
แบบฝึกปฏิบัติ MS Excel ครั้งที่ 1  (เก็บ 5%) 

แบบฝึก จัดการข้อมูลเงินเดือนพนักงาน  

ค าสั่ง       ใช้ข้อมูลในแผ่นงาน ex1  

1. ใส่ข้อมูล รหสั ด้วยการเตมิอัตโนมตัิ ในเซลล์ A6 ถึง A12 ด้วยค่า P001 ถึง P007 ตามล าดับ 
2. แทรกฟิลล์ “ช่ือ-สกุล” ให้อยู่ระหว่างฟิลล์ “นามสกลุ” และ “เพศ”   
3. ในฟิลล์ “ช่ือ-สกุล” ให้ท าการเช่ือมข้อความระหว่างคอลัมน์ “ช่ือ” และ “นามสกุล” โดยให้มีช่องว่างระหว่างช่ือ

และนามสกุลด้วย   
4. ค านวณเงินโบนสั ใน ค านวณโดยเอาเงินเดือนคูณกับจ านวนเปอรเ์ซน็ต์ที่จะให้โบนสั  
5. ค านวณเงินเดือนสุทธิของพนักงานแต่ละคน = เงินเดือน + โบนัส 
6. เลือกบริเวณตารางทั้งหมดรวมหัวตารางด้วย  แล้วก าหนด Styles เป็น Format as Table 
7. ท า Conditional Formatting ส าหรับค่า เงินโบนสั ที่มีน้อยกว่า 1500 ให้มีเซลลส์ีเหลืองและตัวอักษรสีเหลืองเข้ม 
8. ก าหนดความถูกต้องในการป้อนข้อมูล ดังนี ้

- ฟิลด์ “อาย”ุ ต้องไม่ต่ ากว่า 20 ปี 

- ฟิลด์ “ค าน าหน้า” ก าหนดรายการให้ผู้ใช้เลือก 3 รายการ ได้แก่ นาง นางสาว และนาย 

9. เพิ่มข้อมูลพนักงานอีกอย่างน้อย 2 คน  
10. ค านวณค่าเงินเดือนสุทธิต่ าสุด 
11. ค านวณค่าเงินเดือนสุทธิเฉลี่ย 
12. ค านวณค่าเงินเดือนสุทธสิูงสุด 
13. ค านวณค่าเงินเดือนสุทธิรวมทั้งหมด  
14. เขียนฟังก์ชันแปลงค่าเงินเดือนสุทธิรวมทั้งหมด เป็นตัวหนังสือ เชื่อกับข้อความ “(- “ และ “- )”  
15. เขียนฟังก์ขันแสดงวันท่ีปัจจุบัน 
16. เขียนฟังก์ชันหาจ านวนพนักงานท่ีเป็นเพศชาย และจ านวนพนักงานท่ีเป็นเพศหญิง 
17. สร้างกราฟโดนัทแสดงเปอร์เซ็นตพ์นักงานแยกตามเพศ 
18. จัดรูปแบบค่าจ านวนเงินให้เป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง คั่นด้วย , 
19. สร้างแผ่นงานใหม่ ช่ือ ex1-sort 
20. ส าเนาข้อมลูในตารางพนักงานจาก ex1 ไปวางในแผ่นงาน ex1-sort โดยวางแบบเฉพาะค่า  
21. แผ่นงาน ex1-sort : ใส่เส้นขอบตาราง และใสส่ีหัวตาราง สีใดกไ็ด ้
22. แผ่นงาน ex1-sort : เรียงข้อมลูตาม เพศ จาก น้อยไปมาก แล้วจึงเรียงตาม ค าน าหน้า จาก น้อยไปมาก จากนั้น

จึงเรียงตาม อาย ุจาก มากไปน้อย 
23. แผ่นงาน ex1-sort : น าเสนอข้อมลูด้วยการกรองข้อมูลแสดงเฉพาะพนักงานท่ีมีเงินเดือนสุทธิ มากกวา่หรือเท่ากับ 

20,000 บาท  
 
 
 
 



ผลลัพธ์แผ่นงาน ex1 

 
 
ผลลัพธ์แผ่นงาน ex1-sort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมิน  23 คะแนน (คิดเป็น 5 %) 
หัวข้อการประเมิน 1 คะแนน 0 คะแนน 

แบบฝึกหัดที่ 1    
1. ฟิลล์ “รหสั” ใส่รหสัได้ครบถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
2. ฟิลล์ “ช่ือ-สกุล” เชื่อมข้อความไดถู้กต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
3. เขียนสูตรการค านวนโบนัส ได้ถูกต้อง  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
4. เขียนสูตรค านวณเงินเดือนสุทธิของพนักงานแต่ละคน ได้ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
5. ที่ตารางก าหนด Styles เป็น Format as Table  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
6. ท า Conditional Formatting คา่เงินโบนัสที่ < 15000 มีสีเหลือง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
7. ก าหนดความถูกต้องในการป้อนข้อมูล ฟิลล์ “อาย”ุ ต้องไม่ต่ ากว่า 20 ปี ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
8. ก าหนดความถูกต้องในการป้อนข้อมูล ฟิลล์ “ค าน าหน้า”   ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
9. มีการเพิ่มพนักงานอีกอย่างน้อย 2 คน รวมทั้งหมดอย่างน้อย 9 คน  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
10. เขียนฟังก์ชันหาค่าเงินเดือนสุทธิต่ าสุด  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
11. เขียนฟังก์ชันหาค่าเงินเดือนสุทธิเฉลี่ย ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
12. เขียนฟังก์ชันหาค่าเงินเดือนสุทธิสงูสุด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
13. เขียนฟังก์ชันหาค่าเงินเดือนสุทธิรวมทั้งหมด ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
14. เขียนฟังก์ชันแปลงค่าเงินเดือนสุทธิรวมทั้งหมด เป็นตัวหนังสือ  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
15. เขียนฟังก์ขันแสดงวันท่ีปัจจุบัน ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
16. ฟังก์ชันหาจ านวนพนักงานท่ีเป็นเพศชาย ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
17. ฟังก์ชันหาจ านวนพนักงานท่ีเป็นเพศหญิง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
18. สร้างกราฟโดนัทแสดงเปอร์เซ็นตพ์นักงานแยกตามเพศ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
19. จัดรูปแบบจ านวนเงินเป็น ทศนิยม 2 ต าแหน่ง คั่นด้วย , ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
20. มีแผ่นงานช่ือ  ex1-sort  มีข้อมูล มี ไม่ม ี
21. ex1-sort  มีเส้นขอบตาราง และใส่สีหัวตาราง สีใดกไ็ด้  ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
22. ex1-sort เรียง เพศ จากน้อยไปมาก/ค าน าหน้าจากน้อยไปมาก/ อายุ จากมากไป

น้อย 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

23. ex1-sort กรองข้อมูลเฉพาะคนท่ีมีเงินเดือนสุทธิ มากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 


