การประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดทําแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคม และ
จัดทําคูมือการใชงานสําหรับสถานประกอบการ
The Application of Microsoft Excel to the Preparation of
Social Security Payment Form and Form Operation Manuals for Establishments
กมลวรรณ โอนนอก1 มุกดา โชติจันทร2
Kamonwan Onnok1, Mukda Chotchan2
ผูชวยศาสตราจารยสุนิษา ธงจันทร*
Assistant Professor Sunisa Thongchan*

1744

ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueang district,Nakhon Ratchasima Province 30000 (kamonwan.7673@gmail.com)
2744 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueang district,Nakhon Ratchasima Province 30000 (mookneoni@gmail.com)
*744 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Road, Mueang district,Nakhon Ratchasima Province 30000 (sunisa.th@rmuti.ac.th)
บทคัดยอ: การศึกษาคนควาครั้งนี้เกิดจากการเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สํานักงานรับทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู
ศึกษาไดปฏิบัติงานดานการยื่นชําระกองทุนเงินสมทบประกันสังคมใหกับบริษัท ลูกคาผานเว็บไซตของสํานักงานประกันสังคม หลังจากนั้นจะนําขอมูลใน
เอกสารหลักฐานใบแจงชําระคาประกันสังคมที่ไดจากเว็บไซตนํามากรอกลงแบบฟอรมใบชําระเงินของธนาคารดวยมือและนําสงธนาคารพรอมเงินสดหรือเช็ค
เพื่อจายชําระเงินตอไป จากการปฏิบัติงานในสวนนี้ทํ าใหผูศึ กษาเล็งเห็นถึงปญหาความลาช าและความผิ ดพลาดในการกรอกแบบฟอรมใบชําระเงินของ
ธนาคาร จึงได ออกแบบและสรางแบบฟอรมใบชํ าระเงิ นประกันสัง คมผา นโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีวั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาขั้ น ตอนการสรา ง
แบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคม จัดทําคูมือการใชงานแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft Excel และเพื่อลดระยะเวลา และลด
ขอผิดพลาดจากการกรอกแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมดวยมือ ผลการศึกษา พบวา คูมือการใชงานแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมผานโปรแกรม
Microsoft Excel สามารถนําไปใชไดจริงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีขั้นตอนการสรางแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมทั้งหมด 6 ขั้นตอน และสามารถ
ชวยลดระยะเวลาและลดขอผิดพลาดจากการกรอกแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมดวยมือจากเดิมตองใชระยะเวลาในการกรอกแบบฟอรมประมาณ 4-5
นาที ตอใบ เมื่อใช แบบฟอร มใบชําระเงิน ประกัน สังคมผ านโปรแกรม Microsoft Excel สามารถลดระยะเวลาเหลื อเพียง 2-3 นาที ตอใบ ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาในการทํางานไดถึง 50% ของเวลาปกติ และมีขอผิดพลาดจากการกรอกขอมูลในแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมลดลง
ABSTRACT: This study is a result of the cooperative educational internship at an accounting and auditing office in Bangkok. In which
the student had been assigned a task on submitted monthly social security payments for office’s clients through the website of the
Social Security Office. After the submission, the details of the social security payment notification printed from the website were
manually filled in the social security payment via bank form and then the form together with cash or cheque would be taken to
the bank for payment. Through this task, we found that the process took time and frequently had some error on filling the form by
hand. As a consequence, we designed and created the social security payment via bank forms through Microsoft Excel. The
purpose of this study is to study the process of creating a Social Security Payment form via bank and creating a manual for Social
Security Payment via bank Forms on Microsoft Excel. The results show that, Manual for Social Security payment form through
Microsoft Excel. Can be used for actual purpose. There are 6 steps in creating the Social Security payment form. And can help
reduce the time and error of filling out the Social Security payment form by manual. In the past, the time required to fill out the
form is about 4-5 minutes per form. When using the Social Security payment form through Microsoft Excel, the time can be reduced
to 2-3 minutes per form. Which can reduce working time by up to 50% of normal time and there are fewer errors when filling out
forms on the Social Security payment form.

