผล 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

52 รศ.ประดนเดช  นีละคุปต ์ ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร ์
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ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 
53 นางสุขวิมล  ช่างช านิ ศูนย์นานาชาติสริินธรฯ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

54 อาจารย์กิตต ิ สิมศริิวงศ ์ ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 

55 นายไพโรจน์   สังข์เดช ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 

ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

56 อาจารย์อรไท  ผลด ี ผู้อ านวยการส านักพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

ส านักหอสมุด 

57 นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

58 นางกาญจนา  วสุสริิกุล หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักหอสมุด 

59 นางนภา   เช่ียวชูวงศ์ ส านักหอสมุด 

60 นางละออ   รอดมณ ี ส านักหอสมุด 

61 นางสหัทยา  คล้ายหาญ ส านักหอสมุด 

สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย์ฯ 

62 นายธ ารงศิลป  โพธิสูง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
63 นายธีระ  สมหวัง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
64 นางพูนทรัพย ์ บุญร าพรรณ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
65 นายสุรพล  เช้าฉ้อง สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
66 นางสาวชฎามาศ  จิตต์เลขา สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
67 นางสาวปัญจมา  แสงแถวทิม สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
68 นางจรินทร ์ ทรัพย์เฉลิม สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
69 นางสาวจีรนันท์  แหยมสูงเนิน สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
70 นางกิ่งกานท์  พานิชนอก สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
71 นางอ านวยพร  ประทุมโพธิ ์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
72 นางสาวเสาวน ี ฝัดศิร ิ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
73 นางสาวแอนนา  สายมณีรตัน ์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 
74 นายณรงชัย  บุญศร ี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยฯ์ 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
75 นายณรงค์ชัย   พิพัฒน์ธนวงศ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
76 นางสาวกุสุมา  สายสนิท เลขานุการ  
77 อ.ดร.สมคิด   ปราบภัย อาจารย ์
78 นางสาวสุรสัวด ี อรุณวรากรณ ์ อาจารย ์
79 วรัญญา - 
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ล าดับที ่ รายนาม ต าแหน่ง 

สถานีวิจัยลพบุรี 
80 นายสกล   ฉายศร ี หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุร ี 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

81 รศ.อธิเกียรต ิ ทองเพิ่ม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

82 ผศ. ดร.ชานันก์  สุดสุข คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

83 รศ.ดร.จงรักษ์   แก้วประสิทธ์ิ   คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

84 นายชูเดช  อิสระวสิุทธ์ิ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

85 นางกรรณิการ ์ สระทองมา ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

86 นายดนัย  ยิ้มหงษ์ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

87 นางสวรรค์วรา  โมกขะสมติ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

88 นางสาวพิชากรณ ์ เพ่งพิศ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

89 นางสาวเยาวภา   มณีเนตร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

วิทยาเขตศรีราชา 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

90 นางพิมพ์จันทร์   นุ่มหอม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
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ภาพกิจกรรม 

 
  

ภาคผนวกที่ 4 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 

ภารกิจของส านักประกันคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลจ านวนมากที่ต้องจัดเก็บ วิเคราะห์ และ
สั ง เ ค ร า ะห์  เ พ่ื อ เป็ น ข้ อมู ล ปร ะกอบกา รตั ด สิ น ใจ ในกา รบริ ห า รคุณภ าพของมหา วิ ท ยาลั ย  
เกษตรศาสตร์ให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้ ดังนั้น สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรส านักฯ ในการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวก็คือ ต้องมีความรู้ และทักษะในการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553-2554 ส านักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรไปเพ่ิมเติมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel กับการ
จัดเก็บข้อมูลประกันคณุภาพ เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้
ลดเวลาการท างานลง ทั้งนี้เพราะโปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและ
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลข่าวสารที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในตารางที่อยู่ใน Worksheet และอ านวย
ความสะดวกในด้านการค านวณต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
แสดงและการเปรียบเทียบข้อมูลได้หลายรูปแบบ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 และเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคลากรทุกคนในส านักฯ ให้มีความสามารถประยุกต์ใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักประกัน
คุณภาพจึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะท าให้ส านักประกันคุณภาพมีความรู้หมุนเวียนที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน 

1. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการจัดการความรู้ “การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2007 กับการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน” 

2. เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการความรู้ในครั้ง
ต่อไป 

 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมลู 
1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถประยุกต์ใช้ โปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 กับการด าเนินงานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 2007 ได้น าความรู้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกัน
ภายในส านักประกันคุณภาพ 

แบบสอบถาม 
แบบบันทึก
ของผู้จัด 
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ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมลู 
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ  - ความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม  Excel 2007ก่อนเข้าร่วม KM 

- ความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม  Excel 2007 หลังเข้าร่วม KM 
แบบสอบถาม 

3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

- บรรยายกาศของการด าเนินงานกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด KM 

แบบสอบถาม 
 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก - ความเหมาะสมของอาหารวา่งและอาหารกลางวัน 
- ความเหมาะสมของสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

