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เรื่อง Excel เพื่อการปฏิบัติงาน 
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ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 1 

……………………………………………………. 
วิทยากรโดย : อาจารย์เปรมรัตน์  พูลสวัสด์ิ    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    อาจารย์วรนุช      ปลหีจินดา  อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   อาจารย์สุธีรา       พ่ึงสวัสด์ิ    อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รายชื่อผู้เข้ารว่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. นางสุภัทรียา   จิตรกร   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล 
2. นางนฤดี  บุญยืน    หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาวอ้อยใจ  พูลเกตุ   หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. นางสาวรุ่งฤดี  ธนูแก้ว   หัวหน้าแผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ 
5. นางโสภา  เอ่ียมอิทธิพล    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 
6. นางสาวสาคร  เช้ือฉ่ําหลวง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 
7. นางเต็มดวง  เข็มเพชร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 
8. นางสาวนิภาพร  พรมรักษ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 
9. นางสาววัลลภา  วัฒแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 
10. นางสาวโสภิตฐิตา  ฤทธ์ิศรีบุญ   เจ้าหน้าที่ธุรการ  

รายชื่อผู้ลาการเขา้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. นายทวนชัย  โชติช่วง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล  

 
“Excel เพื่อการปฏิบัติงาน” 

ปีการศึกษา 2560 กองทรัพยากรบุคคล มีการกําหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้ 
จํานวน 3 เรื่อง โดยกําหนดหัวข้อให้มีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนภายในและภายนอกหน่วยงาน  

สําหรับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Excel เพ่ือการปฏิบัติงาน” ในครั้งน้ี เป็นการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคลให้มี
ทักษะ ความรู้ เก่ียวกับการใช้ MS Excel กับงานต่อสัญญาจ้างบุคลากร และงานเสนอขอต้ังงบประมาณ 
ประกอบกับสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานอ่ืนๆ ที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยสามารถสรุปเน้ือหา
ของหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดังน้ี 

 

 



 
1. การใช้โปรแกรม Excel  Function  ตัวกรอง กับการเรียกดูข้อมูลการต่อสญัญาจ้าง 

เนื้อหาโดยสรุป 
1.1 การกรองข้อมูลโดยการใช้ การเรียงลําดับและตัวกรอง (Filter) มีวิธีการดังน้ี 
     1.1.1 เลือกข้อมูลที่คณุต้องการกรอง   
     1.1.2 ไปทีเ่มนูหน้าแรก บนแท็บ Ribbon เลือก เรียงลําดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง 

 
 

 

      1.1.3 คลิกลูกศร  ในส่วนหัวของคอลัมน์เพ่ือแสดงรายการตัวกรอง การกรองข้อมูล จะแสดงตัว
กรองตัวเลข หรือตัวกรองขอ้ความ ตามชนิดของข้อมูลในคอลัมน์น้ัน ๆ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

  สามารถเรียงลําดับตามที่ต้องการใช้ข้อมูลได้ 
  การใช้เกณฑ์ขั้นสูงเพ่ือค้นหาค่าที่ตรงตามเง่ือนไขที่เฉพาะเจาะจง  
  ต้องการเลือกตามค่า ในรายการ ให้คลิกเคร่ืองหมายถูกตรง (เลือกทั้งหมด) วิธีน้ีจะนําเคร่ืองหมาย

ถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากน้ัน เลือกเฉพาะค่าที่ต้องการดู แล้วคลกิ ตกลง ก็จะแสดงผลลัพธ์
ตามท่ีต้องการ 

1

2 

3



 
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จากการจัดทําข้อมูลการต่อสญัญาจ้าง 

