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จุดประสงค์ รายวิชา
1. เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่ องมือของโปรแกรมตารางคานวณ
2. เพื่อให้ ป้อน จัดเก็บ แก้ ไข และตกแต่งข้ อมูล ใช้ สตู รและฟั งก์ชนั เบื ้องต้ น
3. เพื่อให้ วเิ คราะห์ สรุป และรายงานข้ อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล
4. เพื่อให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ ใี นการใช้ คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับหลักการการใช้ เครื่ องมือของโปรแกรมตารางคานวณ
2. ใช้ คาสัง่ เครื่ องมือ เพื่อจัดการข้ อมูล
3. สรุปจัดทารายงาน และแสดงผลข้ อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับลักษณะพื ้นฐานของโปรแกรมตารางคานวณ การป้อนและจัดเก็บข้ อมูล
การแก้ ไขและตกแต่งข้ อมูล การสร้ างตารางข้ อมูล การใช้ สตู รและฟั งก์ชนั ในการคานวณการพยากรณ์ข้อมูล การ
เรี ยงลาดับ การสรุปและนาเสนอข้ อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Privot Table)

สัปดาห์ ท่ ี
1
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เนือ้ หาการเรี ยนการสอน
การทางานกับ Worksheet
การตกแต่ง Worksheet , การแก้ ไข Worksheet
การจัดการ Worksheet และ WorkBook
การใช้ สตู รคานวณ Sum , Max , Min, Average , Count ,การตั ้งชื่อเซลล์แบบ Absolute
การใช้ ฟังก์ชนั Sumif , Countif , Bathtext
การใช้ ฟังก์ชนั IF
การใช้ ฟังก์ชนั IF
การใช้ สตู รกับข้ อมูลทีอ่ ยู่ตา่ ง Worksheet
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สัปดาห์ ท่ ี
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เนือ้ หาการเรี ยนการสอน
ทดสอบกลางภาค (เนื ้อหาทีใ่ ช้ สอบตั ้งแต่สปั ดาห์ที่ 2-8)
ฟั งก์ชนั การค้ นหาข้ อมูล Vlook Up
ฟั งก์ชนั การค้ นหาข้ อมูล Hlook Up
การจัดเรี ยงข้ อมูล ( Sort , Fillter )
Subtotal
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย Pivot Table
ฟั งก์ชนั ทางการเงิน PMT , Go Seek
การจาลองสถานการณ์สมมติ (Scenario Manager)
กราฟ, การตรึงแนว, การพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์
ทดสอบปลายภาค Vlook Up , Hlook Up , Go Seek , ฟั งก์ชนั ทางการเงิน PMT,
การจาลองสถานการณ์สมมติ (Scenario Manager)

การประเมินผล
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรี ยน
ครัง้ ที่ 1 การตกแต่ง Worksheet
ครัง้ ที่ 2 การใช้ คาสัง่ Sum, Max, Min, Average
ครัง้ ที่ 3 การใช้ คาสัง่ Sum, SumIf, Count, CountIF,
Average, AverageIf
ครัง้ ที่ 4 การใช้ คาสัง่ If
ครัง้ ที่ 5 การใช้ คาสัง่ VLookUp, HLookUp
ครัง้ ที่ 6 การหาผลรวมย่อย (SubTotal)
ครัง้ ที่ 7 การจาลองสถานการณ์สมมติ (Scenario Manager)
- ทดสอบกลางภาค สอบปฎิบตั ิ
- ทดสอบปลายภาค สอบปฎิบตั ิ

คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
5
5

%
%
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คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน
5
คะแนน 15
คะแนน 20
คะแนน 10
- กิจนิสยั
- เวลาเรี ยน (ตรงต่อเวลา/ใฝ่ เรี ยนรู้ )
คะแนน
5
- การเข้ าสอบ/ส่งงาน (ซื่อสัตย์/รับผิดชอบ/สร้ างสรรค์)
คะแนน
5
- พฤติกรรมการเรี ยน (ประหยัด/ปลอดภัย/จิตสาธารณะ)
คะแนน 10
- การมาเรียนตลอดภาคเรียน (ขยันอดทน/รับผิดชอบ)
- การขาดเรี ยน
ขาด/ลา ได้ ไม่เกิน 15 คาบ ( คิด 20 % ของเวลาเรียนทั ้งหมด )
- อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์อานัต ทรงฉลาด
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