แบบสอบถาม 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม KM ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ และบุคลากรส านักฯ 
รวม 15 คน จากการด าเนินงาน พบว่า มีผู้เข้าร่วมจริง 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 โดยมีบุคลากรส านักฯ 1
คน ที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ คือ นางกัลยาณี  รัตนวราหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารและธุรการ ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมจัดการความรู้ทั้ง 14 คน ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการฯ ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  รายนามผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ 

ล าดับ รายนาม ต าแหน่ง 
1 นางสาววิไลรัตน ์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
2 นางมุกดา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน 
3 นางสาวณัฏยา  เบ้าสุภ ี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
4 นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
5 นางสาววลัยพรรณ  วัดแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6 นายพงษ์ศักดิ์  แจ้งจอน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน ์ นักวิจัย 
8 นางสาวศิรลิักษณ ์ โดดหน ู นักวิชาการศึกษา 
9 นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชต ิ นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาววาสิฏฐ ี ไวต ี นักวิชาการศึกษา 
11 นายจิรพัฒน ์ ธารีสืบ นักวิชาการศึกษา 
12 นางมณฑ์ภสัสร  สุวรรณาพิสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา 
13 นางสาวเพชร์รัตน ์ โชครุ่ง นักวิชาการศึกษา 
14 นางสาววิชุตา  บุญเกต ุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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ผลการประเมินโครงการภาพรวม 
 

ตารางท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาดูงาน 

ประเด็นการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 
ภาพรวม 3.81 

1.ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.46 
1.1 ความรูค้วามเข้าใจในโปรแกรม  
Excel 2007ก่อนเข้าร่วม KM 

จ านวน 0 2 11 1 0 3.07 

ร้อยละ 0.00 14.29 78.57 7.14 0.00 
1.2 ความรูค้วามเข้าใจในโปรแกรม  
Excel 2007หลังเข้าร่วม KM 

จ านวน 0 12 2 0 0 3.86 
ร้อยละ 0.00 85.71 14.29 0.00 0.00 

2. ด้านคุณภาพเนื้อหา และการน าไปใช้ประโยชน์ 3.93 
2.1 ความเหมาะสมของหัวข้อ/เนือ้หา
ของ Excel 2007 ที่ใช้ในการจัดการจัด 
KM 

จ านวน 1 12 1 0 0 4.00 
ร้อยละ 7.14 85.71 7.14 0.00 0.00 

2.2 ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบ KM 

จ านวน 2 11 1 0 0 4.07 

ร้อยละ 14.29 78.57 7.14 0.00 0.00 
2.3 ท่านสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Excel 2007 กับการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

จ านวน 2 10 2 0 0 4.00 

ร้อยละ 14.29 71.43 14.29 0.00 0.00 

2.4 ท่านสามารถถ่ายทอดการใช้
โปรแกรม Excel 2007 ให้แก้ผู้อื่น 

จ านวน 0 9 5 0 0 3.64 
ร้อยละ 0.00 64.29 35.71 0.00 0.00 

3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 3.68 
3.1 บรรยายกาศของการด าเนินงาน
กระตุ้นให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จ านวน 2 7 5 0 0 4.08 

ร้อยละ 14.29 50.00 35.71 0.00 0.00 
3.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
จัด KM 

จ านวน 0 8 6 0 0 3.85 
ร้อยละ 0.00 57.14 42.86 0.00 0.00 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.04 
4.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

จ านวน 2 8 4 0 0 4.15 
ร้อยละ 14.29 57.14 28.57 0.00 0.00 

4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่างและ
อาหารกลางวัน 

จ านวน 5 7 2 0 0 4.54 
ร้อยละ 35.71 50.00 14.29 0.00 0.00 

 

  จากตารางที่ 2 พบว่า  ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ มีความพึงพอใจในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.46  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Excel 2007 ก่อนเข้าร่วม KM อยู่ในระดับพอใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.07 หลังเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านคุณภาพเนื้อหา และการน าไปใช้
ประโยชน์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ 
KM อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.07 ความสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel 2007 กับการด าเนินงานตาม
ภารกิจและความเหมาะสมของเนื้อหา อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.00 แต่ความสามารถถ่ายทอดการ
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ใช้โปรแกรม Excel 2007 ให้กับผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.64 ยังคงอยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับดีเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 
3.68 และ 4.04 ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ มีความคิดเห็นว่าเวลาในการจัดโครงการน้อยเกินไป และควรให้มี
การท าแบบฝึกหัด หรือ จัดการประกวดการใช้โปรแกรมกับงาน ในภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี แต่
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดโครงการ ช้ามาก ท าให้ใช้เวลาในท าตามตัวอย่าง บางครั้งท าให้ตามไม่ทัน ฝ่ายฯ
ควรจัดสอนซ้ าอีกเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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โครงการจัดการความรู้ 
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 
1. ลักษณะโครงการ การจัดการความรู้ 
   

