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พืน้ ฐานการใช้ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคานวณ
พื้นฐานการใช้ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคานวณ
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แผนผังแนวคิดหน่ วยที่ 1

ความรู ้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณ
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

การเข้าสู่ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ส่ วนประกอบของหน้าจอ และแผ่นงาน (Worksheet)

ความรู ้ เบื้องต้นของโปรแกรม
ตารางคานวณ

การใช้งานแถบเครื่ องมือหรื อริ บบอน (Ribbon)

แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์

การสร้างสมุดงานใหม่

การเปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล

การออกจากโปรแกรม
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วิชาโปรแกรมตารางคานวณ
รหัสวิชา 2204-2103 ระดับชั้น ปวช. 2
พืน้ ฐานการใช้ เครื่องมือของโปรแกรมตารางค
านวณ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี
ข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมดมี 10 ข้อ เวลา 10 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คา่ สั่ง จงทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถกู ที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
1. โปรแกรมตารางคานวณเก็บข้อมูลในลักษณะใด
ก. หน้า
ข. รู ปเล่ม
ค. ตาราง
ง. สไลด์
2. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 ต้องใช้ CPU ความเร็วต้องไม่นอ้ ยกว่าเท่าไร
ก. 1 GHZ
ข. 2 GHZ
ค. 3 GHZ
ง. 4 GHZ

3. การเข้าสู่โปรแกรมที่สะดวกและรวดเร็ วที่สุดคือวิธีใด
ก. แท็บ File
ข. จากปุ่ ม Start
ค. Shortcut Icon
ง. Backstage View
4. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคาว่า “ส่วนประกอบแผ่นงาน”
ก. แสดงข้อมูลพื้นฐานของไฟล์เอกสาร
ข. แสดงชื่อเซลล์ที่กาลังทางานในขณะนั้น
ค. แสดงพื้นที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column)
ง. ตาแหน่งที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ตัดกัน
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5. ริ บบอน (Ribbon) หมายความว่าอย่างไร
ก. ส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไฟล์
ข. เครื่ องมือที่ใช้งานบางส่วนในโปรแกรม
ค. ส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไอคอน
ง. แท็บที่แสดงออกมาเมื่อมีการใช้คาสัง่ บางอย่าง
6.

มีหน้าที่อย่างไร
ก. ไปยังเซลล์แรก คือ A1
ข. ไปยังเซลล์แรก คือ แถวที่ 1
ค. ไปยังแถวที่ 1 ที่ Cell Pointer ทางานอยู่
ง. ไปยังคอลัมน์ A ที่ Cell Pointer ทางานอยู่

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสร้างสมุดงานใหม่
ก. การเปิ ดสมุดงานใหม่กค็ ือการเปิ ดเวิร์กบุก๊ ใหม่ข้ ึนมาทางาน
ข. การเรี ยกสมุดงานเก่ามาทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกครั้ง
ค. เป็ นหน้าเริ่ มต้นของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เมื่อเปิ ดมาครั้งแรก
ง. การเปิ ดสมุดงานใหม่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 จะมีนามสกุลเป็ น “.xlsx”
8. การเปิ ดแฟ้ มสมุดงานจากที่เปิ ดใช้งานล่าสุดต้องทาอย่างไร
ก. คลิกเลือกจาก Computer
ข. คลิกเลือกจาก Add a Place
ค. คลิกเลือกจากแท็บ OneDrive
ง. คลิกเลือกจากแท็บ Recent Workbooks
9. การปิ ดแฟ้ มสมุดงานที่สะดวกและง่ายที่สุดคือวิธีใด
ก. Ctrl+n
ข. Ctrl+w
ค. Ctrl+c
ง. Ctrl+s
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10. ให้พิจารณาว่าข้อใดเป็ นการออกจากโปรแกรมโดยใช้แป้ นคียบ์ อร์ด
ก. Alt+F1
ข. Alt+F2
ค. Alt+F3
ง. Alt+F4
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สาระสาคัญ
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมสเปรตชีต (Spreadsheet) มีการจัดเก็บและแสดงผล
ข้อมูลในลักษณะของตาราง มีการคานวณตัวเลขและประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว โปรแกรม
Microsoft Excel ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดเพื่อเพิ่มความสามารถและตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ สามารถทางานร่ วมกับอุปกรณ์พกพาที่ไม่มี Microsoft Excel
2013 ติดตั้งอยู่ การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ทาได้โดยการใช้ปุ่ม Start และการ
เรี ยกใช้งานจาก Shortcut Icon บนหน้าจอ
WorkbookและWorksheet คือองค์ประกอบหลักของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Excel
ซึ่งประกอบด้วย กระดาษในแต่ละหน้า, แถว, คอลัมน์, เซลล์ ใช้ในการทางาน Ribbon เป็ นส่วนที่
รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไอคอน หรื อเครื่ องมือที่ใช้งานทั้งหมดในโปรแกรมจะถูกจัดรวบรวมไว้
เป็ นกลุ่ม ๆ การเปิ ดสมุดงานใหม่ข้ นึ มาทางาน มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ลักษณะ คือ การสร้างสมุดงานใหม่
จากแป้ นคียบ์ อร์ดซึ่งเป็ นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด การสร้างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screen
และการสร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม
ตารางคานวณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในเรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความประหยัดด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

บอกความรู้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณได้ถกู ต้อง
ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013ได้ถกู ต้อง
บอกขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013ได้ถกู ต้อง
บอกส่วนประกอบของหน้าจอและส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)ได้

ถูกต้อง
5. ใช้งานแถบริ บบอน (Ribbon)ได้ถกู ต้อง
6. อธิบายแป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คียไ์ ด้ถกู ต้อง
7. สร้างสมุดงานใหม่ได้ถกู ต้อง
8. เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูลได้ถกู ต้อง
9. ออกจากโปรแกรมได้ถกู ต้องตามขั้นตอน
10. มีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความประหยัดด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

8

สาระการเรียนรู้
1. ความรู้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณ
2. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
3. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
4. ส่วนประกอบของหน้าจอ และส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)
5. การใช้งานแถบริ บบอน (Ribbon)
6. แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
7. การสร้างสมุดงานใหม่
8. เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
9. ออกจากโปรแกรม
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1. ความรู้ทั่วไปของโปรแกรมตารางคานวณ
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เรี ยกอีก อย่า งหนึ่ ง ว่า โปรแกรมตาราง
คานวณ เป็ นโปรแกรมสเปรตชีต (Spreadsheet) หรื อตารางคานวณอิเล็กทรอนิ กส์ โดยสามารถ
เก็บข้อมูลในลักษณะของตารางและแสดงผลลัพธ์ขอ้ มูลที่จดั เก็บไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถจัดการกับ
ข้อมูลได้ เช่น มีการจัดเรี ยงข้อมูล การค้นหาข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล ในปั จจุบนั นี้ มีคนนิ ยมใช้
โปรแกรมตารางคานวณเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นโปรแกรม ที่สามารถทางานได้หลากหลาย
อย่างเช่น งานทางด้านการบัญชี - การเงิน งานทางด้านการสร้างแผนภูมิ งานทางด้านการจัดการ
ฐานข้อมูล งานทางด้านการเรี ยงลาดับ งานทางด้านการกรองข้อมูล งานทางด้านการสร้างตาราง
วิเคราะห์ขอ้ มูล (PivotTable) การใช้ฟังก์ชนั และสูตรคานวณที่มีความยุ่งยากและความซับซ้อน
โดยสามารถคานวณได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ ว เมื่อมีการเปลี่ยนตัวเลขที่เป็ นตัวตั้งจะมีผลทาให้
ผลลัพธ์จากสูตรที่กาหนดไว้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยอย่างอัตโนมัติและแสดงผลลัพธ์ใหม่ออกมา
ทันที โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เปรี ยบเสมือนกับสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ที่ประกอบไปด้วย
ตาราง ซึ่ งในแต่ ละตารางเรี ยกว่า Worksheet และWorksheet หลาย ๆ Worksheet รวมกัน
เรี ยกว่า Workbook ก็คือ ไฟล์ของโปรแกรมนัน่ เอง
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 เป็ นโปรแกรมที่มีรูปแบบเป็ นตารางและเป็ น
ตารางที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยแถวตามแนวนอน (Row) และแถวตามแนวตั้ง (Column) โดยจะ
ใช้ตวั ตัวอักษร A, B, C,…IV เป็ นตัวกากับแถวตามแนวตั้ง (Column) และ1, 2, 3,… เป็ นตัวกากับ
แถวตามแนวนอน (Row) ตาแหน่ งที่คอลัมน์ (Column) และแถว (Row) ตัดกันเรี ยกว่า เซลล์
(Cell) และเซลล์ที่กาลังทางานอยูใ่ นขณะนั้นเรี ยกว่า Active Cell ดังแสดงในภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 แสดง คอลัมน์ แถว เซลล์ และ Active Cell
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1.1 คุณสมบัตทิ ั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel 2013
1.1.1 สร้างข้อมูล ตัวอักษร ตัวเลข ให้มีรูปแบบการจัดที่สวยงามทาให้น่าอ่าน
เช่น การกาหนดรู ปแบบและสีตวั อักษร การใส่สีพ้นื หลัง การใส่ แรเงา การกาหนดลักษณะและสี
ของเส้นตาราง การจัดวางตาแหน่ งของตัวอักษร
1.1.2 เป็ นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านการคานวณและประมวลผล
1.1.3 เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลที่เป็ นลักษณะของตาราง
1.1.4 มีฟังก์ชนั ในการเลือกใช้งานที่ง่ายและสะดวก
1.1.5 สามารถสร้างงานได้สวยงามตามความต้องการของผูใ้ ช้
1.1.6 สามารถสร้างแผนภูมิได้หลายชนิดทั้งแผนภูมิ 2 มิติ และ 3 มิติ
1.1.7 สามารถสร้างงานที่เป็ นฐานข้อมูลตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น
การเรี ยงลาดับข้อมูล การกลัน่ กรองข้อมูล
1.1.8 สามารถสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล (PivotTable)
จากคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ดังกล่าวข้างต้น มีหลาย ๆ
ด้านเหมาะสมกับงานหลายประเภท และก็มีประโยชน์กบั ผูใ้ ช้เกือบทุกสาขาอาชีพ จึงได้นามา
ประมวลเป็ นรู ปภาพ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 และภาพที่ 1.3 ดังนี้

ภาพที่ 1. 2 การจัดเก็บข้อมูลในตาราง การใช้สูตรโดยมีการจัดรู ปแบบที่สวยงาม
น่าอ่าน
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ภาพที่ 1.3 การนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟ
1.2 วิวฒ
ั นาการของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์ (Microsoft Office Excel)
ปั จ จุ บัน นี้ มี Software ที่ แบ่ งเบาภาระหน้าที่ ข องมนุ ษ ย์ โดยได้ช่ว ยให้ค น
สามารถคิดคานวณแค่ เพียงกดคลิกเมาส์ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ก็สามารถคานวณ
ผลลัพธ์ออกมาให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อพูดถึงโปรแกรม Microsoft Excel 2013 มีอยูด่ ว้ ยกันหลายรุ่ น
และแต่ละรุ่ นก็มีความสามารถในการทางานที่แตกต่างกันออกไปโปรแกรม Microsoft Excel 2013
ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดเพื่อเพิ่มความสามารถ และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ โดยเริ่ มตั้งแต่ Microsoft Excel 5.0, Microsoft Excel 6.0, Microsoft Excel 7.0,
Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel XP และในปั จจุบนั นี้ เป็ น Microsoft
Excel 2010 และ 2013 สาหรับเวอร์ชนั 2013 ที่ใช้ในการเรี ยนการสอนในรายวิชาโปรแกรมตาราง
คานวณก็จะมีรูปแบบในการใช้งานที่เปลี่ยนไปจากรุ่ นก่อน ๆ Microsoft Excel 2013 สามารถ
ทางานร่ วมกับอุปกรณ์พกพาที่ไม่มี Microsoft Excel 2013 ติดตั้งอยู่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
ทางานพื้นฐานในส่วนของการติดต่อกับผูใ้ ช้ในรู ปแบบใหม่ตามลักษณะของโปรแกรมในชุด Office
2013 ทาให้การทางานต่าง ๆ ทาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้น การเข้าถึงคาสั่ง การสั่งงาน และ
รู ปแบบของข้อมูลได้มีการปรับปรุ งใหม่
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2. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 เครื่ องคอมพิวเตอร์จะต้องมี
คุณสมบัติดงั นี้
คุณสมบัติ
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System)