วิธีปฏิบัติ ก่อนการแลกเปลีย่นเรียนรู้  วิธีปฏิบัติ หลงัการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการต่อสัญญาจ้าง 2 
คน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1.1 นางสาวสาคร  เช้ือฉ่ําหลวง และนางเต็มดวง  
เข็มเพ็ชร บันทึกข้อมูลวงรอบการต่อสัญญาจ้างของ
บุคลากร มฉก. ตามหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบไว้ใน 
File Excel ช่ือ “ข้อมูลการต่อสญัญาจ้าง” 
  1.2 นางสาวสาคร  เช้ือฉ่ําหลวง หรือนางเต็มดวง  
เข็มเพ็ชร (ตามท่ีตกลงกัน) ค้นหาข้อมูลบุคลากรทุก
หน่วยงานในภาพรวม ที่จะครบกําหนดการต่อสัญญา
จ้าง จาก File Excel ช่ือ “ข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง” ที่
แผนกบริการคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สร้าง
เง่ือนไขการหาข้อมูลไว้ให้ โดยเลือก “เดือน” และ “ปี”  
จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเรียงตามวันที่ ที่
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
  1.3 ผู้ปฏิบัติงานสั่งพิมพ์ข้อมูลบุคลากรท่ีจะครบ
กําหนดสัญญาจ้าง ที่ได้จากการค้นหาตามข้อ 1.2 
จํานวน 1 ชุด และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดทํา
บันทึกเสนอหน่วยงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ เ พ่ือ
พิจารณาจ้างต่อ โดยสลับกันใช้เอกสารที่สั่งพิมพ์ จึงทํา
ให้เกิดความล่าช้า เน่ืองจากการรอคอยเอกสารชุด
เดียวกัน 
  2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการต่อสัญญา
จ้าง บางคนสามารถใช้งานคําสั่ง การเรียงลําดับและตัว
กรอง (Filter) ได้ แต่บางคนก็ไม่สามารถใช้งานได้  

1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการต่อสัญญาจ้าง 2 
คน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ ดังน้ี 
1.1 นางสาวสาคร  เช้ือฉ่ําหลวง และนางเต็มดวง  
เข็มเพ็ชร บันทึกข้อมูลวงรอบการต่อสัญญาจ้างของ
บุคลากร มฉก. ที่ตนเองรับผิดชอบไว้ใน File Excel ช่ือ 
“ข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง” 
  1.2 แต่ละคนค้นหาข้อมูลบุคลากรที่จะครบ
กําหนดการต่อสัญญาจ้าง จาก File Excel ช่ือ “ข้อมูล
การต่อสัญญาจ้าง” ที่แผนกบริการคอมพิวเตอร์ ได้ให้
ความอนุเคราะห์สร้างเง่ือนไขการหาข้อมูลไว้ให้ โดย
เลือก “เดือน” และ “ปี”  จากน้ันกดปุ่ม ค้นหา ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะเรียงตามวันที่ ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
   
 
1.3 แต่ละคนใช้คําสั่งการเรียงลําดับและตัวกรอง 
(Filter) ในการแยกข้อมูลออกเป็นคณะ/หน่วยงาน ที่
ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือไปดําเนินการจัดทําบันทึกเสนอ
หน่วยงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาจ้างต่อ 
 
 
 
2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการต่อสัญญา
จ้างทุกคน นําความรู้เก่ียวกับการใช้คําสั่งการเรียงลําดับ
และตัวกรอง (Filter) ไปใช้กับงานของตนเอง เช่น  
นางสาวโสภิตฐิตา ฤทธ์ิศรีบุญ ใช้กับข้อมลูการหยุด
ชดเชยของบุคลากร เป็นต้น 

 
 
 
 



2. การใช้โปรแกรม Excel Function การใช้สูตรการคํานวณ และการ Link Sheet  กับข้อมูลการขอ
จัดต้ังงบประมาณ ปี 2561 

เนื้อหาโดยสรุป 

2.1 การใช้สูตรคํานวณ โดยมีวิธีการดังน้ี 
 - สูตรคํานวณแบบ Formula เป็นสูตรคํานวณอย่างง่ายไม่ซับซ้อน โดยใช้เครื่องหมายทาง

คณิตศาสตร์ สตูรคํานวณขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ ตามด้วยค่าตัวแปร 2 ตัว ขึน้ไป 
 

ตัวอย่าง  

= A2*B2 หมายถึง นําค่าตัวเลขที่เก็บในเซล A2 ไปคูณกับค่าตัวเลขในเซล B2 

 

 

 

 

  -   สูตรคํานวณแบบ Function คือ การสร้างสูตรคํานวณด้วย Function (ฟังก์ชัน) คํานวณ
ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบและติดต้ังมาในโปรแกรม Excel เรียบร้อยแล้ว 

ตัวอย่าง  
  = SUM(C22:J22) หมายถึง ให้ผาผลรวมจากค่าในเซล C22จนถึง J22 
  = AVERAGE(C22:J22) หมายถึง ให้หาค่าเฉล่ียตัวเลขจากค่าในเซล C22 ถึง J22 

 

 

 

 

 

 

 
การใช้วงเลบ็ในสูตรของ Excel 
เมื่อต้องการจัดลําดับการคํานวณ ให้ใช้เครือ่งหมาย ( ) เป็นตัวควบคุม โดยให้ใส่วงเลบ็คร่อม

ส่วนของสูตรที่จะให้คํานวณเป็นลําดับแรกเสมอ 

 