2. หลักการและ
เหตุผล 

    ภารกิจของส านักประกันคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลจ านวนมากที่ต้องจัดเก็บ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สามารถเทียบเคียงและแข่งขันได้ ดังนั้น 
สมรรถนะที่จ าเป็นของบุคลากรส านักฯ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็คือ ต้องมี
ความรู้ และทักษะในการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553-2554 ส านักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรไปเพ่ิมเติมทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel กับการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้
ฟังก์ชั่นของ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ลดเวลาการท างานลง ทั้งนี้
เพราะโปรแกรม Excel เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลและ
ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มของข้อมูลข่าวสารที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในตารางที่อยู่
ใน Worksheet และอ านวยความสะดวกในด้านการค านวณต่างๆ รวมทั้งสามารถ
สร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการแสดงและการเปรียบเทียบ
ข้อมูลได้หลายรูปแบบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 และเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคลากร
ทุกคนในส านักฯ ให้มีความสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
กับการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักประกันคุณภาพจึงได้
จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะท าให้ส านักประกัน
คุณภาพมีความรู้หมุนเวียนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อไป 

   

3. วัตถุประสงค์
โครงการ 

1) เพ่ือให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้
น าความรู้มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันภายในส านักประกันคุณภาพ 

2) เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
กับการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

4. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   

5. วัน เวลา สถานที่ วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักประกัน
คุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

   

ภาคผนวกที่ 1 
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6. วิธีการด าเนินงาน บรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 รวมทั้งฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 กับการด าเนินงานตามภารกิจ 

   

7. ก าหนดการ 12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.00 น. 
14.00 – 14.30 น.  
 
14.30 – 16.30 น. 
 

รับประทานอาหารกลางวัน 
บรรยายการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสูตรต่างๆ ใน Microsoft Excel 
2007 
ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2007 
กับการด าเนินงานตามภารกิจ 

   

8. บุคคลเป้าหมาย ผู้อ านวยการ และบุคลากรส านักประกันคุณภาพ จ านวน 15 คน 
   

9. ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

1) เกิดระบบการจัดการความรู้ภายในส านักประกันคุณภาพ และมีความรู้
หมุนเวียนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2) บุคลากรส านักประกันคุณภาพมีทักษะในการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 
2007 ในการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
รายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

10. การติดตาม
ประเมินผล/ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ติดตามจากการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักประกันคุณภาพในการออกแบบตาราง
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานข้อมูล 

    

11. งบประมาณ ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
2)  ค่าอาหารกลางวัน 
3)  ค่าเอกสารประกอบโครงการ 
4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

รวมทั้งสิ้น 

450 
2,250 

450 
350 

3,500 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

                                                 (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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ภาพกิจกรรม 

  

ภาคผนวกที่ 2 
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ชุดความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
 
 

      

 
หัวข้อบรรยาย 
1. การเริ่มต้นใช้งาน Excel 2007  
2. ประเภทของข้อมูล 
3. การจัดการข้อมูลจ านวนมาก  

- การสร้างข้อคิดเห็น  
- การกรองข้อมูล  
- การสร้างรายการเลือก (Drop down list)  
- การป้องกันสมุดงาน 

4. สูตรใน Excel 
5. การสร้างกราฟ   
6. ความผิดพลาดและการแก้ไขในสูตรExcel 

  

  

  

ภาคผนวกที่ 3 
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การการเริ่มใช้งานโปรแกรม เริ่มใช้งานโปรแกรม MMiiccrroossoofftt  OOffffiiccee  EExxcceell  22000077  
 

Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซึ่งออกแบบมาส าหรับบันทึกวิเคราะห์ และแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบของแผนภาพ หรือรายงาน ซึ่งโปรแกรมMicrosoft Excel 
ยังมีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารได้สวยงาม และง่ายดายไม่แพ้โปรแกรมอื่นๆ เลยทีเดียว และยังเป็น
โปรแกรมที่อ านวยความสะดวกในการท างานเกี่ยวกับการพิมพ์ งานตาราง การค านวณข้อมูล และฐานข้อมูล 
Excel 2007 มีส่วนติดต่อผู้ใช้โฉมใหม่ มีแม่แบบใหม่ แถบเครื่องมือต่าง ๆ และมีคุณลักษณะใหม่ที่สามารถ
สร้างประสิทธิผลงานได้อย่างรวดเร็ว  

 

เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 
1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar 
2. เลือก All Programs  Microsoft Office  
3. เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที 

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม 
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การเพิ่มปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar 
ปุ่มทูลบาร์ที่ต้องการใช้งานบ่อยๆ คุณสามารถเพ่ิมเข้ามาใน Quick Access Toolbar ได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกปุ่มลูกศรลงของ Quick Access Toolbar จะปรากฏ 
2. ค าสั่งให้เลือกใช้  
3. เลือกค าสั่งที่ต้องการใช้บ่อย เช่น New, Open, Print Preview,   

Quick Print, ฯลฯ  
   

 
 
การยกเลิกปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar  
ปุ่มทูลบาร์ที่เพ่ิมเข้ามาแล้วไม่ต้องการใช้งาน คุณสามารถยกเลิกออกได้   
มีข้ันตอนดังนี้ 
1. คลิกขวาในแถบ Quick Access Toolbar จะปรากฏค าสั่งให้เลือกใช้  