ความต้องการขั้นต่าของคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบตั ิการที่สามารถติดตั้ง Microsoft Office
Excel 2013 มีดงั นี้
- Windows Server 2008 R2
- Windows 7
- Windows Server 2012
- Windows 8

ซีพียู (CPU)

ความเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 1 GHZ และมีชุดคาสัง่ SSE2

หน่วยความจา (Memory)

- 1 GB RAM (32 -bit)
- 2 GB RAM (64 -bit)

พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสค์ (Disk Space)

ขั้นต่า 3 GB

หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Display Monitor)

ความละเอียดขั้นต่า 1024 x 576 พิกเซล

2.1 ในการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มีข้นั ตอนในการทางานได้ไม่ยาก
การติดตั้งโปรแกรมจะเป็ นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. เตรี ยม software สาหรับติดตั้ง การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013
สามารถติดตั้งจาก DVD ซึ่งนอกจากนี้ อาจจะเป็ นการติดตั้งโดยใช้ software ที่อยู่ใน Harddisk ได้
เช่นกัน โดยมีวิธีดาเนิ นการในลักษณะเดียวกันได้เริ่ มต้น เปิ ด Folder โดยคลิกเมาส์ ที่ Microsoft
Office 2013
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1
9

ภาพที่ 1.4 เตรี ยม software สาหรับติดตั้ง

ภาพที่ 1.5 Folder โปรแกรม Microsoft Office 2013
จากภาพที่ 1.5 จะเห็นว่ามี Folder ที่บอกว่า x64 กับ x86 มีขอ้ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
สาหรับ x64 ใช้กบั คอมพิวเตอร์ที่ลงระบบปฏิบตั ิการแบบ 64 bit และ x86 คือคอมพิวเตอร์ที่ลง
ระบบปฏิบตั ิการแบบ 32 bit ไว้
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2. ติดตั้งใช้ระบบ 32 bit ให้คลิกเมาส์ไปที่ Folder ที่เป็ น x86 ถ้าหากเครื่ องที่ลง
ระบบปฏิบตั ิการแบบ 64 bit ไว้ ก็ให้คลิกไปที่ Folder ที่เป็ น x64 ดังภาพที่ 1.6

2
1

ภาพที่ 1.6 ติดตั้งโดยใช้ระบบ 32 bit

3

6

ภาพที่ 1.7 File setup

มีต่อ
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3. ดับเบิ้ลคลิก File ที่ชื่อ setup ดังภาพที่ 1.7
4. คลิกเมาส์ Yes ที่ Dialog Box User Account Control ดังภาพที่ 1.8

4

6

ภาพที่ 1.8 Dialog Box User Account Control

5
4

ภาพที่ 1.9 Dialog Box Read the Microsoft Software License Terms
5. จากนั้นจะปรากฏ Dialog Box Read the Microsoft Software License Terms
ถ้าเราต้องการติดตั้งให้ใส่ เครื่ องหมาย  ที่ช่อง I accept the terms of this agreement แล้ว
ทาการคลิกแท็บ Continue ดังภาพที่ 1.9
มีต่อ
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66

6

66
ภาพที่ 1.10 Dialog Box Choose the installation you want
6. จะปรากฏ Dialog Box Choose the installation you want ให้คลิกเลือก
Install Now

ภาพที่ 1.11 แสดงความก้าวหน้าของการติดตั้งโปรแกรม
มีต่อ
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ภาพที่ 1.12 ตัวเลือกการติดตั้ง

ภาพที่ 1.13 กาหนดตาแหน่งที่ต้งั
มีต่อ

18

ภาพที่ 1.14 กาหนดข้อมูลของผูใ้ ช้

ภาพที่ 1.15 การติดตั้งโปรแกรมเสร็ จสมบูรณ์
มีต่อ
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3. การเข้ าสู่ โปรแกรม Microsoft Excel 2013
ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013 มีวิธีการเข้าสู่โปรแกรมหลาย
วิธีข้ ึนอยูก่ บั ความถนัดหรื อความต้องการของผูใ้ ช้ว่าจะใช้วิธีไหนหรื อถนัดแบบไหนในหน่ วยที่ 1
จะสอนวิธีการเข้าสู่โปรแกรม 2 วิธี คือ การเรี ยกใช้จากปุ่ ม Start และการเรี ยกใช้งานจาก
Shortcut Icon บนหน้าจอ Desktop
3.1 การเข้ าสู่ โปรแกรมจากปุ่ ม Start
การเรี ยกใช้จากปุ่ ม Start ดังแสดงในภาพที่ 1.16 เป็ นการเข้าสู่โปรแกรมโดย
มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. นาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Start
2. เลือก All Program
3. เลือก Microsoft Office 2013
4. เลือก EXCEL

ภาพที่ 1.16 การเข้าสู่โปรแกรมจากปุ่ ม Start
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3.2 การเข้ าสู่ โปรแกรมจาก Shortcut Icon บนหน้ าจอ Desktop
การเรี ยกใช้งานจาก Shortcut Icon ดังแสดงในภาพที่ 1.17 เป็ นการเข้าสู่
โปรแกรมที่สะดวกและรวดเร็ วที่สุดมีข้นั ตอนดังนี้
1. นาเมาส์ไปคลิกเลือกที่ปุ่ม Shortcut Icon ที่อยูบ่ นหน้าจอ Desktop
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon EXCEL 2013 Shortcut

ภาพที่ 1.17 การเข้าสู่โปรแกรมจาก Shortcut Icon

ภาพที่ 1.18 เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ครั้งแรก
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ภาพที่ 1.19 Workbook หรื อไฟล์ของโปรแกรม
4. ส่ วนประกอบของหน้ าจอ และแผ่นงาน (Worksheet)
ส่ ว นประกอบของหน้าจอ คือ ส่ ว นที่ บอกถึงองค์ประกอบหลัก ๆ ของหน้าจอ
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ซึ่งประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ เช่น Workbook คือ ไฟล์เอกสาร
Worksheet คือ กระดาษแต่ละหน้า Ribbon คือ ชุดคาสั่งหรื อเครื่ องมือที่ถูกรวบรวม และแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่ม ๆ Backstage View คือ แท็บ FILE ที่อยู่บนโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ใช้
สาหรับจัดการกับไฟล์และข้อมูลต่าง ๆ Status bar เป็ นส่วนที่แสดงข้อมูลพื้นฐานของไฟล์เอกสาร
และ VIEW Shortcuts คือส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับมุมมองของ Worksheet
ส่วนประกอบแผ่นงาน คือ ส่ วนที่แสดงชื่อเซลล์ที่กาลังทางานอยู่ในขณะนั้นและ
ส่วนที่แสดงพื้นที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) พื้นที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column)
จุดที่ตดั กันเรี ยกว่า เซลล์ (Cell) และเซลล์ที่กาลังทางานอยูใ่ นขณะนั้นเรี ยกว่า Active Cell
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4.1 ส่ วนประกอบของหน้ าจอ โปรแกรม Microsoft Excel 2013

ภาพที่ 1.20 ส่วนประกอบหน้าจอ โปรแกรม Microsoft Excel 2013
จากภาพที่ 1.20 ส่วนประกอบหน้าจอ โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ประกอบด้วยการทางาน
ในส่วนต่าง ๆ 10 ส่วนดังนี้
1. แถบชื่อ (Title Bar) คือ ชื่อโปรแกรม ชื่อสมุดและประเภทของสมุดงาน
เป็ นส่วนที่แสดงว่าขณะนี้ทางานอยูท่ ี่เวิร์กบุ๊กที่ชื่อ Book1 ซึ่ง Book1 ประกอบด้วย Worksheet
จานวน 3 หน้า ได้แก่ Sheet1, Sheet2, Sheet3, และขณะนี้ กาลังทางานอยูท่ ี่ Sheet1
2. แท็บไฟล์ (Backstage View คือ คาสัง่ ที่ใช้จดั การเอกสารใช้จดั การไฟล์
และข้อมูล
3. แถบเครื่องมือด่ วน (Quick Access Toolbar) คือปุ่ มคาสัง่ ด่วนและคาสัง่
สาคัญ ๆ ที่ใช้เป็ นประจา ผูใ้ ช้สามารถลดหรื อเพิ่มปุ่ มคาสั่งได้ตามที่ตอ้ งการ
4. ริบบอน (Ribbon) คือ แท็บของชุดคาสัง่ ที่จดั แบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ สามารถ
แบ่งย่อยได้เป็ น 7 กลุ่ม ดังนี้ แท็บ Home, แท็บ Insert, แท็บ Page Layout, แท็บ Formulas,
แท็บ Date, แท็บ Review, แท็บ View
5. ปุ่ มควบคุมหน้ าต่างโปรแกรม (Program Window Contrios) คือ ปุ่ มที่
ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ใช้ในการย่อ การขยาย หรื อปิ ดโปรแกรม
6. แท็บรายชื่อเวิร์กชีต (Worksheet Tab) คือ แท็บที่ใช้แสดงชื่อของแผ่นงาน
7. แถบสถานะ (Status Bar) คือแถบแสดงสถานะการทางานในขณะนั้น ๆ
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8. แถบมุมมองเอกสาร (View Shortcuts) มุมมองการแสดงผลของเอกสาร
9. ตัวเลือกย่อ/ขยาย (Zoom Slider) เป็ นส่วนที่แสดงเปอร์เซ็นต์การย่อหรื อ
ขยาย
10. แท็บเครื่องมือพิเศษ (Contextual Tab) คือ แท็บที่จะแสดงออกมาเมื่อมี
การใช้คาสัง่ บางอย่าง เช่น การแทรกรู ปภาพ การสร้างแผนภูมิ การสร้างตาราง เป็ นต้น
4.2 ส่ วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)

ภาพ 1.21 ส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)
จากภาพที่ 1.21 ส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet) ประกอบด้วยการทางานในส่วนต่าง ๆ
9 ส่วนดังนี้
1. แถว (Row) คือ ส่วนที่แสดงพื้นที่ตามแนวนอน โดยมีจานวนแถวทั้งหมด
1,048,576 แถว
2. คอลัมน์ (Column) คือ ส่วนที่แสดงพื้นที่ตามแนวตั้ง โดยมีจานวน
คอลัมน์ท้งั หมด 16,384 คอลัมน์
3. เซลล์ (Cell) คือตารางที่เป็ นจุดตัดระหว่างแถวและคอลัมน์ เช่น จุดตัดที่
คอลัมน์ C แถวที่ 8 เรี ยกว่า เซลล์ C8
4. ช่ องที่แสดงชื่อเซลล์ (Name Box) คือ การแสดงชื่อเซลล์หรื อกลุ่มของ
เซลล์ที่กาลังทางานอยูใ่ นขณะนั้น

24

5. แถบสู ตร (formula Bar) คือ การแสดงข้อความหรื อสูตรคานวณ การใส่
ข้อความ การแก้ไขข้อมูล หรื อสูตรต่าง ๆ ลงในเซลล์
6. ปุ่ มเลือ่ นไปยังแผ่นงาน คือ ปุ่ มที่ใช้ในการเลื่อนไปยังแผ่นงานต่าง ๆ
7. แท็บรายชื่อแผ่นงาน (Worksheet Tab) คือ แท็บที่แสดงรายชื่อเวิร์กชีต
8. เพิม่ แผ่นงานใหม่ (New Sheet) ใช้ในการเพิ่มแผ่นงานใหม่ ตามที่ผใู้ ช้
ต้องการ
9. แถบเลือ่ น (Scroll Bar) คือแถบที่ใช้ในการเลื่อนหน้าจอไปด้านบน ไปด้านล่าง ไปด้านซ้าย - และไปด้านขวา
5. การใช้ งานแถบเครื่องมือหรือริบบอน (Ribbon)
แถบเครื่องมือหรือริบบอน (Ribbon) คือ ส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไอคอน
แทนชุดคาสัง่ สาเร็ จรู ป หรื อเครื่ องมือที่ใช้งานทั้งหมดในโปรแกรมจะถูกจัดรวบรวมไว้เป็ นกลุ่ม ๆ
ตามประเภทของการใช้งาน เพื่อที่จะให้ผใู้ ช้ได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยส่วนประกอบ
หลักของริ บบอนประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แท็บรายชื่อกลุม่ คาสัง่ และแท็บคาสัง่ ย่อย
5.1 แท็บรายชื่อกลุ่มคาสั่งริบบอน (Ribbon)
ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 1.22