คําสําคัญ: ใบชําระเงินประกันสังคม, การสรางแบบฟอรมผานโปรแกรม Microsoft Excel, คูมือการใชงาน
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1 บทนํา
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาสาขาการบั ญ ชี เป น การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับจากสถานศึกษาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงานจริงและไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูประสบการณจากการ
ทํ างาน โดยนั กศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาความรู ความสามารถของตนเองให มี คุณ ภาพจากการปฏิ บั ติ ง านจริง ตลอด
ระยะเวลาที่ทําการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบที่นักศึกษาเลือกฝกเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวนักศึกษาเอง[1]
1.1 ที่มาและความสําคัญ
จากการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น คณะผูจัดทําไดรับมอบหมายงานเกี่ยวกับการกรอกแบบใบชําระเงิน
ประกันสังคม ซึ่งในแตละเดือนตองมีการกรอกแบบยื่นประกันสังคมของผูประกันตนรายบุคคล ทําใหคณะผูจัดทํา
มองเห็นอุปสรรคของการทํางานที่ลาชาและยุงยาก ดวยเหตุนี้ คณะผูจัดทําจึงมีความสนใจที่จะประยุกตใชโปรแกรม
Microsoft Excel เพื่อการจัดทําแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคม และจัดทําคูมือการใชงานสําหรับสถาน
ประกอบการ โดยมีผูนิเทศในสถานประกอบการคอยใหคําปรึกษาในสวนที่มีขอสงสัย
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการสรางแบบฟอรมประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft Excel
1.2.2 เพื่อจัดทําคูมือการใชงานแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft Excel
1.2.3 เพื่อลดระยะเวลาและขอผิดพลาดจากการกรอกแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมดวยมือ
2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการจัดทํ ารายงานเรื่อ ง การประยุก ตใช โปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อการจัด ทําแบบฟอรมใบชําระเงิน
ประกันสังคม และจัดทําคูมือการใชงานสําหรับสถานประกอบการฉบับนี้ ไดทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ดังนี้
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันสังคมในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกที่มีรายไดและจายเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคม[2] เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและการวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายไดอยางตอเนื่อง
2.1.1 ผูประกันตน

ลูก จ างที่ มี อ ายุ ไ ม ต่ํ ากวา 15 ป บ ริบู ร ณ และไม เกิ น 60 ป บ ริบู รณ ในวั น เข าทํ างาน และทํ างานอยู ในสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป นายจางตองแจงขึ้นทะเบียนลูกจางเปนผูประกันตนภายใน 30 วัน นับแต
วันที่รับลูกจางเขาทํางาน มิฉะนั้นจะมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
2.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินที่นายจาง ลูกจางจะตองนําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคํานวณจากคาจางจริงที่ลูกจางไดรับใน
อัตราเงินสมทบรอยละ 5 ซึ่งกําหนดจากฐานคาจางเปนรายเดือนต่ําสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือน
15,000 บาท เงิน สมทบขั้น ต่ําเดือนละ 83 บาท และไมเกินเดือนละ 750 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะออกเงินสมทบเขา
กองทุนอีกสวนหนึ่ง
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2.2 การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Excel [3] คือโปรแกรมประเภทสเปรดชีท (Speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งจะ
เก็บขอมูลตาง ๆ ลงบนแผน ตารางงานคลายกับการเขียนขอมูลลงไปในสมุดที่มีการตีชองตาราง ทั้งแนวนอนและ
แนวตั้ง ซึ่งชองตารางแตละชองจะมีชื่อประจําแตละชอง ทําใหงายตอการปอนขอมูล การแกไขขอมูล สะดวกตอการ
คํานวณ และการนําขอมูลไปประยุกตใช สามารถจัดขอมูลตาง ๆ ไดอยางเปนหมวดหมูและเปนระเบียบมากยิ่งขึ้น
2.2.1 ลักษณะการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel

1) ความสามารถดานการคํานวณ Excel สามารถปอนสูตรการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน บวก ลบ
คูณ หาร เปนตน รวมทั้งสูตรคํานวณดานอื่น ๆ และจุดเดนของการคํานวณ คือ ผลลัพธของการคํานวณจะ
เปลี่ยนแปลงตามเมื่อ Input ที่นํามาเปลี่ยนคา ทําใหเราไมตองเสียเวลาเปลี่ยนแปลงคาผลการคํานวณใหม
2) ความสามารถดานการใชฟงกชั่นนอกจากการปอนสูตรคูณทางคณิตศาสตรแลว Excel ยังสามารถ
ปอนฟงกชั่นอื่น ๆ ไดอีก เชน ฟงกชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟงกชั่นเกี่ยวกับการเงินหรือการตัดสินใจ
3) ความสามารถในการสรางกราฟ Excel สามารถนําขอมูลที่ปอนลงในตารางมาสรางเปนกราฟได
ทัน ทีมีรูปกราฟให เลือกใชง านหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน กราฟแท งแสดงยอดขายแตละเดือ น
กราฟวงกลมแสดงสวนแบงการตลาด เปนตน
4) ความสามารถในการตกแตงตารางขอมูล Excel สามารถตกแตงตารางขอมูลหรือกราฟขอมูลดวย
ภาพสีและรูปแบบตัวอักษรตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามและแยกขอมูลไดงายขึ้น
5) ความสามารถในการจัดเรียงลําดับ Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่ตองการมาวิเคราะหได
6) ความสามารถในการพิมพงานออกทางเครื่องพิมพ Excel สามารถพิมพงานทั้งขอมูลและรูปภาพ
หรือกราฟออกทางเครื่องพิมพไดทันทีซึ่งทําใหงายตอการสรางรายงาน
7) ความสามารถในการแปลงขอมูลในตารางใหเปนเว็บเพจเพื่อนํามาแสดงในโฮมเพจ
3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) กําหนดหัวขอโครงงานจากการไดศึกษาปฏิบัติงานจริงใน สถานประกอบการ
2) ศึ ก ษาขั้ น ตอนการสร า งแบบฟอร ม ผ า นโปรแกรม Microsoft Excel โดยศึ ก ษาจาการสื บ ค น ข อ มู ล ทาง
อินเทอรเน็ต และทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ของการยื่นชําระเงิน ประกันสังคม
3) จัดทําคูมือการใชงานแบบฟอรมประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft Excel โดยการนําขอมูลและขั้นตอน
การทํางานที่รวบรวมไวมาใสเปนโครงงานรูปเลม
4) นําเสนอตอผูนิเทศงานสถานประกอบการ อาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของจัดทําคูมือ และทํา
การแกไขขอผิดพลาด หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมตามที่ผูนิเทศงานในสถานประกอบการ
5) การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทํางานที่ไดรับจากการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
ดําเนินงาน จัดทํารายงานเปนรูปเลมและนําเสนอผลงาน
4 ผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาวิธีก ารจัด ทำแบบฟอรมประกั นสัง คม กรณี ศึกษาจากบริษั ทตั วอยางโดยเริ่ม ตนจากการศึ กษา
รายละเอียดและรูปแบบของใบชำระเงินประกันสังคม (สำหรับสถานประกอบการ) ของธนาคาร เพื่อจัดทำแบบฟอรม
ใบชำระเงินประกันสังคมของธนาคารกรุงศรีและธนาคารกรุงไทย และจัดทำคูมือการใชงานแบบฟอรม ซึ่งสามารถสรุป
เปนขั้นตอนการดําเนินงานไดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 4.1: ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 สวนประกอบแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคม
การศึกษาแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย โดยพิจารณา
สวนประกอบที่สําคัญจากแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมจากทั้ง 2 ธนาคาร ไดตามภาพที่ 4.2 และ 4.3

ภาพที่ 4.2: แบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ภาพที่ 4.3: แบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมธนาคารกรุงไทย
4.1.1 รายละเอียดตามหมายเลขกํากับในภาพที่ 4.2