2.2 การดึงข้อมูลข้าม Sheet (Link Sheet) มีวิธีการดังน้ี 
  -  วิธีสร้างสูตร Link เซลล์เดียวแบบย้อนปลายกลับไปหาต้นทาง 
   1. เริ่มจากพิมพ์เครื่องหมาย = ลงในเซลล์ ที่อยู่ใน Sheet ปลายทาง 

2. คลิกหาเซลล์ที่อยู่ใน Sheet ต้นทาง  
3. กด Enter จะได้สูตร Link โดยไม่ต้องพิมพ์เอง 
หมายเหตุ : 1. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมลูต่างๆ ให้แก้ที่เซลล์ที่อยู่ใน Sheet ต้นทาง แล้วข้อมูลที่เซลล์
ใน Sheet ปลายทาง จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติ 

    2. กรณีที่ต้องการ เพ่ิม/ลบ แถว หรือ เพ่ิม/ลบ คอลมัน์ ให้ดําเนินการเพ่ิมให้เหมือนกัน 
           ทุก Sheet  
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ได้จากการจัดทําข้อมูลการขอจัดต้ังงบประมาณ 

วิธีปฏิบัติ ก่อนการแลกเปลีย่นเรียนรู้  วิธีปฏิบัติ ที่จะต้องดําเนนิการหลงัการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 

1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เ ก่ียวกับการขอจัดต้ัง
งบประมาณ ดําเนินการดังน้ี 
  1.1 นางเต็มดวง  เข็มเพ็ชร และนางสาวนิภาพร  
พรมรักษ์ จัดทําคําขอจัดต้ังงบประมาณของแผนก ใน 
File Excel ที่ตนเองจัดทําขึ้น แต่นางสาวรุ่งฤดี ธนูแก้ว 
ซึ่งเป็นผู้จัดทําคําของบประมาณของแผนกและรวบรวม
ของหน่วยงาน จัดทําคําขอจัดต้ังงบประมาณของแผนก
ใน File Excel ของกอง 
  1.2 นางเต็มดวง เข็มเพ็ชร และนางสาวนิภาพร  พรม
รักษ์ ส่ง E- Mail คําขอจัดต้ังงบประมาณของแผนกที่
หัวหน้าแผนกเห็นชอบแล้ว ให้กับนางสาวรุ่งฤดี ธนูแก้ว 
เพ่ือรวบรวม 
  1.3 นางสาวรุ่งฤดี คัดลอกคําของบประมาณแต่ละ
แผนก มาวางที่ File กลาง พบว่า จํานวนแถวของข้อมูล
ไม่เท่ากัน ทําให้การ Link Sheet คลาดเคลื่อน หรือ
กรณีที่มีการปรับแก้ตัวเลขใน Cell ที่ไม่ได้ใส่สูตรในการ
คํานวณไว้ จะทําให้ยอดคําของบประมาณไม่ถูกต้อง  
   1.4 ประชุมหัวหน้าแผนกเพ่ือสรุปคําของบประมาณ
ของหน่วยงาน และดําเนินการในขั้นตอนต่อไป ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการจัดทําคําขอ

1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เ ก่ียวกับการขอจัดต้ัง
งบประมาณ ดําเนินการดังน้ี 
  1 .1  นาง เ ต็มดวง   เข็ ม เ พ็ชร  นางสาว นิภาพร  
พรมรักษ์ และนางสาวรุ่งฤดี  ธนูแก้ว จัดทําคําขอจัดต้ัง
งบประมาณของแผนก ใน File Excel ของกอง ที่มีการ
ใส่สูตรการคํานวณ และ Link Sheet ไว้เรียบร้อย  
  1.2 ประชุมหัวหน้าแผนก เพ่ือพิจารณาและสรุปคําขอ
งบประมาณของแผนกและหน่วยงาน  และดําเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
2. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการจัดทําคําขอ
จัดต้ังงบประมาณ รวมไปถึงบุคลากรคนอ่ืน ๆ ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับการดึงข้อมูลข้าม Sheet (Link Sheet) 
การใช้สูตรในการคํานวณ และเทคนิคเกี่ยวกับการลด
ความผิดพลาดจากการรวมตัวเลข ที่ดําเนินการ Link 
Sheet เช่น การเพ่ิม/ลบ แถว หรือ เพ่ิม/ลบ คอลัมน์ 
ให้เหมือนกันทกุ Sheet เป็นต้น 



จัดต้ังงบประมาณ ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับการดึงข้อมูล
ข้าม Sheet (Link Sheet) แต่สามารถใช้สูตรคํานวณ
แบบ Function ได้บ้าง  
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