ภาพที่ 1.22 รายชื่อกลุ่มคาสัง่ แท็บริ บบอน (Ribbon)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HOME
INSERT
PAGELAYOUT
FORMULA
DATA
REVIEW
VIEW
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5.2 แท็บคาสั่งย่อยของริบบอน (Ribbon)
1. HOME แท็บเครื่ องมือกลุ่มการจัดรู ปแบบอักษร ซึ่งใช้ในการจัดรู ปแบบ
ของตัวอักษร การวางแนวของข้อมูลในเซลล์ การจัดตาแหน่งข้อมูลในเซลล์ การจัดรู ปแบบตัวเลข
กาหนดลักษณะพิเศษของเซลล์ หรื อตาราง การจัดการกับเซลล์ เช่น การแทรกเซลล์ การแทรกแถว
การแทรกคอลัมน์ การลบแผ่นงาน การลบเซลล์ การลบแถว การลบคอลัมน์ การลบแผ่นงาน
และการปรับขนาดของเซลล์ ดังแสดงในภาพที่ 1.23

ภาพที่ 1.23 แท็บริ บบอน HOME
2. INSERT แท็บเครื่ องมือกลุ่มแทรกออบเจ็กต์ต่าง ๆ เช่น การแทรกตาราง
การแทรกรู ปภาพ การวาดรู ปทรง การสร้างแผนภูมชิ นิดต่าง ๆ การสร้างไดอะแกรม การกรอง
ข้อมูลด้วย Slicer (ตัวแบ่งส่วนข้อมูล) การรายงานข้อมูลด้วย PivotTable การรายงานข้อมูลด้วย
PivotChart และการแทรกหัวกระดาษ การแทรกท้ายกระดาษดังแสดงในภาพที่ 1.24

ภาพที่ 1.24 แท็บริ บบอน INSERT
3. PAGELAYOUT แท็บเครื่ องมือกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ
การวางแนว การกาหนดระยะขอบ การตั้งค่าก่อนการพิมพ์งาน การเลือกชุดธีมแบบต่าง ๆ และการ
เลือกโทนสีดงั แสดงในภาพที่ 1.25

ภาพที่ 1.25 แท็บริ บบอน PAGELAYOUT
4. FORMULA แท็บเครื่ องมือกลุ่มการสร้างสูตรคานวณ ฟังก์ชนั กลุ่มการเงิน
ฟังก์ชนั กลุ่มวันที่และเวลา กลุ่มฟังก์ชนั คานวณค่าและตรี โกณมิติ การตั้งชื่อเซลล์ การตรวจสอบ
และแก้ไขข้อผิดพลาดสูตรดังแสดงในภาพที่ 1.26
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ภาพที่ 1.26 แท็บริ บบอน FORMULA
5. DATA แท็บเครื่ องมือกลุ่มการทางานกับฐานข้อมูล เช่น การจัดเรี ยงลาดับ
การกรองเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ การลบข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันออกจากตาราง ดังแสดงในภาพที่ 1.27

ภาพที่ 1.27 แท็บริ บบอน DATA
6. REVIEW แท็บเครื่ องมือกลุ่มของการตรวจทาน เช่น การป้ องกันแผ่นงาน
การป้ องกันสมุดงาน การสะกดคา การค้นคว้า การใส่ขอ้ คิดเห็น การใช้สมุดงานร่ วมกันดังแสดง
ในภาพที่ 1.28

ภาพที่ 1.28 แท็บริ บบอน REVIEW
7. VIEW แท็บเครื่ องมือกลุ่มมุมมอง องค์ประกอบหรื อส่วนต่าง ๆ ที่จะให้แสดง
บนจอภาพในมุมมองต่าง ๆ การเปลี่ยนมุมมองสมุดงาน การย่อการขยายมุมมอง การสร้างหน้าต่าง
ใหม่ที่มีมุมมองของเอกสารปัจจุบนั การจัดเรี ยงหน้าต่าง การสร้างแมโครดังแสดงในภาพที่ 1.29

ภาพที่ 1.29 แท็บริ บบอน VIEW
5.3 ส่ วนประกอบของแท็บริบบอน (Ribbon) แท็บคาสัง่ ที่ถกู จัดรวบรวมไว้เป็ น
กลุ่ม ๆ ตามประเภทของการใช้งาน ซึ่งในแต่ละกลุ่ม หรื อแต่ละแท็บจะทาการเก็บคาสัง่ ที่ใช้งาน
ในลักษณะเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันก็จะแบ่งส่วนประกอบของแท็บริ บบอนดังแสดงในภาพที่ 1.30
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การซ่อน/แสดงแท็บริ บบอน
บอน

ชื่อแท็บ
(Ribbon)

กลุ่มคาสัง่ ย่อย

ไดอะล็อกบ๊อก
ซ์

มีคาสัง่ ย่อยอีก

ภาพที่ 1.30 ส่วนประกอบของแท็บริ บบอน (Ribbon)
5.4 การเรียกใช้ แท็บริบบอน (Ribbon)
ในการเรี ยกใช้แท็บริ บบอนมาใช้งานให้คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายมือ 1 ครั้ง บนแท็บ
ริ บบอน ดังแสดงในภาพที่ 1.31

ชื่อแท็บ
(Ribbon)

แท็บริ บบอน
HOME
ภาพที่ 1.31 การเรี ยกใช้แท็บริ บบอน (Ribbon)
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5.5 การซ่ อนแท็บริบบอน (Ribbon)
สาหรับใครบางคนนั้นจะรู้สึกว่า แท็บริ บบอนกินเนื้อที่ใช้สอยบนหน้าจอมาก
จนเกินไปทาให้พ้นื ที่ในการทางานน้อยลง โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สามารถซ่อนแท็บ
ริ บบอนเพื่อให้มีพ้นื ที่ในการทางานมากขึ้น ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.32
1. คลิกเมาส์บนแท็บชื่อ HOME
2. คลิกปุ่ ม
มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง Microsoft Excel 2013
3. เลือกคาสัง่ Auto-hide Ribbon แท็บริ บบอนจะซ่อนโดยอัตโนมัติ

2
ภาพที่ 1.32 การซ่อนแท็บริ บบอน (Ribbon)

5.6 การแสดงแท็บริบบอน (Ribbon)
การแสดงแท็บริ บบอน (Ribbon) เพื่อต้องการให้แท็บริ บบอนที่ซ่อนไว้กลับคืน
มาใช้งานได้ดงั เดิมมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.33
1. คลิกปุ่ ม
มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง Microsoft Excel 2013
เลือกคาสัง่ Show Tabs Commands แท็บริ บบอนจะปรากฏขึ้นมาทันที
2. เลือกคาสัง่ Show Tabs and Commands

2
4

ภาพที่ 1.33 การแสดงแท็บริ บบอน (Ribbon)

1
4
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5.7 การเรียกใช้ ไดอะล็อกบ็อกซ์ ในการใช้คาสัง่ หรื อเครื่ องมือจากแถบริ บบอนใน
บางคาสัง่ ก็ไม่มี หรื อมีแต่ผลลัพธ์ไม่ถกู ใจผูใ้ ช้ ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ก็จะมีคาสัง่
เพิ่มเติมบางคาสัง่ เช่น ในกลุ่มของคลิปบอร์ด แบบตัวอักษร ตัวเลข การจัดแนว ซึ่งจะเก็บอยูใ่ น
รู ปแบบไดอะล็อกบ็อกซ์ มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.34

1
4
2 2
1 1

ภาพที่ 1.34 การเรี ยกใช้ไดอะล็อกบ็อกซ์
5.8 การใช้ งาน Backstage View คือ แท็บ File ใช้ในการบริ หารจัดการไฟล์เป็ น
รวบรวมคาสัง่ ต่าง ๆ เช่น การสร้างเอกสาร การบันทึกข้อมูล การพิมพ์ เป็ นต้น การเรี ยกใช้งาน
Backstage View ขั้นตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.35
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ FILE
2. จะปรากฏหน้า Backstage View ขึ้นมา

1

2
2
1

Backstage View

6

2

6

ภาพที่ 1.35 การเรี ยกใช้งาน Backstage View
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Backstage View มี 12 คาสั่งดังนี้
1. ปุ่ ม
ปุ่ มคาสัง่ สาหรับกลับไปยังไฟล์เอกสารที่เปิ ดใช้งานอยู่
2. Info (ข้อมูล)
ใช้แสดงรายละเอียดไฟล์เอกสารที่เปิ ดใช้งานใน
ขณะนั้น เช่น ชื่อไฟล์ เก็บไว้ที่โฟลเดอร์อะไร และมีคาสัง่ จัดการไฟล์ คือ คาสัง่ ป้ องกันเอกสาร
3. New (ใหม่)
สร้างเอกสารใหม่ หรื อเวิร์กบุ๊กเปล่า
4. Open (เปิ ด)
เปิ ดไฟล์ขอ้ มูลเก่ามาใช้งาน
5. Save (บันทึก)
บันทึกไฟล์เอกสารที่ใช้งานอยูเ่ พื่อใช้งานในครั้งต่อไป
6. Save As (บันทึกเป็ น) บันทึกไฟล์เอกสารในชื่อใหม่ เปลี่ยนตาแหน่งเก็บที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลหรื อแม้กระทั้งการเปลี่ยนเวอร์ชนั่
7. Print (พิมพ์)
พิมพ์เอกสาร หรื อการตั้งค่าหน้ากระดาษ
8. Share (แชร์ )
การใช้ไฟล์เอกสารร่ วมกับผูใ้ ช้รายอื่น เช่น การแชร์
ผ่าน SkyDrive หรื ออีเมล
9. Export (ส่งออก) การแปลงไฟล์เอกสารเป็ นไฟล์ประเภทอื่น เช่น ไฟล์
PDF
10. Close (ปิ ด)
ปิ ดไฟล์เอกสารในปัจจุบนั ที่ใช้งานอยู่
11. Account (บัญชีผใู้ ช้) เป็ นการลงชื่อเข้าใช้โปรแกรมด้วย Microsoft
Account
12. Options (ตัวเลือก) กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม Excel เช่น
การตั้งค่ากาหนดลักษณะภาษาของ Office กาหนดวิธีที่จะบันทึกสมุดงานเอง
5.9 คาสั่ง Quick Access Toolbar เป็ นแถบเก็บปุ่ มคาสัง่ ด่วนหรื อที่ใช้งานบ่อย ๆ
เมื่อเราเปิ ดขึ้นมาครั้งแรกโปรแกรมจะแสดงคาสัง่ บางคาสัง่ มาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเพิ่มหรื อ
ลบคาสัง่ ได้
5.9.1 การเพิม่ ปุ่ มคาสั่งในแถบเครื่องมือด่ วน ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
ดังแสดงในภาพที่ 1.36
1. คลิกปุ่ ม
(Customize Quick Access Toolbar) แล้วเลือก
คาสัง่ ที่ตอ้ งการ จากภาพจะให้เพิ่มปุ่ มคาสัง่ Email
2. คลิกเลือกปุ่ มคาสัง่ Email
3. ปุ่ มคาสัง่ ที่เลือกไว้ก็จะแสดงบนแถบเครื่ องมือด่วน
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ภาพที่ 1.36 การเพิ่มปุ่ มคาสัง่ ในแถบเครื่ องมือด่วน
5.9.2 การลบปุ่ มคาสั่งในแถบเครื่องมือด่ วน ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ดังแสดงในภาพที่ 1.37
1. คลิกเมาส์ขวาปุ่ มคาสัง่ ที่ตอ้ งการลบ
2. เลือก Remove from Quick Access

ภาพที่ 1.37 การลบปุ่ มคาสัง่ ในแถบเครื่ องมือด่วน
6. แป้นควบคุมและฟังก์ชันคีย์
6.1 แป้นควบคุม ทาหน้าที่เคลื่อนย้ายตัวชี้ตาแหน่ง (Cell pointer) ไปยังตาแหน่ง
ที่ตอ้ งการ ด้วยการใช้แป้ นควบคุมการทางานให้ไปตามทิศทางที่ผใู้ ช้ตอ้ งการ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แป้ นควบคุม
แป้นควบคุม

หน้ าที่
ลูกศรเลื่อนเคอร์ไปทางซ้ายทีละ 1 อักษร
ลูกศรเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาทีละ 1 ตักอักษร
ลูกศรเลื่อนเคอร์ เซอร์ ข้ ึนทีละ 1 บรรทัด
ลูกศรเลื่อนเคอร์ เซอร์ ลงทีละ 1 บรรทัด