  
  
2. ต้องการยกเลิกปุ่มทูลบาร์ให้เลือกค าสั่ง Remove from 
Quick Access Toolbar 

 
ปุ่ม Microsoft Office จะแสดงอยู่ที่มุมบนซ้ายของโปรแกรม ใช้ส าหรับเปิดเมนูค าสั่งพ้ืนฐาน 
ต่างๆ เช่น New, Open Save, Save As Print, Prepare, Send, Publish, Close, Excel Option และ Exit 
Excel เป็นต้น 
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ประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูล  
 
รูปแบบ ความหมาย 
ทั่วไป รูปแบบข้อมูลทั่วๆไป ที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจง หากไม่ได้ก าหนดอะไร Excel จะเหมาว่า

เป็นแบบที่กรอกไว้ 
ตัวเลข ก าหนดให้ข้อมูลเป็นแบบตัวเลข สามารถแสดงเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างหลัก

พัน หลักล้าน (ทุกๆ 3 หลัก) หรือไม่แสดงก็ได้ สามารถแสดงค่าติดลบ ทั้งตัวอักษรสีด า
โดยปกติ หรือเปลี่ยนเป็นสีแดงให้อัตโนมัติเมื่อค่าติดลบ และสามารถก าหนดจ านวนหลัก
ทศนิยมได้ 

สกุลเงิน เป็นตัวเลขที่ใช้เกี่ยวกับการเงิน มีการระบุสกุลเงิน มีการแสดงเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ทุกๆ 3 หลัก สามารถแสดงค่าติดลบ ทั้งตัวอักษรสีด าโดยปกติ หรือเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อ
ค่าติดลบและสามารถก าหนดจ านวนหลักทศนิยมได้ ในการแสดงตัวเลขแบบ สกุลเงิน นี้ 
ตัวเลขจะมีเครื่องหมายสกุลเงินน าหน้า และถูกวางชิดขอบขวาของเซลล์ พร้อมทั้งเรียง
จุดทศนิยมให้ตรงกันเสมอ 

บัญชี เป็นตัวเลขที่ใช้เกี่ยวกับการเงิน มีการระบุสกุลเงิน มีการแสดงเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ทุกๆ 3 หลัก และสามารถก าหนดจ านวนหลักทศนิยมได้ ในการแสดงตัวเลขแบบ บัญชี 
จะวางตัวเลขชิดขอบขวาโดยเรียงจุดทศนิยมให้ตรงกัน พร้อมกับเรียงเครื่องหมายสกุล
เงินให้ชิดขอบซ้ายของเซลล์โดยอัตโนมัติ 

วันที่ เป็นข้อมูลที่แสดงผลเป็นวันที่ โดยปกติจะแสดงผลในรูปแบบวันที่สากล คือ ปีคริสต
ศักราชเสมอ ดังนั้นการใส่ข้อมูลประเภทนี้ให้เป็นปีคริสตศักราชเพ่ือให้สามารถน าไป
ค านวณได้ แต่เลือกแสดงเป็น ปีพุทธศักราชได้ 

เวลา ใช้แสดงเวลาในรูปแบบต่างๆ  
เปอร์เซ็นต์ แสดงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ 
เศษส่วน ข้อมูลตัวเลขที่เป็นเศษส่วน (ไม่แสดงเป็นทศนิยม) 
เชิงวิทยาศาสตร์ แสดงข้อมูลตัวเลขในรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ 
ข้อความ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร แม้ว่าเราใส่ตัวเลขไปก็ถือว่าเป็นตัวอักษร ไม่สามารถน ามาค านวณ

ได้ 
พิเศษ เป็นการแสดงข้อมูลแบบพิเศษท่ีมักใช้กับงานด้านฐานข้อมูล เช่น เบอร์โทรศัพท์ 

รหัสไปรษณีย์ รหัสประจ าตัว รหัสจังหวัด รหัสประเทศ ฯลฯ  
ก าหนดเอง เป็นข้อมูลที่สามารถก าหนดเพ่ิมข้ึนได้ตามความพอใจ 
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การจัดการการจัดการข้อมลูข้อมลูจ านวนมากจ านวนมาก  
 
การสร้างข้อคิดเห็น  
  เป็นการสร้างและการจัดการข้อคิดเห็นต่าง ๆ เช่น ลบ แสดง/ซ่อน ค้นหาก่อนหน้า ถัดไป แสดง
ข้อคิดเห็นทั้งหมด เป็นต้น โดยใช้กลุ่มค าสั่งข้อคิดเห็น ของแท็บตรวจทาน 
  

 

 
 

