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ปีที่ สาขา

จุดประสงค์รายวิชา

สมรรถนะรายวิชา

ค าอธิบายรายวิชา

การใช้ฟังก์ชัน่ส าหรับเช็คเง่ือนไข IF , Sumif ,Countif ,Averageif

การวเิคราะห์ข้อมลูด้วย  Pivot  Table

ฟังก์ชัน่ทางการเงิน การหาเงินผอ่น

ฟังก์ชัน่การค้นหาข้อมลู Vlookup , Hlookup , จดัเรียงข้อมลู 

6

7

8 ทดสอบกลางภาคนอกตาราง

การหาผลรวมยอ่ย และ ผลรวมใหญ่  Subtotal

2

3

4

การใช้สตูรการค านวณ และฟังก์ชัน่พืน้ฐาน 

5

ศกึษาและปฏิบตัเิก่ียวกบัลกัษณะพืน้ฐานของโปรแกรมตารางค านวณ การป้อนและจดัเก็บข้อมลู

การแก้ไขและตกแตง่ข้อมลู การสร้างตารางข้อมลู การใช้สตูรและฟังก์ชนัในการค านวณการพยากรณ์ข้อมลู การ

เรียงล าดบั การสรุปและน าเสนอข้อมลูในรูปแผนภมิูและตารางวเิคราะห์ข้อมลู (Privot Table)

สัปดาห์ที่ เนือ้หาการเรียนการสอน

1 สร้างตาราง แก้ไข ตกแตง่ ตาราง ป้อนข้อมลู  การคดัลอกข้อมลูแบบตา่ง ๆ การจดัการ  Worksheet สร้างแผนภมิู

                2.  เพ่ือให้ ป้อน จดัเก็บ แก้ไข และตกแตง่ข้อมลู ใช้สตูรและฟังก์ชนัเบือ้งต้น

                3.  เพ่ือให้วเิคราะห์ สรุป และรายงานข้อมลูในรูปแผนภมิูหรือตารางวเิคราะห์ข้อมลู

                4.  เพ่ือให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมทีด่ใีนการใช้คอมพิวเตอร์

                1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการการใช้เคร่ืองมือของโปรแกรมตารางค านวณ

                2.  ใช้ค าสัง่ เคร่ืองมือ เพ่ือจดัการข้อมลู
                3.  สรุปจดัท ารายงาน และแสดงผลข้อมลูในรูปตารางและแผนภมิูตามลกัษณะงาน

   ระดับชัน้ ปวช. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

************************************************************************************************

                1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสว่นประกอบเคร่ืองมือของโปรแกรมตารางค านวณ 

   เวลาเรียน 4 คาบ/สัปดาห์ จ านวน 3 หน่วยกิต

วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออก (อี.เทค)

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหสัวิชา 20204-2103 ช่ือวิชา โปรแกรมตารางงาน CODE



สร้างแบบฟอร์ม การกรอกข้อมลูใบสมคัร และ แบบฟอร์มการเช็คช่ือ

สร้างแบบฟอร์มปฏิทิน แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน

สร้างแบบฟอร์มรายงานเงินสดรับ-จ่าย แบบฟอร์มใบสง่สนิค้า

สร้างเอกสารแบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี/้ใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี

สร้างเอกสารแบบฟอร์มใบรับ/สง่คนืบญัชีเอกสารหลกัฐาน , ใบเพ่ิมหนี/้ใบก ากบัภาษี

สร้างเอกสารแบบฟอร์มใบลดหนี ้/ ใบก ากบัภาษี , ใบสัง่งาน 

สร้างเอกสารแบบฟอร์ม ใบส าคญัจ่าย , ใบส าคญัรับ

การประเมินผล

- คะแนนเก็บระหวา่งภาคเรียน

คะแนน 5 %

คะแนน 5 %

คะแนน 5 %
คะแนน 5 %

สร้างแบบฟอร์ม กรอกข้อมลู คะแนน 5 %

สร้างแบบฟอร์ม โดยใช้สตุร และ ฟังก์ชัน่ หาคา่ทีต้่องการ คะแนน 5 %

สร้างแบบฟอร์ม โดยใช้สตุร และ ฟังก์ชัน่ หาคา่ทีต้่องการ คะแนน 5 %

- ทดสอบกลางภาค คะแนน 15 %

- ทดสอบปลายภาค คะแนน 20 %

- กิจนิสยั - เวลาเรียน (ตรงตอ่เวลา/ใฝ่เรียนรู้) คะแนน 10 %

- การเข้าสอบ/สง่งาน (ซ่ือสตัย์/รับผิดชอบ/สร้างสรรค์) คะแนน 5 %

- พฤตกิรรมการเรียน (ประหยดั/ปลอดภยั/จิตสาธารณะ) คะแนน 5 %

- การมาเรียนตลอดภาคเรียน (ขยนัอดทน/รับผิดชอบ) คะแนน 10 %

- การขาดเรียน ขาด/ลา  ได้ไม่เกิน 15 คาบ

- อาจารย์ผู้สอน อาจารย์จนัทิรา กาญจนพนัธุ์

อาจารย์อานตั ทรงฉลาด อาจารย์ปรวร์ี ถนอมคณุ

อาจารย์ศภุศษิฐ์ สทุธากลู อาจารย์พชัรินทร์ วงค์จนัทร์

อาจารย์ไพรวลัย์ ไตเ่มฆ อาจารย์นทีธร สงัข์สวุรรณ

   ( คดิ 20 % ของเวลาเรียนทัง้หมด )

ครัง้ที ่7

ฟังก์ชนั และ การจดัการของข้อมลู

น าค าสัง่ทัง้หมดทีเ่รียน มาประยกุต์ท าแบบฟอร์ม 

ครัง้ที ่6

Pivot Table , Pmt ,Scenario Manager

ครัง้ที ่3

ครัง้ที ่4

ครัง้ที ่2

การใช้ค าสัง่ Sum, Max, Min, Average , IF

ครัง้ที ่5

การใช้ค าสัง่ VLookUp, HLookUp , Subtotal

15

16

17 สอบปลายภาค นอกตาราง

การใช้ค าสัง่  IF , SumIf, Count, CountIF, Average IF

12

18 สอบปลายภาค ในตาราง

ครัง้ที ่1

13

14

9 ทดสอบกลางภาคในตาราง

10

11

สัปดาห์ที่ เนือ้หาการเรียนการสอน