Ctrl

+

Ctrl

+

Ctrl

+

Ctrl

+

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ทางซ้ายสุดของข้อมูลในแถวที่
Cell Pointer ทาอยู่
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ทางขวาสุดของข้อมูลในแถวที่
Cell Pointer ทาอยู่
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์บนสุดของข้อมูลในคอลัมน์ที่
Cell Pointer ทาอยู่
เลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยังเซลล์ล่างสุดของข้อมูลในคอลัมน์ที่
Cell Pointer ทาอยู่
ไปยังคอลัมน์ A ที่ Cell Pointer ทางานอยู่

Home
Ctrl

+

Home

กดปุ่ ม End ค้างไว้แล้วกดลูกศรโดยผลที่ได้เหมือนกับการกด Ctrl
ค้างไว้แล้วกดลูกศร

End
Ctrl

+

End

ไปยังเซลล์ทางขวาที่ไม่ได้ถกู ล็อกไว้

Tab

+
Delete

ไปยังเซลล์ล่างสุดมุมขวาของช่วงข้อมูลในแผ่นงาน
ไปยังเซลล์ที่อยูถ่ ดั ลงไปด้านล่างของ Cell Pointer ที่ Active Cell นั้นอยู่

Enter

Shift
l

ไปยังเซลล์แรก คือ A1

Tab

ไปยังเซลล์ทางซ้ายที่ไม่ได้ถกู ล็อกไว้
ลบตัวอักษรทางด้านขวาของเคอร์เซอร์
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แป้นควบคุม
Ctrl

+

Delete

Page
Down

เลื่อนแผ่นงานลงทีละ 1 หน้าจอ

+

Page
Down

+

เลื่อนแผ่นงานไปทางขวาทีละ 1 หน้าจอ
สลับการทางานระหว่างพิมพ์แทรกกับพิมพ์ทบั

Insert
Ctrl

ลบตัวอักษรทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ท้งั หมด
ลบตัวอักษรทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

Backspace

Ctrl

หน้ าที่

Tab

Esc

สลับการทางานที่เปิ ดใช้หลายๆ เวิร์กบุ๊ก
ยกเลิกการแก้ไข แต่ขอ้ มูลในเซลล์ยงั อยูเ่ หมือนเดิม
บวก
ลบ

*

คูณ

/

หาร

6.2 ฟังก์ชันคีย์ (Function Key) ช่วยในการทางานให้สะดวกและรวดเร็ วฟังก์ชนั คีย ์
ประกอบด้วย F1-F12 ที่อยูบ่ นแป้ นพิมพ์ ซึ่งในแต่ละฟังก์ชนั ก็จะมีการใช้ที่แตกต่างกันดังแสดงใน
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ฟังก์ชนั คีย ์
ฟังก์ชันคีย์

F1
F2

F3

หน้ าที่
ใช้สาหรับอธิบายวิธีการใช้คาสัง่ ต่าง ๆ ในโปรแกรม
ใช้สาหรับการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเซลล์ที่กาลังทางาน
อยูใ่ นขณะนั้น
เป็ นการแสดงชื่อของเขตข้อมูลที่ได้ต้งั ชื่อเอาไว้ จะใช้ในการ
ทางานร่ วมกันกับคาสัง่ Formula
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ฟังก์ชันคีย์

หน้ าที่

F4

ใช้ในการอ้างอิงถึงเซลล์ให้เป็ นประเภทต่าง ๆ

F5

ใช้ในการกาหนด Cell Pointer ให้ไปยังตาแหน่งต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ

F6
F7

ใช้สาหรับทางานร่ วมกับคาสัง่ สร้างหรื อแบ่งแผ่นงานออกเป็ น 2
หน้าต่าง
ค้นหาเซลล์ต่อไปที่มีรายละเอียดตรงตามที่กาหนด

F8

ใช้สาหรับสัง่ ให้ Cell Pointer เลื่อนไปมาระหว่างเซลล์ต่าง ๆ ที่
เลือกเอาไว้

F9

ใช้คานวณตารางทุก ๆ แผ่นงานที่ใช้งานอยู่

F10

ใช้ทางานร่ วมกับ Ribbon

F11

ใช้สาหรับสร้างหรื อเปิ ดสมุดงานใหม่ข้ ึนมา

F12

ใช้ในการจัดเก็บ ข้อมูลที่ทางานอยู่ โดยกาหนดเป็ นชื่อใหม่

ที่มา : รัติติยา วานิชกลาง (2556 : )
7. การสร้ างสมุดงานใหม่
คือ การเปิ ดสมุดงานใหม่ข้ ึนมาทางาน หรื อการเปิ ดเวิร์กบุ๊กใหม่ข้ ึนมาทางานก็จะมี
อยูด่ ว้ ยกัน 3 ลักษณะ คือ การสร้างสมุดงานใหม่จากแป้ นคียบ์ อร์ด ซึ่งเป็ นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด
การสร้างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screen และการสร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต ในการที่
สร้างสมุดงานใหม่เราจะต้องทาความรู้จกั กับ Start Screen เสียก่อน
Start Screen คือ หน้าเริ่ มต้นของโปรแกรม Microsof Excel 2013 ประกอบไปด้วย
รู ปแบบเท็มเพลต (Template) และตัวเลือกที่ใช้สร้างสมุดงานใหม่ หรื อเปิ ดสมุดงานเก่ามาใช้งาน
รู ปแบบหน้า Start Screen ดังแสดงในภาพที่ 1.37
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รู ปแบบเท็มเพลต

ตัวเลือกที่ใช้สร้าง
สมุดงาน
ภาพที่ 1.37 รู ปแบบหน้า Start Screen
7.1 การสร้ างสมุดงานใหม่ จากหน้า Start Screen
มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.38
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ขึ้นมา
2. คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายมือที่แถบ Blank Workbook
2

6
ภาพที่ 1.38 การสร้างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screen
7.2 การสร้ างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต
เท็มเพลต คือ สมุดงานสาเร็ จรู ปที่มีการออกแบบเอาไว้อย่างสวยงามเท็มเพลต
ช่วยให้ทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและง่าย มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้ ดังแสดงในภาพที่ 1.39
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ New เพื่อสร้างไฟล์เอกสารใหม่
3. เลือกเท็มเพลตตามที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 1.39 การสร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต
7.3 การสร้ างสมุดงานใหม่จากแป้นคีย์บอร์ ด
ซึ่งเป็ นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด โดยการกดปุ่ ม Ctrl+n
8. การเปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้ อมูล
การเรี ยกสมุดงานเก่ามาทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกครั้ง
8.1 การเปิ ดแฟ้ มข้อมูลทีบ่ ันทึกไว้ ดังแสดงในภาพที่ 1.40 มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ Open
3. เลือกแหล่งเก็บไฟล์ คลิกเมาส์เลือก Computer
4. คลิกเมาส์เลือก Browse
5. เลือกโฟลเดอร์ ที่เก็บข้อมูล
6. เลือกชื่อสมุดงาน

มีต่อ
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ภาพที่ 1.40 การเปิ ดแฟ้ มข้อมูลที่บนั ทึกไว้
8.2 เปิ ดแฟ้ มสมุดงานทีเ่ ปิ ดใช้ งานล่าสุ ด
จะถูกเก็บไว้ที่ Recent Workbooks และสามารถเปิ ดแฟ้ มข้อมูลได้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.43 มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ Open
3. คลิกเลือกแท็บ Recent Workbooks
4. รายชื่อสมุดงานที่เปิ ดใช้ล่าสุด

ภาพที่ 1.41 การเปิ ดแฟ้ มสมุดงานที่เปิ ดใช้ล่าสุด
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8.3 การปิ ดแฟ้ มสมุดงาน
หลังจากทางานเสร็ จ หรื อมีการปรับปรุ งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วไม่
ต้องการใช้แฟ้ มสมุดงานนั้นอีก ควรบันทึกสมุดงานเก็บไว้ และปิ ดแฟ้ มสมุดงานนั้น ๆ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.44 มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิดงั นี้
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ Close

ภาพที่ 1.42 การปิ ดแฟ้ มสมุดงาน
หมายเหตุ การปิ ดแฟ้ มสมุดงานที่สะดวกและง่ายที่สุดก็คือ กดปุ่ ม Ctrl+w
9. การออกจากโปรแกรม
คือ การปิ ดโปรแกรมหลังจากที่ใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถออกจาก
โปรแกรมได้ 3 วิธี ดังนี้
F4
10.1 การออกจากโปรแกรมโดยใช้คียบ์ อร์ด Alt +
10.2 การออกจากโปรแกรมโดยใช้ปุ่ม
10.3 การออกจากโปรแกรมโดยใช้ปุ่ม

ที่อยูด่ า้ นบนขวา
มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้

1. คลิกเมาส์ที่ แท็บ
ตามหมายเลข 1
2. เลือก Close ตามหมายเลข 2
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ภาพที่ 1.43 การออกจากโปรแกรม
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สรุป
Microsoft Excel 2013 เป็ นโปรแกรมตารางคานวณ มีความสามารถทางด้าน
การคานวณ การจัดรู ปแบบตัวเลข การเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง อีกทั้งยังสามารถ
แสดงผลของข้อมูลที่จดั เก็บไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ใช้ในการ
จัดเรี ยงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล ซึ่งในปัจจุบนั นี้ ก็มีคนนิยมใช้กนั มากขึ้น
เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่มีความสามารถทางานได้หลากหลาย เช่น งานทางด้านการบัญชี
การสร้างแผนภูมิ การจัดการฐานข้อมูล การเรี ยงลาดับ การกรองข้อมูล การสร้างตาราง
วิเคราะห์ขอ้ มูล (PivotTable) การใช้ฟังก์ชนั และสูตรคานวณที่ยงุ่ ยากและซับซ้อน โดย
สามารถคานวณได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วเมื่อมีการเปลี่ยนตัวเลขที่เป็ นตัวตั้งจะทาให้ผลลัพธ์
จากสูตรที่กาหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างอัตโนมัติดว้ ย และแสดงผลลัพธ์ใหม่
ออกมาทันที
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แผนการจัดการเรียนรู้

หน่ วยที่ 1

สัปดาห์ที่ 1-2
ชื่อวิชา โปรแกรมตารางคานวณ
ชื่อหน่ วยศึกษา ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ รวม 8 ชัว่ โมง
ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ

จานวน 8 ชัว่ โมง

หัวข้ อเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรู้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณ
การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
ส่วนประกอบของหน้าจอ และส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)
การใช้งานแถบริ บบอน (Ribbon)
แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
การสร้างสมุดงานใหม่
เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
ออกจากโปรแกรม
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สาระสาคัญ
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมสเปรตชีต (Spreadsheet) มีการจัดเก็บและแสดง
ข้อมูลในลักษณะของตาราง มีการคานวณตัวเลขและประมวลผลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว โปรแกรม
Microsof Excel 2013 ได้มีการพัฒนามาโดยตลอด เพื่อเพิม่ ความสามารถ และตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถทางานร่ วมกับอุปกรณ์พกพาที่ไม่มี Microsof
Excel 2013 ติดตั้ง การเข้าสู่โปรแกรม Microsof Excel 2013 ทาได้โดยการใช้ปุ่ม Start และการ
เรี ยกใช้งานจาก Shortcut Icon บนหน้าจอ
Workbook และ Worksheet เป็ นองค์ประกอบหลักของหน้าจอ โปรแกรมตาราง
คานวณประกอบด้วย กระดาษแต่ละหน้า, แถว, คอลัมน์, เซลล์ ซึ่งใช้ในการทางาน Ribbon
เป็ นส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไอคอน หรื อเครื่ องมือที่ใช้งานทั้งหมดในโปรแกรมถูกจัด
รวบรวมไว้เป็ นกลุ่ม ๆ การบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะนาข้อมูลกลับมาใช้ในภายหลัง มีวิธีการบันทึก
โดยใช้คาสัง่ Save As เป็ นการบันทึกสมุดงานที่มกี ารบันทึกข้อมูลเป็ นครั้งแรกมีการตั้งชื่อให้กบั
สมุดงานแต่ถา้ ต้องการบันทึกข้อมูลในชื่อเดิมก็ให้ใช้คาสัง่ Save
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จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ทั่วไป
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม
ตารางคานวณ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในเรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
3. เพื่อให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความประหยัดด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความรู้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณได้
2. บอกขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013ได้
3. บอกขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2013ได้
4. บอกส่วนประกอบของหน้าจอ และส่วนประกอบของแผ่นงาน (Worksheet)ได้
5. อธิบายการใช้งานแถบริ บบอน (Ribbon)ได้
6. อธิบายแป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คียไ์ ด้
7. สร้างสมุดงานใหม่ได้
8. เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูลได้
9. ออกจากโปรแกรมได้ถกู ตามขั้นตอน
10. มีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความประหยัดด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การบูรณาการ เตรียมผู้เรียนสู่การเป็ น
ประชาคม ASEAN
เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
1. หลักความพอประมาณ คือ พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรื อว่า
น้อยจนเกินไปไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรื อผูอ้ ื่นให้เดือดร้อน
เช่น ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรี ยน นักเรี ยนใช้วสั ดุอุปกรณ์ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คุม้ ค่า
และร่ วมกันรับผิดชอบในวัสดุคอมพิวเตอร์ไม่ทาลายวัสดุเช่น เมาส์ คียบ์ อร์ด จอภาพ
2. หลักความมีเหตุผล บนพื้นฐานของความถูกต้อง โดยใช้สติ ใช้ปัญญาในการ
พิจารณาตัดสินใจ ใช้หลักการเหตุผลมิใช่คานึงถึงความอยาก ความโลภ หรื อตัณหา มีความรอบรู้
รอบคอบในการพูด การคิด การทาการตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง จะต้องเป็ นไป
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อย่างมีเหตุและมีผลของกิจกรรมนั้น ๆ เช่น ในการเรี ยนการสอนจะต้องคานึ งถึงปั จจัยที่มีส่วนเข้า
มาเกี่ยวข้อง และผลที่จะเกิดจากเหตุปัจจัยนั้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
3. หลักความมีภูมิคุม้ กัน การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่คาดหวังว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
4. เงื่อนไขความรู้ นักเรี ยนต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
มีความรอบคอบ มีการวางแผน ที่จะนาความรู้มาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เช่น นาความรู้ในทุก ๆ
รายวิชาที่ศึกษาเล่าเรี ยนมาตั้งแต่ตน้ นามาประยุกต์ใช้ในการจัดทารายวิชาโครงงานในเทอมสุ ดท้าย
ของการศึกษา
5. เงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ต และมี
ความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สงั คมพอเพียงดังนี้
ด้าน อยูอ่ ย่างพอเพียง...สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
วัด
เศรษฐกิจ (วัตถุ)
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้ (K)
1. ความรู้
1. การทางาน
1. ความปลอดภัย 1. นาเทคนิค
เบื้องต้นของ
ร่ วมกัน
2. ลดมลพิษ
วิธีการต่าง ๆ
โปรแกรม
2. การช่วยเหลือ 3. ลดโลกร้อน
มาใช้ให้เหมาะสม
ตารางคานวณ
เกื้อกูลซึ่งกัน
กับสังคมไทยภูมิใจ
และกัน
ในความเป็ นไทย
ทักษะ (P)
การร่ วมมือแสวง การทางานร่ วม การร่ วมมือกันใช้ การทางานร่ วม
หาทุนทางสังคม กับผูอ้ ื่น
กระดาษอย่าง
กับผูอ้ ื่นช่วย
แก้ปัญหางาน
ประหยัดเพื่อลด เหลือซึ่งกัน
ภาวะโลกร้อน
และกัน
ค่านิยม (A)
การรู้จกั กิน รู้จกั ช่วยกันแก้ไข
ใช้ทรัพยากรและ กินของไทย
ใช้อย่างรู้คุณค่า ปัญหาพัฒนาต่อ สิ่งแวดล้อมใน ใช้ของไทย
และประหยัด
ยอดภูมิปัญญา
ชุมชนอย่างคุม้ ค่า นิยมไทย
ลดรายจ่าย
ท้องถิ่น
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 การบูรณาการ เตรียมผู้เรียนสู่การเป็ นประชาคม ASEAN
เตรียมผู้เรียนสู่ การเป็ นประชาคม ASEAN
ความรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับเมนูคาสัง่ ภาษาอังกฤษใน - คาสั่ง
ภาษาอังกฤษ
การใช้งานโปรแกรมตารางคานวณ

2. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นเกี่ยวกับคาทักทาย
ด้วยภาษาจีน

ทักษะ

- ใช้คาสัง่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
- ตัวอย่างเมนูคาสั่ง - สนทนา
ในการเรี ยกใช้งาน คาศัพท์
ภาษา อังกฤษ
เกี่ยวกับ
โปรแกรมตาราง
คานวณ
- คาศัพท์ภาษาจีน - ทักทายด้วย
ภาษาจีน

เจตคติ
- มีระเบียบ
วินยั
- ซื่ อสัตย์

- สนใจ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
- รับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนประจาหน่ วยที่ 1 (สั ปดาห์ ที่ 1)
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ปฐมนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลในรายวิชาโปรแกรมตารางคานวณ
2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบคาบรรยายวิชา
โปรแกรมตารางคานวณ และการใช้สื่อช่วยสอนโปรแกรม Adobe Captivate
3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนหน่วยที่ 1
4. ครู สนทนาซักถามความรู้พ้นื ฐานของผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคานวณเพื่อ
นาเข้าสู่บทเรี ยน
5. ให้นกั เรี ยนส่งตัวแทนของห้องนาเสนอหน้าห้องเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน
1. แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแก่นกั เรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่ 1 เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตาราง
คานวณ จานวน 5 หัวข้อ ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีจากเอกสารประกอบการสอน
3. นักเรี ยนศึกษาหน่วยที่ 1. เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ 5 หัวข้อ
จากสื่อช่วยสอนโปรแกรม Adobe Captivate 6
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ขั้นดาเนินการสอน (ต่อ)
4. ครู คอยสังเกตพฤติกรรมการทางาน การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการ
มีส่วนร่ วมในการจับคู่ทาใบกิจกรรมที่ 1.1
5. ครู คอยสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคลในหัวข้อ การเรี ยกใช้เท็บริ บบอน
การซ่อนเท็บริ บบอน การแสดงเท็บริ บบอน ตามใบกิจกรรมที่ 1.2
ขั้นสรุป
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยนที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ี
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนกลับไปสืบค้นข้อมูลจาก Internet คาที่ใช้ทกั ทายกันด้วย
ภาษาจีนเจอกันสัปดาห์หน้าให้มากล่าวทักทายกันด้วยภาษาจีน และศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 1 จากสื่อ
ช่วยสอนโปรแกรม Adobe Captivate 6 เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ ในหัวข้อ
ที่ 6 ถึงหัวข้อที่ 9 คือ
หัวข้อที่ 6 แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
หัวข้อที่ 7 การสร้างสมุดงานใหม่
หัวข้อที่ 8 เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
หัวข้อที่ 9 ออกจากโปรแกรม
งานที่มอบหมาย
1. นักเรี ยนจับคู่ทาใบกิจกรรมที่ 1.1 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
2. นักเรี ยนส่งงานใบกิจกรรมที่ 1.1 ข้อที่ 1. ตามแบบบันทึกข้อมูลใบกิจกรรมที่ 1.1
โดยส่งเป็ นคู่ ส่วนข้อที่ 2 ครู ตรวจจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคู่
3. นักเรี ยนแต่ละคนทาใบกิจกรรมที่ 1.2 การใช้งานแถบเครื่ องมือหรื อริ บบอน
(Ribbon)
สื่อการสอน/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อการสอน
1.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมตารางคานวณ เรี ยบเรี ยงโดย
นางชนานิศ มีพฤกษ์
1.2 สื่อการสอนหน่วยที่ 1
1.3 ใบกิจกรรมที่ 1.1 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
1.4 ใบกิจกรรมที่ 1.2 การใช้งานแถบเครื่ องมือหรื อริ บบอน
1.5 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
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2. แหล่งการเรียนรู้
2.1 ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2.2 ห้อง Unevoc
การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินผลการเขียนคุณสมบัติความต้องการขั้นต่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้ง
โปรแกรม และประเมินผลโดยการสังเกตผลจากการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel
2013 ตามแบบประเมินกิจกรรมที่ 1.1 (15 คะแนน) และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มที่ 1.1
(20 คะแนน)
2. ประเมินผลโดยการสังเกตการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคล ตรวจสอบผลการ
เรี ยกใช้แท็บริ บบอน การซ่อนแท็บริ บบอน การแสดงแท็บริ บบอนตามแบบประเมินกิจกรรม
ที่ 1.2 (10 คะแนน)
3. เกณฑ์การประเมิน คะแนนมากกว่า ร้อยละ 60 ผ่าน หากไม่ผา่ นให้ซ่อมเสริ ม
สิ่งที่ต้องการวัด
ด้ านความรู้
(10 คะแนน)

ด้ านทักษะ
(45 คะแนน)
กิจกรรม 1.1
15 คะแนน และ
กิจกรรมกลุ่ม 20
คะแนน กิจกรรม 1.2
10 คะแนน

วิธีวดั

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด

ทดสอบความรู้

แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ความรู้เบื้องต้นของ
โปรแกรมตาราง
คานวณจานวน 10 ข้อ

ได้คะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์

1. ประเมินผลโดยการ
สังเกตผลการติดตั้ง
โปรแกรม Microsoft
Office Excel 2013
และพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

1. แบบประเมิน
กิจกรรมที่ 1.1
การติดตั้งโปรแกรม
Microsoft Office
Excel 2013
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ได้คะแนนจากการ
ปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
ที่ 1.1-1.2 ได้ร้อยละ
60 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน
เกณฑ์
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สิ่งที่ต้องการวัด
ด้ านทักษะ (ต่อ)

ด้ านจิตพิสัย
พฤติกรรมการเรียนรู้
(5 คะแนน)

วิธีวดั

เครื่องมือวัด

2. ประเมินผลโดยการ
สังเกตผลปฏิบตั ิการใช้
งานแถบเครื่ องมือหรื อ
หรื อริ บบอน
3. เกณฑ์การประเมิน
คะแนนมากกว่าร้อยละ
60 ผ่านเกณฑ์ หากไม่
ผ่านให้ซ่อมเสริ ม
สังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้

2. แบบประเมิน
กิจกรรมที่ 1.2 การใช้
งานแถบเครื่ องมือหรื อ
ริ บบอน

แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนรู้
ประจาสัปดาห์

เกณฑ์การวัด

ได้คะแนนจากการ
ประเมินร้อยละ 60
ขึ้นไปถือว่าผ่าน
เกณฑ์
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บันทึกการสอน
ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ระยะเวลาที่ใช้สอน

