
  ข้อมูลท่ัวไป
   (ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง) ช่ือผลงำน

1. นายเอกลักษณ์  เฉลิมชีพ  นักประเมินราคาทรัพย์สิน การก าหนด Directory และแก้ปัญหา encoding ของไฟล์ .csv

ช านาญการพิเศษ ด้วยภาษา Python
2. นายดิษย์  มณีพิทักษ์  นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมำย
3. 1. เพ่ือให้การท างานกับไฟล์ข้อมูลท่ีดิน/ห้องชุด จ านวนมากมีความรวดเร็ว
4. มากย่ิงข้ึน
5. 2. ลดข้ันตอนการรวบรวมไฟล์และการแก้ไขการเข้ารหัสของไฟล์

   หน่วยงำน / สังกัด 3. เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านท่ีดิน/ห้องชุด
ส่วนวิจัยและพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
กองมาตรฐานการประราคาทรัพย์สิน

  ใช้  IT   non -   IT

02-1422451  องค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม เร่ือง...........................................

การรวมไฟล์ excel หลาย ๆ ไฟล์ ด้วยค าส่ัง Python

ค ำนิยำม   IT   คือ  กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM)
             Non - IT  คือ  กำรใช้เทคนิครูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM)

แบบฟอร์มกำรจัดเก็บควำมรู้ของกรมธนำรักษ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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เบอร์โทรติดต่อ

(กำรคัดเลือกองค์ควำมรู้เพ่ือเข้ำรับรำงวัลกำรจัดกำรควำมรู้ดีเด่น)

ประเภทหน่วยงาน

ประเภทบุคคล/แบบ

กลุ่ม

X



เกณฑ์กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ Knowledge Management  (KM) ส ำหรับส่งเข้ำรับกำรประกวดเพ่ือเข้ำรับรำงวัล

  ลักษณะขององค์ควำมรู้ท่ีจัดท ำ ประโยชน์ในกำรน ำไปใช้
• งานหรือโครงการท่ีด าเนินการ • ลดข้ันตอนและระยะเวลาอย่างไร (อธิบายข้ันตอน)
ช่ืองาน / โครงการ ใช้ชุดค าส่ังส้ัน ๆ ท่ีสามารถ copy and paste ได้ โดยเปล่ียนแค่
การก าหนด Directory และแก้ปัญหา encoding ของไฟล์ .csv path ของโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ท้ังหมดไว้
ด้วยภาษา Python

• ลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (อธิบายรายละเอียด)
ปีงบประมาณ 2564 ลดทรัพยากรมนุษย์ในการด าเนินงานท่ีปกติต้องใช้เวลามาก
• Knowledge Management  (KM) ท่ีสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ เน่ืองจากต้องแปลงทีละไฟล์
ของกรมธนารักษ์ในด้านใด  หรือต่อยอดจากงาน • เป็นเทคนิคท่ีไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมในการน าไปใช้
นโยบาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรมเน่ืองจากเป็น Freeware
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์
พันธกิจในยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ในการพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล • เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

เจ้าหน้าท่ีสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ได้เร็วย่ิงข้ึน
ช่ืองานท่ีต่อยอด
การรวมไฟล์ excel หลาย ๆ ไฟล์ ด้วยค าส่ัง Python
• Knowledge Management  (KM) ท่ีได้น าไปปฏิบัติตามโครงการซ่ึงด าเนินการ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และเกิดผลส าเร็จแล้ว (อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ) • มีข้อเสนอแนะในการน าไปพัฒนาต่อยอด

สามารถน าไฟล์ท่ีรวมไปท า Query เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้



   องค์ควำมรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงเทคนิคหรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีใช้ได้ผลจริง

 - อธิบายรายละเอียดและแสดงเทคนิคท่ีชัดเจน 8. รวมไฟล์ท้ังหมดท่ีเป็น csv ด้วยค าส่ัง
 (ไม่ใช่การด าเนินการตามระเบียบ/ข้ันตอน) merged_csv = pd.concat([pd.read_csv(eachfile, sep = '|',
1. ดาวน์โหลด Jupyter Notebook encoding = 'TIS-620') for eachfile in allfiles])
2. กดท่ีช่อง Seach ท่ีมุมซ้ายล่างของจอหรือเปิด Command Prompt 9. แปลง encoding จาก TIS-620 เป็น UTF-8
3. พิมพ์ 'Jupyter Notebook' จะปรากฏหน้าต่าง Jupyter Notebook merged_csv.to_csv('merged_csv.csv', index = False, sep = '|',
4. เลือก New>Python3 จะปรากฏหน้าต่างใหม่ส าหรับพิมพ์ภาษา Python encoding = 'utf-8')
5. พิมพ์ค าส่ังดังน้ี 10. แสดงตัวอย่างข้อมูลท่ีได้ 5 แถว ด้วยค าส่ัง

import os print(merged_csv.shape)
import glob merged_csv[:5]
import pandas as pd

6. ช้ีเป้าโฟลเดอร์ท่ีมีเก็บไฟล์ csv ท้ังหมดท่ีอยากจะรวมด้วยค าส่ัง
os.chdir('path ของโฟลเดอร์ท่ีเรำเก็บไฟล์ไว้')  - ข้อแนะน า/ข้อพึงระวัง

ตัวอย่าง os.chdir('C:/Users/ditma/OneDrive/Documents/PVB') เน่ืองจากไฟล์ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลกรมท่ีดินยังใช้ encoding
7. พิมพ์ค าส่ังแสดงรายการไฟล์ท้ังหมดท่ีเป็น csv เป็น TIS-620 อยู่ เวลาอ่านใน python 3 จะท าให้โปรแกรมเข้าใจผิด
allfiles = [i for i in glob.glob('*.{}'.format('csv'))] ว่าเป็น CP1252 และแปลงเป็น UTF-8 ท าให้ข้อความอ่านไม่ออก

จึงต้องแก้ไขด้วยการระบุ encoding ว่าเป็น 'TIS-620'
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   รูปภำพประกอบ