หมายเลข 1 สาขาที่ฝาก
หมายเลข 2 วันที่
หมายเลข 3 Service codeรหัสบริษัทหรือเลขประจําตัวผูเสียภาษี
หมายเลข 4 ชื่อสถานประกอบการ
หมายเลข 5 เลขที่บัญชีสถานประกอบการ
หมายเลข 6 หมายเลขสาขา
หมายเลข 7 Digit
หมายเลข 8 เดือนที่ชําระ
หมายเลข 9 ป พ.ศ. ที่ชําระ
หมายเลข 10 จํานวนสาขาที่ชําระ
หมายเลข 11 จํานวนผูประกันตน
หมายเลข 12 ชําระโดย การเลือกชองทางชําระ
หมายเลข 13 สาขาธนาคารที่ชําระ
หมายเลข 14 หมายเลขเช็ค
หมายเลข 15 จํานวนเงินเปนตัวอักษร
หมายเลข 16 จํานวนเงินเปนตัวเลข
หมายเลข 17 ชื่อผูนําฝาก
หมายเลข 18 ชื่อผูรับเงิน
หมายเลข 19 ผูรับมอบอํานาจ
4.1.2 รายละเอียดตามหมายเลขกํากับในภาพที่ 4.3
รายละเอียดเพิ่มเติมในใบชําระของธนาคารกรุงไทยที่แตกตางไปจากใบชําระของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
1) สวนของธนาคาร
หมายเลข 20 ป พ.ศ.
หมายเลข 21 เลขที่
หมายเลข 22 เลมที่
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2) ประเภทการสงแบบชําระ
หมายเลข 23 รายละเอียดการนําสงเงินสมทบ
หมายเลข 24 สื่อขอมูล
4.2 แผนงาน MasterDATA
สรางแผนงานชื่อวา MasterDATA โดยขอมูลจากในแผนงานจะใชเพื่อนําไปแสดงในหนาแบบฟอรมใบชําระเงิน
ประกันสังคม มีสวนประกอบดังนี้
คอลัมนที่ 1 ลําดับ ใชสําหรับบอกลําดับที่ของแตละสถานประกอบการ
คอลัมนที่ 2 ชื่อสถานประกอบการ
คอลัมนที่ 3 เลขที่บัญชี ใชสําหรับใสหมายเลขอางอิง 1
ตามภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.4: ขอมูลในแผนงาน MasterDATA
4.3 แผนงาน DATA
แผนงานชื่อ DATA นี้ จะเปนขอมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกคา ตามภาพที่ 4.5 ซึ่งประกอบไปดวย
คอลัมนที่ 1, 2 เดือน ป ของงวดที่นําจาย
คอลัมนที่ 2 ลําดับคอลัมนที่ 3 ชื่อสถานประกอบการ (ชื่อตัวอยางบริษัทกรณีศึกษา)
คอลัมนที่ 4 จํานวนผูประกันตน
คอลัมนที่ 5 จํานวนเงินที่นําสง
คอลัมนที่ 6 ประเภทการจายเงิน
คอลัมนที่ 7 รอบการจายเงิน
คอลัมนที่ 8 ผูทํา
คอลัมนที่ 9 หมายเหตุ

กมลวรรณ โอนนอก, มุกดา โชติจันทร  หนาที่ 6/9

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา  วันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

1, 2

2

3

4

5

6

7

8

9

ภาพที่ 4.5: ขอมูลใน Sheet DATA
4.4 ฟงกชั่นของโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใชในการสรางแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคม
การสรางแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมโดยการสรางผานโปรแกรม Microsoft Excel นั้น สามารถทําได
หลายวิธี คณะผูจัดทําไดทําการศึกษาฟงกชันของโปรแกรมและเลือกฟงกชันที่เหมาะสมนํามาประยุกตใช ดังตอไปนี้
1) ใชสูตร VLOOKUP[4] เพื่อใหขอมูลจาก MasterData และ Data มาแสดงในหนาแบบฟอรมใบชําระเงิน
ประกันสังคมโดยเริ่มตนสูตรจากชื่อสถานประกอบการ ซึ่งรูปแบบสูตร Excel ของฟงกชั่น VLOOKUP คือ
VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) ซึ่งชอง Lookup_value จะเปน
ชองที่ระบุตัวเลขที่ตองการอางถึงคานั้นๆ (AH5) คือชองในภาพ 4.6