 
การวางแบบเชื่อมโยง 
  นอกจากการใช้การพิมพ์อ้างอิงเซลล์ในสูตร ตามท่ีกล่าวมาแล้ว เรายังสามารถใช้การวางแบบพิเศษ 
คือ การวางแบบเชื่อมโยง ซึ่งเป็นการอ้างอิง เซลล์อีกวิธีหนึ่ง ที่ท าได้ทั้งในแผ่นงานหรือสมุดงานเดียวกัน และ
วางในแผ่นงานอื่นหรือสมุดงาน อ่ืน โดยเปิดสมุดงานและ/หรือแผ่นงานที่เกี่ยวข้อง แล้วไปคลิกเลือกเซลล์ต้น
ทางท่ีต้องการ แล้วใช้ ค าสั่งคัดลอก จากนั้นให้คลิกเปิดหน้าต่างสมุดงานและแผ่นงานที่ต้องการ เลือกเซลล์
เป้าหมาย แล้ว ใช้ค าสั่งวางแบบพิเศษ... คลิกปุ่มวางการเชื่อมโยง ไม่ว่าเซลล์ต้นทางจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
เซลล์เป้าหมายก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การคัดลอกสูตรผลรวมจากสมุดงาน Book1 ไปที่ สมุดงาน 
Book2 ดังรูป  
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การกรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง 
เมื่อคุณท างานกับฐานข้อมูล อีกเรื่องหนึ่งที่คุณใช้งานบ่อย นอกจากการจัดเรียงแล้ว ก็จะเป็นเรื่องการ

ค้นหาข้อมูลหรือการกรองข้อมูลนั่นเอง มีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ต าแหน่งเซลล์อยู่ในงาน Database 
2. ที่แท็บ Data หัวข้อ Sort & Filter คลิกปุ่ม  จะปรากฏลูกศรลงทุกหัวข้อ       

 
 
 

 
3. คลิกปุ่มลูกศรลงของหัวข้อที่จะค้นหา เลือกข้อมูลที่ต้องการ ในที่นี้คลิกหัวข้อ Department เลือก 

Engineering เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK                                                 

  

 

 

 
สังเกตแถบ Status bar ด้านล่าง จะแสดงจ านวน record ที่ค้นหาได้ 

 

 

การยกเลิกข้อมูลที่ท าการกรอง (Filter) ไว้ 
1. ต าแหน่งเซลล์อยู่ในงาน Database 

2. ที่แท็บ Data หัวข้อ Sort & Filter คลิกปุ่ม  บนทูลบาร์ 
 

การคัดลอกโดยมีเซลล์อ้างอิงคงท่ี 
ในกรณีนี้จะแตกต่างกันโดยที่มี บางเซลล์หรือหลายเซลล์ที่น ามาใช้อ้างอิงในสูตรเป็นเซลล์ที่อยู่คงที่ไม่

ปรับเปลี่ยนไปตามแถวและคอลัมน์ 
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สูตร=(จ านวนคนรวมในแต่ละจังหวัด/จ านวนรวมศูนย์ภาคเหนือ)x100 
หากเราคัดลอกไปอาจได้เซลล์ที่มีค่าอ่ืนหรือเซลล์ว่างคือ0เป็นข้อมูลลงไปแทนค่า 

ซึ่งจะเกิดผลลัพธ์ที่ผิดได้ 

 
ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการแก้ไขให้เซลล์บางเซลล์หรือหลายเซลล์อยู่คงท่ีซึ่งมีวิธีการคือการใส่

เครื่องหมาย$น าหน้าแถวและ/หรือคอลัมน์ที่ต้องการให้คงที่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ให้คงท่ีได้3ทาง
ด้วยกันคือ 
1)อ้างอิงแบบผสมคือแถวคงที่ให้ใส่ที่หน้าแถวเช่นC$2เป็นต้น 
2)อ้างอิงแบบผสมคือคอลัมน์คงท่ี ให้ใส่ที่หน้าคอลัมน์ เช่น$C2เป็นต้น 
3)อ้างอิงแบบสัมบูรณ์คือแถวและคอลัมน์คงที่ให้ใส่ที่หน้าแถวและคอลัมน์เช่น$C$2เป็นต้น 
 

จากตัวอย่างเราต้องแก้ไขท่ีเซลล์ต้นฉบับB3=100*C3/C2เปลี่ยนเป็นB6=100*C3/C$2 
ให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงคัดลอกลงมาได้ 
 

 
 

 
 
การเรียกใช้สูตรฟังก์ชันเพิ่มเติม ที่แถบ Ribbon เป็นการเรียกใช้สูตร ฟังก์ชันเพ่ิมเติมนอกจากท่ีให้มา จาก
แท็บหน้าแรก ชุดค าสั่งการแก้ไข หรือ แท็บสูตร ชุดค าสั่ง ผลรวมอัตโนมัติ ได้แก่ ผลรวม ค่าเฉลี่ย นับตัวเลข 
ค่ามากที่สุด และค่าน้อยที่สุด ฯลฯ  
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การค านวณโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน  

ฟังก์ชันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างสูตรได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราจึงควรท า ความรู้จักและท าความ
เข้าใจกับฟังก์ชันพื้นฐานที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า จากตัวอย่างที่ผ่าน ๆ มา เรา จะสังเกตเห็นว่าฟังก์ชันมี
ส่วนประกอบ ดังนี้  

