
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เรื่อง   การใช้เมนูและฟังก์ชั่นโปรแกรมตาราง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 
การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (K) 

2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 
 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ใน
ชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การค านวณ
เกี่ยวกับตัวเลข และการท าบัญชี การท างานของโปรแกรม Excel ใช้ตารางตาม
แนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมใน
ลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet   มีความสามารถหลัก 3 ด้าน คือ 
การค านวณ การสร้างแผนภูมิ และด้านฐานข้อมูล  

ขอบคุณรูปภาพจาก winsupersite.com  



2. หลักการของโปรแกรม Microsoft Excel 
 ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ 
หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่น
งาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง 
จ านวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงาน
หนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมีคอลัมน์ทั้งหมด 
จ านวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อ
ด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้
จ านวนมาก ขึ้ นอยู่ กับหน่วยความจ าที่ มี อยู่ ใน เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ เครื่ อ งนั้ น  ๆ  
ในแต่ละช่องตาราง หรือ Cell จะบรรจุข้อมูลต่าง ๆ เราพิมพ์ข้อมูลลงในช่องตาราง แต่ละ
ช่อง เช่นพิมพ์ข้อความ พิมพ์ตัวเลข เป็นต้น เมื่อเวลาจะอ้างอิงถึงข้อมูล เราก็อ้างอิงถึง ช่อง
ตาราง โดยการระบุ คอลัมน์และแถว เช่น B4 หมายถึงช่องตารางที่ตรงกับ คอลัมน์ B และ 
แถวที่ 4 ดังภาพ 



3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 

ขอบคุณรูปภาพจาก https://sites.google.com/a/utd.ac.th/itm1/swn-prakxb-hna-cx-excel 



3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel (ต่อ) 

1. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) เป็นส่วนบนของหน้าต่างซึ่งใช้ในการแสดงชื่อของโปรแกรม 
และชื่อสมุดงาน 

2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่รวมปุ่มค าสั่งที่ต้องใช้
บ่อย ๆ 

3. ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Box) ใช้ส าหรับควบคุมการท างานของโปรแกรม 
มี 3 ปุ่ม คือปุ่มย่อหน้าต่าง/ ปุ่มขยายหน้าต่าง /และปุ่มปิด  



3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel (ต่อ) 

4. ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงค าส่ังทั้งหมดของโปรแกรม 

5. แถบสูตร (Formula bar) เป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลหรือสูตรการค านวณ 
ที่จะป้อนเข้าสู่ Excel หรือแสดงข้อมูลที่ก าลังแก้ไข 

6. กล่องชื่อ (Name Box) ใช้ส าหรับแสดงต าแหน่งเซลล์ หรือชื่อกลุ่มเซลล์ 



3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel (ต่อ) 

7. พื้ นที่ ท า ก า ร  (Worksheet) เ ป็ นพื้ นที่ ข อ งแผ่ น ง านที่ เ ร าส ร้ า งหรื อ เ รี ย ก ใ ช้  
ซึ่งจะแสดงแผ่นงาน ชื่อ Sheet 1 

8. แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนล่างสุดของหน้าต่าง ด้านซ้ายจะแสดงสถานะ 
การท างานของค าสั่งที่เราเรียกใช้ ด้านขวาแสดงปุ่มการเลือกมุมมอง 



4. การสร้างสมุดงานใหม่โปรแกรม Microsoft Excel 

1. เลือกค าสั่ง แฟ้ม 
2. เลือกเลือก สมุดงานเปล่า ก็จะได้สมุดงานขึ้นมา 



5. การบันทึกเอกสารโปรแกรม Microsoft Excel 

1. เลือกค าสั่ง แฟ้ม 
2. เลือกที่ บันทึกเป็น 
3. เปลี่ยนชื่อ ชื่อแฟ้ม 

4. เลือก บันทึกเป็นชนิด 
5. กดปุ่ม บันทึก 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เรื่อง   การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 
การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกเทคนิคการค านวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ (K) 

2. สามารถค านวณโดยใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การใช้สูตรเพื่อหาผลรวม 
1. ให้นักเรียนพิมพ์ ตารางข้อมูลผลการเรียนนักเรียน ลงในโปรแกรม Microsoft Excel 
ตามตัวอย่าง 



1. การใช้สูตรเพื่อหาผลรวม (ต่อ) 

1. ให้คลิกที่ Cell E3 
2. คลิกที่แถบสูตรแล้วพิมพ์ ค าสั่งหาผลรวม =SUM(C3:D3) แล้วกด Enter 



1. การใช้สูตรเพื่อหาผลรวม (ต่อ) 

3. ให้คลิกมุมขวาล่าง Cell E3 เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปบวก 
4. คลิกลากเมาส์ลงมาที่ Cell สุดท้าย จะปรากฏรูปตามตัวอย่างด้านล่าง 