พอดี

มาก

น้อย

เหมาะสม

มาก

น้อย

ผลการเรียนของนักเรียน
การมีส่วนร่ วม

มาก

ปานกลาง

น้อย

ความเข้าใจเนื้อหา

มาก

ปานกลาง

น้อย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

สูง

ปานกลาง

ต่า

เนื้อหา

ผลการสอนของครู
กิจกรรมการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

เป็ นไปตามกิจกรรม
สูง

ไม่เป็ นไปตามกิจกรรม
ปานกลาง

ต่า

ปัญหา/อุปสรรค/และข้อเสนอแนะ
1……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………..
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กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ทดสอบก่อนเรียน 10 นาที สัปดาห์ ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1-4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน
1.ขั้นนำเข้ ำสู่บทเรียน (60 นำที)
1. ครู ปฐมนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน 1. นักเรี ยนในชั้นเรี ยนฟังคาถามด้วยความตั้งใจ
และครู นาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการถามนักเรี ยน ช่วยกันคิดวิเคราะห์ ร่ วมกันตอบคาถามจากครู
ใครเคยใช้โปรแกรมตารางคานวณกันบ้าง และได้พดู คุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
และเคยใช้รุ่นไหนกันในขณะที่ใช้โปรแกรม ตารางคานวณที่จะเรี ยนในเทอมนี้ โดยส่งตัวแทน
ตารางคานวณ ใช้เมนูคาสัง่ ด้วยภาษาอังกฤษ ของห้องนาเสนอหน้าห้องเรี ยน
หรื อเมนูภาษาไทย โปรแกรมตารางคานวณ
ใช้กบั งานลักษณะใดบ้างหน่วยงานหรื องาน
ประเภทไหน ที่จะต้องนาโปรแกรมตาราง
คานวณมาช่วยในการทางาน
2. ขั้นสอน (70 นำที)
2. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่ 1 2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 1 จานวน 5
หัวข้อ ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีจากเอกสาร
จานวน 5 หัวข้อ ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ี จาก
เอกสารประกอบการสอนที่เรี ยบเรี ยงโดย ประกอบการสอน
นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. นักเรี ยนศึกษาหน่ วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นของ
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาหน่วยที่ 1. เรื่ อง
ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรมตารางคานวณ 5 หัวข้อ จากสื่ อช่ว ย
สอนโปรแกรม Adobe Captivate 6
5 หัวข้อ จากสื่อช่วยสอน
4. ครู อธิ บายเนื้อหา 5 หัวข้อ หัวข้อที่ 1 คือ 4. นักเรี ยนตั้งใจฟังเนื้ อหาที่ครู อธิ บาย หัวข้อที่ 1
คือความรู ้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณ
ความรู ้ทวั่ ไปของโปรแกรมตารางคานวณ
หัวข้อที่ 2 คือการติดตั้งโปรแกรม Microsoft หัวข้อที่ 2 คือการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
Office Excel 2013 ให้ติดตั้งโปรแกรมโดย Excel 2013 พร้อมกับจดบันทึกลงในสมุด ตอบ
ใช้เมนู คาสั่งภาษาอังกฤษ และครู ได้บอกถึง คาถามและซักถามข้อสงสัยจากครู นักเรี ยนแต่ละ
คุณสมบัติ ขั้นต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่จะ คนบอกถึงคุณสมบัติขน้ ั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์
นามาทาการติดตั้งโปรแกรมและได้สาธิ ตให้ ที่จะนามาทาการติดตั้งโปรแกรมและแต่ละคู่ ได้นา
แผ่นโปแกรมที่ครู แจกให้มาทาการติดตั้งโปรแกรม
นักเรี ยนดูข้นั ตอนการติดตั้งโปรแกรมจาก
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน
2. ขั้นสอน (ต่ อ)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ตวั อย่าง ซึ่งในการติดตั้ง
โปรแกรมครู ให้นกั เรี ยนจับคู่ช่วยกันติดตั้ง
โปรแกรมครู แจกแผ่นโปรแกรมให้นกั เรี ยน
แต่ละคู่ช่วยกันติดตั้งโปรแกรมให้แล้วเสร็ จ
5. ครู อธิบายเนื้อหาหัวข้อที่ 3 ขั้นตอนการ 5. นักเรี ยนตั้งใจฟังคาบรรยายและการอธิบายจาก
เข้าสู่โปรแกรมให้นกั เรี ยนใช้เมนูคาสัง่ เป็ น ครู พร้อมจดบันทึกลงในสมุดหัวข้อที่ 3 การเข้า
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนสู่การ สู่โปรแกรม หัวข้อที่ 4 ส่วนประกอบของ
เป็ นประชาคม ASEAN หัวข้อที่ 4 คือ
หน้าจอ และส่วนประกอบของแผ่นงาน หัวข้อที่
ส่ วนประกอบของหน้าจอและส่ วนประกอบ 5 การใช้งานแถบริ บบอน นักเรี ยนได้สอบถาม
ของแผ่นงาน หัวข้อที่ 5 คือ การใช้งานแถบ และตอบคาถาม
ริ บบอนและได้ซกั ถามในขณะที่สอนพื่อให้
นักเรี ยนฝึ กคิดอย่างหลากหลาย
3. ขั้นพยำยำม (50นำที)
6. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละคนจับคู่ ฝึ กปฏิบตั ิ 6. นักเรี ยนจับคู่ฝึกปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1.1
ตามใบกิจกรรมที่ 1.1 การติดตั้งโปรแกรม คือ การติดตั้งโปรแกรมและก่อนจะทาการติดตั้ง
และก่อนทาการติดตั้งโปรแกรม ครู ได้ให้ โปรแกรม นักเรี ยนแต่ละคู่ เขียนบอกคุณสมบัติ
นักเรี ยนแต่ละคู่เขียนบอกคุณสมบัติข้นั ต่า ขั้นต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะนามาทาการ
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการนามาติดตั้ง ติดตั้งโปรแกรม โดยนักเรี ยนแต่ละคู่ทาการติดตั้ง
โปรแกรม ในขณะติดตั้งโปรแกรมครู ได้ โปรแกรมตามขั้นตอนจากเอกสารประกอบการ
สอนและการสาธิตของครู ตามใบกิจกรรมที่ 1.1
สังเกตพฤติกรรมการทางานของผูเ้ รี ยน
(ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ ส่งเป็ นคู่)
7. นักเรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1.2
7. ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิตามใบ
คือการใช้งานแถบเครื่ องมือหรื อริ บบอน (Ribbon)
กิจกรรมที่ 1.2 การใช้งานแถบเครื่ องมือ
1. การเรี ยกใช้เท็บริ บบอน 2.การซ่อนเท็บริ บบอน
หรื อริ บบอน (Ribbon) การเรี ยกใช้เท็บ
ริ บบอน การซ่อนเท็บริ บบอน การแสดง 3. การแสดงเท็บริ บบอน
เท็บริ บบอนตามขั้นตอนในเอกสาร
ประกอบการสอนและการสาธิตของครู
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน
4. ขั้นสรุป (40นำที)
8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปเนื้อหา และ 8. นักเรี ยนสรุ ปเนื้อหาและปัญหาที่พบระหว่าง
ปัญหาที่พบระหว่างการเรี ยน ระหว่างการ เรี ยน
ปฏิบตั ิงานตามหัวข้อการเรี ยนของสัปดาห์
นี้ ทั้ง 5 หัวข้อ คือ
1) การเริ่ มต้นใช้โปรแกรมตารางคานวณ
2) การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
Excel 2013
3) การเข้าสู่โปรแกรม
4) ส่วนประกอบของหน้าจอและส่วน
ประกอบของแผ่นงาน
5) การใช้งานแถบริ บบอน
9. ครู นาผลงานของนักเรี ยนมาตรวจและแจ้ง
ผลให้นกั เรี ยนทราบ
10. ครู สงั่ ให้นกั เรี ยนกลับไปสืบค้นข้อมูล 10. นักเรี ยนไปสืบค้นข้อมูลคาที่ใช้ทกั ทายกันด้วย
จาก Internet คาที่ใช้ทกั ทายกันด้วยภาษาจีน ภาษาจีน จาก Internet
เจอกันสัปดาห์หน้าให้มากล่าวทักทายกัน
ด้วยภาษาจีน
ทดสอบหลังเรี ยน 10 นาที
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เขียนคุณสมบัติความต้องการขั้นต่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม
2. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 ได้ถกู ต้อง
3. มีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ยความประหยัดด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เครื่องมือและอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ใบกิจกรรมที่ 1.1
แผ่นโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
ปากกาน้ าเงิน ปากกาแดง
ยางลบหรื อยาลบคาผิด
ไม้บรรทัด

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้ผเู้ รี ยนนัง่ ประจาที่ในห้องสอบทฤษฎีแล้วแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 คน ศึกษาความรู้
เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
2. ข้อที่ 1 ให้นกั เรี ยนเขียนคุณสมบัติความต้องการขั้นต่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ติดตั้งโปรแกรม ลงในกระดาษคาตอบที่ครู แจกให้ และส่งงานครู หลังจากเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
3. ข้อที่ 2 ให้ผเู้ รี ยนแต่ละคนนัง่ ประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
4. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
5. ครู ตรวจสอบผลการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 โดยดูเป็ น
รายบุคคล
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
1. เตรี ยม software สาหรับติดตั้ง
2. เปิ ด Folder โปรแกรม Microsoft Office
3. ติดตั้งใช้ระบบ 32bit ให้คลิกเมาส์ไปที่ Folder ที่เป็ น x86
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4. ติดตั้งใช้ระบบ 64bit ให้คลิกเมาส์ไปที่ Folder ที่เป็ น x64
5. ดับเบิ้ลคลิก File ที่ชื่อ setup
6. คลิกเมาส์ Yes ที่ Dialog Box User Account Control
7. ให้ใส่เครื่ องหมาย  ที่ช่อง I accept the terms of this agreement แล้วทาการ
คลิกแท็บ Continue
8. ให้คลิกเลือก Install Now
9. กาหนดตัวเลือกการติดตั้ง ตาแหน่งที่ต้งั และกาหนดข้อมูลผูใ้ ช้
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แบบบันทึกข้ อมูลใบกิจกรรมที่

1.1

ข้อที่ 1 ให้บอกคุณสมบัติความต้องการขั้นต่าของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม (5 คะแนน)

ข้อที่ 2 ให้ทาการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 และเขียนสรุ ปขั้นตอนการติดตั้ง
โปรแกรม (5 คะแนน)

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
วิชา
ภาคเรี ยนที่

5
5

มีระเบียบวินยั และใช้วสั ดุอุปกรณ์ดว้ ย
ความประหยัดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
Excel 2013

เรื่ อง
แผนกวิชา

เขียนคุณสมบัติความต้องการขั้นต่าของ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม
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แบบประเมินการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013

ปี การศึกษา

รายการประเมิน

รวม

5

ลงชื่อ

(นางชนานิศ มีพฤกษ์
15

ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินนกิกิจจกรรมที
กรรมที่ ่

1.1

เขียนคุณสมบัตคิ วามต้องการขั้นตา่ ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ตดิ ตั้งโปรแกรม

เขียนคุณสมบัตขิ องเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้นั ตา่ ในการติดตั้งโปรแกรม
5 หมายถึง เขียนคุณสมบัติข้นั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมได้ 5 ข้อ
4 หมายถึง เขียนคุณสมบัติข้นั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมได้ 4 ข้อ
3 หมายถึง เขียนคุณสมบัติข้นั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมได้ 3 ข้อ
2 หมายถึง เขียนคุณสมบัติข้นั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมได้ 2 ข้อ
1 หมายถึง เขียนคุณสมบัติข้นั ต่าของเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งโปรแกรมได้ 1ข้อ

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
5 หมายถึง ทาการติดตั้งโปรแกรมและสรุ ปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมได้เสร็ จสมบูรณ์
ทันตามเวลาที่กาหนดสามารถเป็ นแบบอย่างได้
4 หมายถึง ทาการติดตั้งโปรแกรมและสรุ ปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมได้เสร็ จสมบูรณ์
ทันตามเวลาที่กาหนดไม่สามารถเป็ นแบบอย่างได้
3 หมายถึง ทาการติดตั้งโปรแกรมและสรุ ปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมได้เสร็ จสมบูรณ์
ไม่ทนั ตามเวลาที่กาหนด
2 หมายถึง ทาการติดตั้งโปรแกรมเสร็ จแต่ไม่ทนั เวลาและไม่ได้สรุ ปขั้นตอนการติดตั้ง
โปรแกรม
1 หมายถึง ทาการติดตั้งโปรแกรมไม่เสร็ จและไม่ได้สรุ ปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
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มีระเบียบวินัยและใช้ วสั ดุอุปกรณ์ด้วยความประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ดีมาก
4 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ดี
3 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้พอใช้
2 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้นอ้ ย
1 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้นอ้ ยมาก
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แบบประเมินพฤติกรรมที่ 1.1 พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
เรื่ อง
แผนกวิชา