การค านวณหาผลรวม 
  ถ้าต้องการหาผลรวมของตัวเลขหลายๆ ต าแหน่ง ให้คุณใช้ฟังก์ชั่นของการหาผลรวมเข้ามาช่วย มี
ขั้นตอนดังนี้ 
1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่างนี้  ต าแหน่งเซลล์อยู่ที่ H4 
2. ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม  Sum บนทูลบาร์ 
3. จะปรากฏสูตรค านวณ =SUM(B4:G4) ให้ดูช่วงข้อมูลตัวเลขที่จะค านวณว่าถูกต้องหรือไม่ 
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สังเกตจากเส้นประวิ่งรอบๆ ข้อมูล ถ้าถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ถูกต้อง drag คลุมช่วงข้อมูลใหม่แล้ว 
กดปุ่ม Enter 

การสร้างรายการเลือก (Drop down list) 

1. สร้างรายการส าหรับรายการเลือก แล้วคลิกท่ี เมนูสูตร เลือก   ในส่วนของชื่อที่ก าหนด 
 

 
 

2. ในหน้าต่างชื่อใหม่ในช่อง 
   

ชื่อ เติมชื่อท่ีจะใช้อ้างอิงตอนท าการตรวจสอบความถูกต้อง 

ขอบเขต เลือกขอบเขตที่ต้องการใช้งาน 
ความคิดเห็น ใส่ความคิดเห็นของรายการเลือก 
อ้างอิงไปยัง ระบุต าแหน่งเซลล์ที่ต้องการน าไปเป็นรายการเลือก 

 

 
 

3. คลิกปุ่ม ตกลง 

4. คลิกท่ีเมนูข้อมูลเลือก  
5. ในหน้าต่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในช่องอนุญาตให้ : ให้เลือก รายการ 
6. คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 
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การป้องกันสมุดงาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูล หรือป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นข้อมูลที่เป็นสูตรควรมี

การป้องกัน สามารถท าได้โดย คลิกท่ีเมนู ตรวจทาน เลือก 
 
  แต่ในกรณีที่ต้องการป้องกันแผนงานแต่มีบางช่วงข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลดิบสามารถ
ยกวันช่วงข้อมูลนั้นๆ ได้โดย 
1. คลิกท่ีเมนูตรวจทาน เลือก  
2. ในหน้าต่าง การอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง เลือกสร้าง 
3. ในหน้าหน้าต่างสร้างช่วงข้อมูล ในช่องอ้างถึงเซลล์เป็นการเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถกรอก

ข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่ม  แล้วคลิกคลุมช่วงข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มตกลง 
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สูตรใน สูตรใน EExxcceell  

การสร้างสูตรด้วยฟังก์ช่ันที่ใช้งานบ่อย 
  โปรแกรม Excel จะท าการแบ่งชุดของสูตรค านวณตามประเภทการใช้งาน ถ้าคุณต้องการใช้สูตร
ค านวณประเภทใด คลิกเลือกปุ่มนั้นได้เลย หรือคลิกปุ่ม Insert Function ก็ได้ สูตรค านวณท่ีน ามา
ยกตัวอย่างจะเป็นสูตรที่ใช้งานบ่อยๆ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่างนี้ ต าแหน่งเซลล์อยู่ที่ C13 
2. ที่แท็บ Formula จะแสดงประเภทของสูตรค านวณให้เลือกใช้ ในที่นี้คลิกปุ่มลูกศรลงของ AutoSum 

 
 
 
 

3. จะปรากฏสูตรค านวณที่ใช้งานบ่อยๆ ให้เลือก 
 
Average   สูตรการหาค่าเฉลี่ย  
Count Numbers  สูตรการนับจ านวนข้อมูล  
Max   สูตรการหาค่าสูงสุด  
Min    สูตรการหาค่าต่ าสุด  
More Functions  สูตรอ่ืนๆ  

4. ในที่นี้เลือกค่าสูงสุด คลิกท่ีฟังก์ชั่น Max  drag คลุมช่วงข้อมูลตัวเลขที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 
 
ฟังก์ชั่นใน Excel ที่ควรรู้จัก 
 

SUM ส าหรับหาผลรวม 
SUM(จ านวนที่1,จ านวนที่2,.....) 

SUMIF ส าหรับหาผลรวมแบบมีเง่ือนไข 
SUMIF(range,criteria,sum_range) 

 range หมายถึง ช่วงข้อมูลที่น าไปตรวจสอบกับเงื่อนไข 
 criteria หมายถึง เงื่อนไขท่ีใช้ตรวจสอบ 
 sum_range หมายถึง ช่วงที่น าไปหาผลรวม 

  

AVERAGE ส าหรับหาค่าเฉลี่ย 
AVERAGE(จ านวนที่1,จ านวนที่2,.....) 

COUNT ส าหรับนับจ านวน 
COUNT(จ านวนที่1,จ านวนที่2,.....) 

COUNTIF ส าหรับนับจ านวนแบบมีเงื่อนไข 
COUNTIF(Range,Criteria) 

 Range หมายถึง ช่วงข้อมูลที่น าไปตรวจสอบกับเงื่อนไข 
 Criteria หมายถึง เงื่อนไขท่ีใช้ตรวจสอบ 
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MAX ส าหรับหาค่าสูงสุด 
MAX(จ านวนที่1,จ านวนที่2,.....) 