ภาพที่ 4.6: ชองใสเลขลําดับจากแผนงาน DATA
2) ใชฟงกชั่น Conditional Formatting[5] เพื่อการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล
3) ใชฟงกชั่น Drop Down List[6] เพื่อใหการกรอกขอมูลสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตอง
4) ใชฟงกชั่น MID[7] เพื่อตัดตัวอักษรจากขอความที่ตองการนํามาแสดงคา
5) ใชฟงกชั่น BAHTTEXT[8] เพื่อเปลี่ยนจํานวนเงินทีเ่ ปนตัวเลขใหเปนจํานวนเงินตัวอักษร
5 สรุปผลการศึกษา
คูมือการใชงานแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft Excel สามารถนําไปใชไดจริงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีขั้นตอนการสรางแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมทั้งหมด 6 ขั้นตอน และสามารถชวยลด
ระยะเวลาและลดขอผิดพลาดจากการกรอกแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมดวยมือ จากเดิมตองใชระยะเวลาใน
การกรอกแบบฟอรมประมาณ 4-5 นาทีตอใบ เมื่อใชแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมผานโปรแกรม Microsoft
Excel สามารถลดระยะเวลาเหลือเพียง 2-3 นาทีตอใบ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการทํางานไดถึง 50% ของเวลา
ปกติ และมีขอผิดพลาดจากการกรอกขอมูลในแบบฟอรมใบชําระเงินประกันสังคมลดลง
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จากการฝกปฏิบัติงานสหกิจในบริษัท สํานักงาน โปรเฟส วัน จํากัด คณะผูจัดทําไดเรียนรูวาการปฎิบัติงานจริงนั้น
จํา เป น จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ติ ด ตั วอยู ห ลายประการ ต อ งเป น คนที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ทํ า หรื อ งานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย มีความรอบคอบในการตัดสินใจ ตองเปนคนที่บริหารเวลาใหดี ตรงตอเวลา และตองมีความซื่อสัตยตอสาย
อาชีพที่เราปฏิบัติอยู รูจักคิดวิเคราะหและรูจักการแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง ซึ่งเปนประโยชนอยางมากตอการ
ทํางานในอนาคต
5.1 ประโยชนที่ไดรับ
5.1.1 ประโยชนตอสถานประกอบการ

1) สามารถใชคูมือเปนแนวทางในการทํางาน ชวยใหประหยัดเวลาและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สามารถใหคูมือกับพนักงานใหมไดใชศึกษางานอยางเปนลําดับขั้นตอนชื่อหัวเรื่องเทากับ 6 พอยต และไมควรมีหัว

เรื่องลําดับที่สี่ในบทความอีก

5.1.2 ประโยชนตอตนเอง

1) ทําใหรูจักการทํางานเปนระบบ ตามลําดับขั้นตอนความสําคัญ ของงานวาควรเริ่มทําอะไรกอน-หลัง โดยที่เรา
สามารถจัดลําดับความสําคัญใหกับตัวเองไดรูจักคิดและวางแผนในการทํางาน
2) การตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะการทํางานตองแขงขันกับเวลาที่จํากัด
3) ไดประสบการณที่นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจาก นายภาคิน วิรุลหกุล เปนที่ปรึกษา
รายงาย และ ผูช วยศาสตราจารยสุนิ ษา ธงจัน ทร อาจารยที่ ปรึกษา ที่ใหแ นะนํ าและให ขอคิ ดเห็น ตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนแกไขขอพกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด คณะผูจ ัดทําขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอบคุณสําหรับเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่ดีเสมอมาและขอบคุณทุกแรงใจที่ผลักดันให
การจัดทําคูมือฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ทายที่สุดนี้ หากมีส่ิงที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําขออภัยเปนอยางสูงในขอพกพรอง
และผิ ด พลาดนั้ น และคณะผู จัด ทํ าหวัง วา การจั ด ทํ า การประยุก ต ใช โปรแกรม Microsoft Excel เพื่ อ การจั ด ทํ า
แบบฟอรมใบชําระเงิน ประกัน สังคม และจัดทําคูมือการใชงานแบบฟอรมใบชําระเงินประกัน สัง คมสําหรับสถาน
ประกอบการ จะเปนประโยชนไมมากก็นอยสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูที่สนใจศึกษาขอมูล
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