วิชา
ภาคเรี ยนที่
กลุ่มที่

ปี การศึกษา

การยอมรับมติของกลุ่ม

4

การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

4

สรุ ป

ความสามัคคีกนั ในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม

ที่

การวางแผนการทางานร่ วมกัน

รายการประเมิน

4

4

4

รวม

ผ่าน ไม่ผ่าน

20

ลงชื่อ

ผูป้ ระเมิน
(นางชนานิศ มีพฤกษ์)
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวางแผนการทางานร่ วมกัน
4 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานทุกขั้น มีขอ้ เสนอที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผน
งานดีมากสามารถเป็ นแบบอย่างได้
3 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานเกือบครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอ ที่เป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนงานดีแต่เป็ นแบบอย่างไม่ได้
2 หมายถึง ร่ วมมือวางแผนการทางานบ้าง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนน้อย
1 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานกันน้อยมาก หรื อไม่มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ในการวางแผน
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม
4 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ
มีความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง และมุ่งมานะจนงานสาเร็ จ
3 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ
มีความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเองในบางครั้งและสามารถทางานจนเสร็ จ
2 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มบ้างในบางครั้ง แก้ปัญหาในการ
ทางานด้วยตัวเองไม่ได้ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มงานจึงจะสาเร็ จ
1 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มน้อยมาก ต้องควบคุมและกระตุน้
เตือน บ่อย ๆ
ความสามัคคีกนั ในกลุ่ม
4 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
3 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานในบางครั้ง และสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
2 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานน้อย ต้อ
ได้รับการกระตุน้ บ่อย ๆ จึงจะปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
1 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันในกลุ่มมีนอ้ ย
ปฏิบตั ิงานไม่สาเร็ จ
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การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
4 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มจากหลาย ๆ คนจนปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
3 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของ
สมาชิกในกลุ่มจากหลาย ๆ คนในบางครั้งและปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
2 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ บ้างพอสมควร
1 หมายถึง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ยอมรับมติของกลุ่ม
4 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานของ
กลุ่มทั้งหมดด้วยความเต็มใจ
3 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม
2 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น บ้างในบางครั้ง ยอมรับมติของกลุ่มบ้าง
แก้ไขผลงานของกลุ่มพอสมควร
1 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขผลงานของกลุ่มเพียง
เล็กน้อย
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 การใช้ งานแถบเครื่องมือหรือริบบอน (Ribbon)
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เรี ยกใช้แท็บริ บบอน (Ribbon)ได้
2. ซ่อนแท็บริ บบอน (Ribbon)ได้
3. แสดงแท็บริ บบอน (Ribbon)ได้
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานและดูแลรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์
การเรี ยนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้นกั เรี ยนนัง่ ประจาเครื่ องของแต่ละคน
2. เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013
3. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการเรี ยกใช้แท็บริ บบอน (Ribbon) การซ่อนแท็บริ บบอน
(Ribbon) การแสดงแท็บริ บบอน (Ribbon)
4. ครู ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ขั้นตอนการเรียกใช้ แท็บริบบอน (Ribbon)
คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายมือ 1 ครั้ง บนแท็บริ บบอน เช่น ริ บบอบ HOME ,INSERT
ขั้นตอนการซ่ อนแท็บริบบอน (Ribbon)
1. คลิกเมาส์บนแท็บชื่อ HOME
2. คลิกปุ่ ม
มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง โปรแกรม Microsoft Excel 2013
3. เลือกคาสัง่ Auto-hide Ribbon แท็บริ บบอนจะซ่อนโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการแสดงแท็บริบบอน (Ribbon)
1. คลิกปุ่ ม
มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง โปรแกรม Microsoft Excel 2013
เลือกคาสัง่ Show Tabs Commands แท็บริ บบอนจะปรากฏขึ้นมาทันที
2. เลือกคาสัง่ Show Tabs and Commands
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แบบประเมินการใช้ งานแถบเครื่องมือหรือริบบอน (Ribbon)
เรื่ อง
แผนกวิชา

วิชา
ภาคเรี ยนที่

ปี การศึกษา

การแสดงแท็บริ บบอน

ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและ
อุปกรณ์ การเรี ยนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

การซ่อนแท็บริ บบอน

ลาดับ

การเรี ยกใช้แท็บริ บบอน

รายการประเมิน

2

2

2

4

ลงชื่อ

รวม

ผูป้ ระเมิน
(นางชนานิศ มีพฤกษ์)

10
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เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่

1.2

การใช้ งานแถบเครื่องมือหรือริบบอน (Ribbon)
การเรียกใช้ แท็บริบบอน (Ribbon)
2 หมายถึง การเรี ยกใช้เท็บริ บบอนได้อย่างชานาญ
1 หมายถึง การเรี ยกใช้เท็บริ บบอนได้เป็ นบางครั้ง

การซ่ อนแท็บริบบอน (Ribbon)
2 หมายถึง การซ่อนเท็บริ บบอนได้อย่างชานาญ
1 หมายถึง การซ่อนเท็บริ บบอนได้เป็ นบางครั้ง
การแสดงแท็บริบบอน (Ribbon)
2 หมายถึง การแสดงเท็บริ บบอนได้อย่างชานาญ
1 หมายถึง การแสดงเท็บริ บบอนได้เป็ นบางครั้ง
กิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัตงิ านและดูแลรักษาความสะอาดห้ องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ด้ วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ดีมาก
3 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ดี
2 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้ปานกลาง
1 หมายถึง มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานรักษาความสะอาดห้องเรี ยนและอุปกรณ์การ
เรี ยนให้อยูใ่ นสภาพเดิมได้นอ้ ย
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ประจาหน่ วยที่ 1 (สัปดาห์ ที่ 1 ) ตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
ห้อง
แผนก
ภาคเรี ยนที่
ปี การศึกษา

หมายเหตุ รายการประเมิน ข้ อละ 1 คะแนน

ผลสรุ ป
มีกิจนิสัยที่ดีในการใช้
ห้องเรี ยนและทรัพยากร
ส่ วนรวม

ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้

ความมุ่งมันในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ความมีระเบียบวินยั

ลาดับที่ กลุ่มที่

ปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมาย
สาเร็ จตามวันที่กาหนด

รายการประเมิน

คะแนนรวม
(5 คะแนน)

ผ่าน ไม่ผา่ น
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ประจาหน่ วยที่ 1 (สั ปดาห์ ที่ 1 )
ปฏิบัตงิ านตามที่มอบหมายสาเร็จตามวันที่กาหนด
2 หมายถึง ทางานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จตามวันที่กาหนดทุกครั้ง
1 หมายถึง ทางานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จตามวันที่กาหนดบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความมีระเบียบวินัย
2 หมายถึง มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานดีมากสามารถเอาเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานดีเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
ความมุ่งมันในการทางาน
2 หมายถึง มีความมุ่งมันในการทางานดีมากสามารถเอาเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีความมุ่งมันในการทางานดีเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีความมุ่งมันในการทางาน
ความสนใจใฝ่ เรียนรู้
2 หมายถึง มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
มีกจิ นิสัยทีด่ ีในการใช้ ห้องเรียนและทรัพยากรส่ วนรวม
2 หมายถึง ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวมหลังเลิกเรี ยนเป็ นประจาสม่าเสมอ
1 หมายถึง ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวมหลังเลิกเรี ยนเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวม
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กิจกรรมการเรียนการสอน ประจาหน่ วยที่ 1 (สั ปดาห์ ที่ 2 )
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนด้วยการกล่าวทักทายกันด้วยภาษาจีน
2. ครู ร่วมสนทนากับนักเรี ยนซักถามความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะเรี ยนกันในสัปดาห์น้ ี เพื่อ
นาเข้าสู่บทเรี ยน
3. ให้นกั เรี ยนส่งตัวแทนของห้องออกมานาเสนอหน้าห้องเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน
1. แจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแก่นกั เรี ยน
2. ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่ 1 เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตาราง
คานวณ จานวน 4 หัวข้อ ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีจากเอกสารประกอบการสอน
3. นักเรี ยนศึกษาหน่วยที่ 1. เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ 4 หัวข้อ
จากสื่อช่วยสอนโปรแกรม Adobe Captivate 6
4. ครู แบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบให้ใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน โดยที่ครู คอยสังเกต
พฤติกรรมการทางาน การแสดงออก การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่ วมในการ
ทางานกลุ่ม
5. ครู ให้นกั เรี ยนทาใบกิจกรรม
6. ทดสอบหลังเรี ยน
ขั้นสรุป
1. นักเรี ยนทุกกลุ่มสรุ ปปัญหาด้านต่าง ๆ ในขณะที่ทาการสอนเพื่อน ๆ
2. ครู มอบหมายให้นกั เรี ยนไปศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 2 เรื่ องการป้ อนข้อมูล การจัดเก็บ
และการจัดการข้อมูล
งานที่มอบหมาย
1. ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบกิจกรรมที่ 1.3 คือการสร้างสมุดงานใหม่ และ
ใบกิจกรรมที่ 1.4 คือการบันทึกข้อมูลแต่ละวิธี โดยครู มาดูการทาใบกิจกรรมของแต่ละกลุ่มพร้อม
กับให้คะแนนตามแบบประเมินกิจกรรมที่ 1.3 และแบบประเมินกิจกรรมที่ 1.4
2. ทาแบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1 เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
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สื่อการสอน/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อการสอน
1.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมตารางคานวณ เรี ยบเรี ยงโดย
นางชนานิศ มีพฤกษ์
1.2 สื่อการสอนหน่วยที่ 1
1.3 ใบกิจกรรมที่ 1.3 การสร้างสมุดงานใหม่
1.4 ใบกิจกรรมที่ 1.4 การบันทึกข้อมูลแต่ละวิธี
1.5 แบบทดสอบหลังเรี ยน
1.6 แบบฝึ กหัดหน่วยที่ 1 เรื่ องความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
2. แหล่งการเรียนรู้
2.1 ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2.2 ห้อง Unevoc
การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินผลโดยให้แต่ละกลุ่มสร้างสมุดงานใหม่ ตามแบบประเมินกิจกรรมที่ 1.3
(10 คะแนน) และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มที่ 1.3 (20 คะแนน)
2. ประเมินผลโดยให้แต่ละกลุ่มทาการบันทึกข้อมูลแต่ละวิธี ตามแบบประเมินกิจกรรม
ที่ 1.4 (10 คะแนน) และแบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มที่ 1.4 (20 คะแนน)
3. เกณฑ์การประเมิน คะแนนมากกว่า ร้อยละ 60 ผ่าน หากไม่ผา่ นให้ซ่อมเสริ ม
สิ่งที่ต้องการวัด
ด้ านความรู้
(10 คะแนน)

วิธีวดั
ทดสอบความรู้

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด

แบบทดสอบ
หลังเรี ยน เรื่ อง
ความรู้เบื้องต้นของ
โปรแกรมตาราง
คานวณ จานวน 10 ข้อ

ได้คะแนนจากการทา
แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ถือว่าผ่านเกณฑ์
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สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีวดั

เครื่องมือวัด

เกณฑ์การวัด

ด้ านทักษะ
(60 คะแนน)
กิจกรรม 1.3
10 คะแนน และ
กิจกรรมกลุ่ม 20
คะแนน กิจกรรม 1.4
10 คะแนน และ
กิจกรรมกลุ่ม 20

1. ประเมินผลโดยการ
สังเกตผลปฎิบตั ิในการ
สร้างสมุดงานใหม่และ
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

1. แบบประเมิน
กิจกรรมที่ 1.3 การ
สร้างสมุดงานใหม่
พฤติกรรมการทางาน
กลุ่ม

ได้คะแนนจากการ
ปฏิบตั ิตามใบกิจกรรม
1.3-1.4 ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

2. ประเมินผลโดยการ
สังเกตผลปฏิบตั ิในการ
การบันทึกข้อมูลแต่ละ
วิธีและพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
3. เกณฑ์การประเมิน
คะแนนมากกว่าร้อย
ละ60 ผ่านเกณฑ์ หาก
ไม่ผา่ นให้ซ่อมเสริ ม

2. แบบประเมิน
กิจกรรมที่ 1. 4 การ
บันทึกข้อมูลแต่ละวิธี
และพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม

ด้ านจิตพิสัย
พฤติกรรมการเรียนรู้
(10 คะแนน)

สังเกตพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้

แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรี ยนรู้
ประจาสัปดาห์

ได้คะแนนจากการ
ประเมินร้อยละ 60
ขึ้นไปถือว่าผ่าน
เกณฑ์
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บันทึกการสอน
ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
ระยะเวลาที่ใช้สอน