MIN ส าหรับหาค่าต่ าสุด 
MIN(จ านวนที่1,จ านวนที่2,.....) 

IF ส าหรับตรวจสอบว่า ถ้าเป็นจริงให้ท าอะไรและเป็นเท็จให้ท าอะไร 
IF(logical_test,value_if_ture, value_if_false) 

ROUND ส าหรับใช้ปัดเศษทศนิยมให้มีจ านวนหลักตามที่ต้องการ 
ROUND(number,num_digits) 

 number หมายถึง ตัวเลขที่ต้องการให้ปัดเศษ 
 num_digits หมายถึงจ านวนหลักทศนิยมที่ต้องการ  

VLOOKUP ส าหรับค้นหาข้อมูลในคอลัมน์แรกของตารางในแนวตั้ง 
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) 

 lookup_value หมายถึง  ค่าที่ต้องการให้ค้นหา 
 table_array หมายถึง  ขอบเขตตารางที่จะค้นหา 
 col_index_num หมายถึง  หมายเลขคอลัมน์ที่ต้องการส่งค่ากลับ โดยมีต าแหน่งตรงกับ 

range_lookup 
 range_lookup หมายถึง  เงื่อนไขที่จะก าหนดว่าค่าท่ีส่งกลับนั้นต้องตรงกันหรือแค่ใกล้เคียง โดย

ปกติหากไม่ได้ก าหนดค่า range_lookup จะถูกก าหนดเป็น TRUE  
TRUE   เป็นการส่งค่าโดยประมาณ 
FALSE เป็นการส่งค่าที่ตรงกันเท่านั้น 

การสร้างสูตรอย่างง่ายพร้อมค่าคงท่ี 
ในสูตรค านวณบางครั้งต้องการอ้างอิงค่าต าแหน่งเซลล์เดียว เวลา Copy สูตร ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง 

เรียกว่า การอ้างอิงแบบ Absolute ในตัวอย่างนี้ต้องการค านวณหาผลต่างระหว่างค่าใช้จ่าย (B3) กับค่าเฉลี่ย 
(C16) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ จากตัวอย่างนี้ ต าแหน่งเซลล์อยู่ที่ C3 
2. ใส่สูตรค านวณ =B3-$C$16 เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 
3. ท าการ copy สูตรค านวณลงมา จะเห็นว่าต าแหน่ง C16 จะเป็นค่าคงท่ีตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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การสร้างกราฟการสร้างกราฟ  
 
 กราฟ คือ วิธีการแสดงข้อมูลที่ใช้ภาพ ข้อมูลในโปรแกรม Excel ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลข ถ้าน าตัวเลขเหล่านั้นมาแสดงเป็นกราฟจะท าให้ข้อมูลดูง่ายขึ้น มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการน ามาสร้างกราฟ ในที่นี้เลือกช่วงเซลล์ A2-B5, D2-D5 
2. คลิกแท็บ แทรก เลือกประเภทของกราฟจากหัวข้อ แผนภูมิ จากตัวอย่างเลือกแบบ แท่ง 
3. จะปรากฏรูปแบบย่อยให้คลิกเลือกได้ทันที 
4. จากนั้น จะแสดงรูปกราฟที่สร้างไว้ พร้อมกับแถบ Ribbon ชื่อ Chart 

Tools หัวข้อ Design ให้ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การ

เปลี่ยนชนิดของกราฟ 
หลังจากสร้างกราฟเสร็จแล้ว ต้องการเปลี่ยนแบบกราฟใหม่ คุณสามารถท าได้ มีข้ันตอนดังนี้ 
1. เลือกกราฟที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 
2. แถบ Chart Tools  Design หัวข้อ Type คลิกปุ่ม     
3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Change Chart Type ให้คลิกเลือกแบบที่ต้องการ         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับแต่งกราฟ 

การเลือกส่วนต่างๆ ของกราฟ 
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  วิธีเลือกส่วนประกอบของกราฟ ให้คลิกในส่วนที่ต้องการแก้ไขได้เลย เช่น หากต้องการเปลี่ยนสีให้กับ
แท่งกราฟ ให้คลิกเลือกท่ีแท่งกราฟของค่านั้นๆ ได้เลย 

 

  ในเมนูรูปแบบเลือก  เพ่ือจัดรูปแบบส่วนที่เลือกในกราฟ 

 

  ในหน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูลสามารถเลือกจัดรูปแบบได้ตามต้องการ 

 

การลบกราฟ 
กราฟที่ไม่ใช้แล้ว ต้องการลบออก โดยคลิกกราฟที่ต้องการลบ กดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ด 
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ความความผิดพลาดผิดพลาดและการแก้ไขในสูตรและการแก้ไขในสูตรEExxcceell  

ความผิดพลาด สาเหตุ วิธีแก้ไข 
##### ผลลัพธ์ที่ค านวณมีความยาวเกินช่องเซลล์ ปรับคอลัมน์ให้กว้างขึ้น 
#VALUE! ใช้ตัวด าเนินการผิดประเภท เช่น น าตัวเลขมา