2. การใช้สูตรเพื่อหาเกรดเฉลี่ย 

1. ให้คลิกที่ Cell F3 
2. คลิกที่แถบสูตรแล้วพิมพ์ ค าสั่งหาเกรกเฉลี่ย  

=IF(E3>=80,"4",IF(E3>=75,"3.5",IF(E3>=70,"3",IF(E3>=65,"2.5",IF(E3>=60, 
"2",IF(E3>=55,"1.5",IF(E3>=50,"1",IF(E3<=49,"0"))))))))  แล้วกด Enter 



2. การใช้สูตรเพื่อหาเกรดเฉลี่ย (ต่อ) 

3. ให้คลิกมุมขวาล่าง Cell F3 เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปบวก 
4. คลิกลากเมาส์ลงมาที่ Cell สุดท้าย จะปรากฏรูปตามตัวอย่างด้านล่าง 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เรื่อง   การสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 
การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. บอกวิธีการสร้างบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ (K) 

2. สร้างบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การสร้างตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 

1. ให้นักเรียนพิมพ์ ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ลงในโปรแกรม Microsoft Excel 
ตามตัวอย่าง  



2. การหาผลรวมรายรับ 

1. คลิกเลือกที่ Cell C12 
2. ใส่สูตรการหาผลรวม =SUM(C4:C11) 



3. การหาผลรวมรายจ่าย 

1. คลิกเลือกที่ Cell D12 
2. ใส่สูตรการหาผลรวม =SUM(D4:D11) 



4. การหาผลรวมสรุปค่าใช้จ่าย 

1. คลิกเลือกที่ Cell D13 
2. ใส่สูตรลบสรุปค่าใช้จ่าย =D4-D11 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เรื่อง   การสร้างกราฟลงกลมและกราฟแท่ง 
ในโปรแกรม Microsoft Excel 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 
การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกวิธีการสร้างการสร้างกราฟวงกลมและกราฟแท่งในโปรแกรม  

    Microsoft Excel ได้ (K) 

2. สร้างกราฟวงกลมและกราฟแท่งในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมข้อมูลก่อนจากสร้างคอลัมน์ 

1. ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูล ยอดขายสินค้า ประกอบไปด้วยรายการสินค้า,ปี,จ านวนสินค้าท่ี
ขายได้ในแต่ละปี  



2. การสร้างคอลัมน ์

1. เลือกที่ค าสั่งเมนู แทรก 
2. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการโดยการกดปุ่ม Shift ค้างและเลือก 
3. เลือกคอลัมน์สองมิติ 



2. การสร้างคอลัมน์ (ต่อ) 

1. เลือก คอลัมน์ แล้วคลิกเมาส์ขวา  
2. คลิกที่ค าสั่ง เลือกข้อมูล 
 



2. การสร้างคอลัมน์ (ต่อ) 

1. เลือกแก้ไข 
 



2. การสร้างคอลัมน์ (ต่อ) 

1. เลือกปีที่ต้องการแก้ไข 
2. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 
 



2. การสร้างคอลัมน์ (ต่อ) 

1. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 
 



2. การสร้างคอลัมน์ (ต่อ) 

ได้คอลัมน์ที่ต้องการ นักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้ตามที่ต้องการ 



3. การสร้างวงกลม 

1. เลือกที่ค าสั่งเมนู แทรก 
2. ก าหนดข้อมูลที่ต้องการโดยการกดปุ่ม Shift ค้างและเลือก 
3. เลือก Ribbon วงกลม 
4. เลือก วงกลมสามมิต ิ



3. การสร้างวงกลม (ต่อ) 

ได้วงกลมที่ต้องการ นักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้ตามที่ต้องการ 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  

เรื่อง   การสร้างเกมในโปรแกรม 
Microsoft Excel 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 
การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ 

จัดท าโดย นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. บอกวิธีการสร้างเกมในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ (K) 

2. สร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ (P) 

3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (A) 



1. การเตรียมข้อมูลก่อนการสร้างเกม 

ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูล เกมปริศนา ตามตัวอย่างที่ก าหนด 



2. การสร้างเกมเลขปริศนา 

ในช่อง Cell G3 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(D3=5,1,0) แล้วกด Enter 



2. การสร้างเกมเลขปริศนา (ต่อ) 

ในช่อง Cell G5 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(C5=2,1,0) แล้วกด Enter 



2. การสร้างเกมเลขปริศนา (ต่อ) 

ในช่อง Cell G7 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(E7=3,1,0) แล้วกด Enter 



3. การรวมคะแนนเกมเลขปริศนา 

ในช่อง Cell F10 ให้นักเรียนพิมพ์ =sum (G3,G5,G7) แล้วกด Enter 



3. การรวมคะแนนเกมเลขปริศนา (ต่อ) 

ในช่อง Cell F11 ให้นักเรียนพิมพ์ =If(F10>=2,”ผ่าน”,if(F10<=1,”ไม่ผ่าน”)) 
แล้วกด Enter 