ค านวณกับข้อความ 
ตรวจสอบตัวด าเนินการ 

#DIV/0! พิมพ์สูตรโดยใช้เลข 0 เป็นตัวหาร เช่น 5/0 หลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้เลข 0 เป็น
ตัวหาร 

#NAME? - ชื่อเซลล์และชื่อฟังก์ชั่นสะกดผิด 
- ไม่ใส่อัญประกาศ (“ ”) ในสูตรที่เป็นข้อความ 
- ไม่ใส่ Colon (:) ในสูตรที่อ้างอิงถึงช่วง 

- ตรวจสอบชื่อเซลล์และชื่อ
ฟังก์ชั่น 

- ใส่อัญประกาศ (“ ”) ในสูตรที่
เป็นข้อความ เช่น “total” 

- ไม่ใส่ Colon (:) ในสูตรที่
อ้างอิงถึงช่วง เช่น A1:A5 

#N/A ใช้ตัวแปรไม่ตรงกับฟังก์ชั่น เช่น ใส่เครื่องหมาย
คอลัมน์อ้างอิงช่วงเซลล์ที่ฟังก์ชั่นไม่สามารถตรวจ
พบได้ 

ตรวจสอบตัวแปรและแก้ไขให้
ถูกต้อง 

#REF! ไม่พบเซลล์ที่อ้างอิง เปลี่ยนหรือตรวจสอบเซลล์อ้างอิง
ในสูตรค านวณให้ถูกต้อง 

#NUM! ใช้ตัวแปรผิดประเภทในฟังก์ชั่นที่ต้องการกรอก
เป็นตัวเลข 

ตรวจสอบตัวแปร โดยใช้เป็นตัว
แปรประเภทตัวเลข เท่านั้น  

#NULL! ไม่ใส่คอมม่า ( , ) คั่นระหว่างช่วงเซลล์ที่อ้างอิง ตรวจสอบคอมม่าค่ันระหว่างช่วง
เซลล์ให้ครบ 

 
การเรียกชื่ออักขระพิเศษ 

1.  Bracket หรือท่ีเราเรียกว่าวงเล็บ จะแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ       
( ) เรียกว่า Parentheses { } เรียกว่า Braces 
[ ] เรียกว่า Square brackets < > เรียกว่า Angle brackets 

2.  (  ’ ' )  เรียกว่า  Apostrophe 
3.  (  :  )   เรียกว่า  Colon 
4.  (  ,  )  เรียกว่า  Comma 
5.  ( ‒, –, —, ― )   เรียกว่า  Dashes 
6.  (  …  OR ***  )  เรียกว่า  Ellipsis 
7.  (  ! )     เรียกว่า   Exclamation mark 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsis
http://en.wikipedia.org/wiki/Exclamation_mark
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8.  ( . )   เรียกว่า   Full stop/period 
9. (  « »  )  เรียกว่า  Guillemets/double angle brackets 
10. (  -, ‐  )  เรียกว่า  Hyphen 
11.  ( ? )  เรียกว่า  Question mark 
12. (  ‘ ’ )  เรียกว่า  Quotation marks/Single quotation mark 
13.  (  ;  )  เรียกว่า  Semicolon 
14. (  /  )  เรียกว่า  Slash/Stroke/forward slash 
15.  ( / )  เรียกว่า  Solidus 
16.  ( ˜ )  เรียกว่า  Tilde/Swung dash 
17.  ( % )  เรียกว่า  Percent sign 
18.  ( \ )  เรียกว่า  Backward slash/Reverse solidus 
19.  ( @ )   เรียกว่า  Commercial at / At   
20.  (  #  )   เรียกว่า  Poundsign/Numbersign 
21.  (  |  )  เรียกว่า  Vertical line/Vertical 
22.  (  ^  )  เรียกว่า  Carat 
23.  (  &  )  เรียกว่า  Ampersand 
24.  (  ‚ ‛  )  เรียกว่า  Double quotation mark 
25.  (  --  )  เรียกว่า  Em dash 
26.  ( + )  เรียกว่า  Plus sign 
27.  ( = )  เรียกว่า  Equals sign 
28.  (  _  )  เรียกว่า  Underscore/ Low line 
29.  ( – )  เรียกว่า  En dash 
30.  ( - )  เรียกว่า  Hyphen-minus 
31.  ( * )   เรียกว่า  Asterisk 
32.  ( $ )  เรียกว่า  Dollar sign 
33.  ( ฿ )  เรียกว่า  Thai baht 
34.  (  (  )  เรียกว่า  Left parenthesis 
35.  (  )  )  เรียกว่า  Right parenthesis bar 
36.  (  }  )  เรียกว่า  Right curly bracket 
37.  (  {  )  เรียกว่า  Left curly bracket 
38.  (  ]  )  เรียกว่า  Right square bracket 
39.  (  [  )  เรียกว่า  Left square bracket 
40.  (  >  )  เรียกว่า  Greater-than sign 
41.  (  <  )  เรียกว่า  Less-than sign 

http://en.wikipedia.org/wiki/Full_stop
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