พอดี

มาก

น้อย

เหมาะสม

มาก

น้อย

ผลการเรียนของนักเรียน
การมีส่วนร่ วม

มาก

ปานกลาง

น้อย

ความเข้าใจเนื้อหา

มาก

ปานกลาง

น้อย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

สูง

ปานกลาง

ต่า

เนื้อหา

ผลการสอนของครู
กิจกรรมการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

เป็ นไปตามกิจกรรม
สูง

ไม่เป็ นไปตามกิจกรรม
ปานกลาง

ต่า

ปัญหา/อุปสรรค/และข้อเสนอแนะ
1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 5-8
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน
1.ขั้นนำเข้ ำสู่บทเรียน (30 นำที)
1. ครู บอกให้นกั เรี ยนทุกคน กล่าวทักทาย 1. นักเรี ยนในชั้นเรี ยนทุกคนกล่าวทักทายกันด้วย
ภาษาจีนและได้ร่วมสนทนากับครู ฟังคาถามด้วย
กันด้วยภาษาจีน และครู ร่วมสนทนากับ
นักเรี ยนโดยการตั้งคาถาม เพื่อให้นกั เรี ยนมี ความตั้งใจ ช่วยกันคิด ร่ วมกันตอบคาถามจากครู
และได้พดู คุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะ
ความพร้อมเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเรี ยนกันใน
เรี ยนกันในสัปดาห์น้ ี ท้งั 4
สัปดาห์น้ ี คือ
6) แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
7) การสร้างสมุดงานใหม่
8) เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
9) การออกจากโปรแกรม
2. ขั้นสอน (60 นำที)
2. ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนศึกษาเนื้อหาหน่วยที่
1 จานวน 4 หัวข้อ ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ี จาก
เอกสารประกอบการสอนที่เรี ยบเรี ยงโดย
นางชนานิศ มีพฤกษ์
3. ครู ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาของหน่วยที่ 1
จานวน 4 หัวข้อ จากสื่อช่วยสอน
4. ครู ได้อธิบายเพิ่มเติมจากที่นกั เรี ยนศึกษา
ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการสอนและ
สื่อช่วยสอนโดยได้สาธิตการปฏิบตั ิให้ดูทีละ
ขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้
- แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
- การสร้างสมุดงานใหม่
- เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
- การออกจากโปรแกรม

2. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 1 จานวน 4 หัวข้อ
ที่เรี ยนในสัปดาห์น้ ีจากเอกสารประกอบการสอน

3. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 1. จานวน 4
หัวข้อ จากสื่อช่วยสอน
4. นักเรี ยนตั้งใจฟังสิ่งที่ครู อธิบาย และปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอน ตามลาดับจนเกิดทักษะความชานาญ
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กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู
ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักเรียน
3.ขั้นพยำยำม (100 นำที)
5. ครู ให้นักเรี ยนแบ่งกลุ่มให้ได้ 4 กลุ่มและ 5. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เขียนรายชื่อสมาชิก
เขี ย นรายชื่ อสมาชิ ก ในกลุ่มพร้ อมทั้งเลือ ก ในกลุ่มพร้อมทั้งเลือกหัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
6. ครู แบ่งหัวข้อให้แต่ละกลุ่มร่ วมรับผิดชอบ 6. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนการทางานอย่าง
โดยที่ครูกาหนด ให้ใช้วิธีเพื่อนสอนเพื่อน ละเอียด ฝึ กปฏิบตั ิตามลาดับขั้นตอนการทางานจน
ในแต่ละกลุ่มร่ วมรับผิดชอบศึกษาขั้นตอน เกิดทักษะ ตามหัวข้อที่ครู กาหนดให้ต่อไปนี้
การทางานมาอย่างละเอียดฝึ กปฏิบตั ิจนเกิด กลุ่มที่ 1 แป้ นควบคุมและฟังก์ชนั คีย ์
ทักษะความชานาญและมีประสบการณ์โดย กลุ่มที่ 2 การสร้างสมุดงานใหม่
ให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนทาการสอนเพื่อน ๆ กลุ่มที่ 3 เปิ ดและปิ ดแฟ้ มข้อมูล
ตามหัวข้อทีค่ รู ได้แบ่งให้
กลุ่มที่ 4 การออกจากโปรแกรม
สมาชิกในแต่ละกลุ่มฝึ กทักษะจนชานาญในหัวข้อที่
กลุ่มรับผิดชอบหลังจากนั้นก็ไปสอนเพื่อน ๆ
7. ครู ให้นกั เรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิตามใบ
กิจกรรมที่ 1.3 คือ การสร้างสมุดงานใหม่
และใบกิจกรรมที่ 1.4 การบันทึกข้อมูลแต่
ละวิธี โดยครู ไปตรวจงานทีละกลุ่ม
8. ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
4. ขั้นสรุป (40นำที)
9. ครู ให้สมาชิกทุกกลุ่ม สรุ ปถึงปัญหาของ
แต่ละกลุ่มในขณะที่ได้ทาการสอนเพื่อน ๆ
หลังจากนั้นครู สรุ ปองค์ความรู้ท้งั หมดของ
หน่วยที่ 1
10. ครู เฉลยแบบฝึ กหัดท้ายบทและได้ให้
นักเรี ยนไปศึกษาเนื้อหาหน่วยที่ 2
แบบทดสอบหลังเรี ยน 10 นาที

7. นักเรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1.3
คือ การสร้างสมุดงานใหม่ และใบกิจกรรมที่ 1.4
คือ การบันทึกข้อมูลแต่ละวิธี
8. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายบท
9. นักเรี ยนทุกกลุ่มสรุ ปปัญหาด้านต่าง ๆ ในขณะที่
ทาการสอนเพื่อน ๆ นักเรี ยนทุกคนฟังและจดองค์
ความรู้ท้งั หมดของหน่วยที่ 1
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ใบกิจกรรมที่ 1.3 การสร้ างสมุดงานใหม่
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

ร่ วมกันวางแผนการทางานกลุ่ม เรื่ อง การสร้างสมุดงานใหม่
สร้างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screenได้
สร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลตได้
สร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ดได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันวางแผนการทางานกลุ่ม
2. เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013
3. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการสร้างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screen การสร้าง
สมุดงานใหม่จากเท็มเพลต และการสร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ด
4. นักเรี ยนทุกกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1.3
5. ครู ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนทุกกลุ่ม
ขั้นตอนการสร้ างสมุดงานใหม่จาก หน้ า Start Screen
1. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ขึ้นมา
2. คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายมือที่แถบ Blank Workbook
ขั้นตอนการสร้ างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ New เพื่อสร้างไฟล์เอกสารใหม่
3. เลือกเท็มเพลตตามที่ตอ้ งการ
ขั้นตอนการสร้ างสมุดงานใหม่จากคีย์บอร์ ด
กดปุ่ ม Ctrl+n จากแป้ นคียบ์ อร์ด
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แบบประเมินกิจกรรมที่ 1.3 การสร้ างสมุดงานใหม่
เรื่ อง
แผนกวิชา

วิชา
ภาคเรี ยนที่

ปี การศึกษา

การสร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ ด

ชื่อ-สกุล

การสร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต

ลาดับ

การสร้างสมุดงานจากหน้า Start Screen

รายการประเมิน

4

3

3

ลงชื่อ

รวม

10

ผูป้ ระเมิน
(นางชนานิศ มีพฤกษ์)
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เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่

1.3

การสร้ างสมุดงานใหม่
การสร้ างสมุดงานใหม่จากหน้า Start Screen
4 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากหน้ า
เอาเป็ นแบบอย่างได้
3 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากหน้ า
2 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากหน้ า
1 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากหน้ า

Start Screen ได้อย่างคล่องแคล่วสามารถ
Start Screen ได้อย่างคล่องแคล่ว
Start Screen ได้
Start Screen ได้เป็ นบางครั้ง

การสร้ างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลต
3 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลตได้อย่างคล่องแคล่ว
2 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลตได้
1 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากเท็มเพลตได้เป็ นบางครั้ง

การสร้ างสมุดงานใหม่จากคีย์บอร์ ด
3 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ดได้อย่างคล่องแคล่ว
2 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ดได้
1 หมายถึง สร้างสมุดงานใหม่จากคียบ์ อร์ดได้เป็ นบางครั้ง
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แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มที่ 1.3 การสร้ างสมุดงานใหม่
เรื่ อง
แผนกวิชา

วิชา
ภาคเรี ยนที่
กลุ่มที่

ปี การศึกษา

การยอมรับมติของกลุ่ม

4

การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก

4

สรุ ป

ความสามัคคีกนั ในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม

ที่

การวางแผนการทางานร่ วมกัน

รายการประเมิน

4

4

4

รวม

ผ่าน ไม่ผ่าน

20

ลงชื่อ

ผูป้ ระเมิน
(นางชนานิศ มีพฤกษ์)
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
การวางแผนการทางานร่ วมกัน
4 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานทุกขั้น มีขอ้ เสนอที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผน
งานดีมากสามารถเป็ นแบบอย่างได้
3 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานเกือบครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอ ที่เป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนงานดีแต่เป็ นแบบอย่างไม่ได้
2 หมายถึง ร่ วมมือวางแผนการทางานบ้าง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนน้อย
1 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานกันน้อยมาก หรื อไม่มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ใน
การวางแผน
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม
4 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ
มีความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง และมุ่งมานะจนงานสาเร็ จ
3 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ
มีความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเองในบางครั้งและสามารถทางานจนเสร็ จ
2 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มบ้างในบางครั้ง แก้ปัญหาในการ
ทางานด้วยตัวเองไม่ได้ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มงานจึงจะสาเร็ จ
1 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มน้อยมาก ต้องควบคุมและกระตุน้
เตือน บ่อยๆ
ความสามัคคีกนั ในกลุ่ม
4 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
3 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานในบางครั้ง และสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
2 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานน้อย ต้อง
ได้รับการกระตุน้ บ่อยๆ จึงจะปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
1 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันในกลุ่มมีนอ้ ย
ปฏิบตั ิงานไม่สาเร็ จ

78

การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
4 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มจากหลายๆ คนจนปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
3 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มจากหลายๆ คนในบางครั้งและปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
2 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น ของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ บ้างพอสมควร
1 หมายถึง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ยอมรับมติของกลุ่ม
4 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานของกลุ่ม
ทั้งหมดด้วยความเต็มใจ
3 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานส่ วนใหญ่
ของกลุ่ม
2 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น บ้างในบางครั้ง ยอมรับมติของกลุ่มบ้าง
แก้ไขผลงานของกลุ่มพอสมควร
1 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่ยอมรับมติ ของกลุ่ม แก้ไขผลงานของกลุ่มเพียง
เล็กน้อย
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ใบกิจกรรมที่ 1.4 การบันทึกข้ อมูลแต่ละวิธี
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ร่ วมกันวางแผนการทางานกลุ่ม เรื่ อง การบันทึกข้อมูลแต่ละวิธี
2. บันทึกสมุดงานใหม่หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้
3. บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันวางแผนการทางานกลุ่ม
2. เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013
3. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการบันทึกสมุดงานใหม่หรื อบันทึกในชื่อใหม่ และการบันทึก
สมุดงานในชื่อเดิม
4. สมาชิกในกลุ่มสอนเพื่อน ๆ ทุกกลุ่ม
5. นักเรี ยนทุกคนฝึ กปฏิบตั ิตามใบกิจกรรมที่ 1.4
6. ครู ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
ขั้นตอนการบันทึกสมุดงานใหม่หรือบันทึกในชื่อใหม่
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ Save As
3. คลิกเมาส์เลือก Computer
4. คลิกเมาส์เลือก Browse
5. เลือกโฟลเดอร์เก็บไฟล์
6. ตั้งชื่อสมุดงาน
7. กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
8. คลิกเมาส์ปุ่ม Save
ขั้นตอนการบันทึกสมุดงานในชื่อเดิม
1. คลิกเมาส์ที่แท็บ File เพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอ Backstage View
2. คลิกเมาส์ที่คาสัง่ Save
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เรื่ อง
แผนกวิชา

วิชา
ภาคเรี ยนที่

ปี การศึกษา

ชื่อ-สกุล

การบันทึกสมุดงานในชื่อเดิม

ลาดับ

การบันทึกสมุดงานใหม่
หรื อบันทึกในชื่อใหม่

รายการประเมิน

รวม

5

5

10

ลงชื่อ

ผูป้ ระเมิน
(นางชนานิศ มีพฤกษ์
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เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่

1.4

การบันทึกข้ อมูลแต่ละวิธี
การบันทึกสมุดงานใหม่หรือบันทึกในชื่อใหม่
5 หมายถึง บันทึกสมุดงานใหม่ หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้อย่างคล่องแคลว รวดเร็ว
สามารถเอาเป็ นแบบอย่างได้
4 หมายถึง บันทึกสมุดงานใหม่ หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้อย่างคล่องแคลว รวดเร็ว
3 หมายถึง บันทึกสมุดงานใหม่ หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้อย่างคล่องแคลว
2 หมายถึง บันทึกสมุดงานใหม่ หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้
1 หมายถึง บันทึกสมุดงานใหม่ หรื อบันทึกในชื่อใหม่ได้เป็ นบางครั้ง

การบันทึกสมุดงานในชื่อเดิม
5 หมายถึง บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้อย่างคล่องแคลว รวดเร็ วสามารถเอาเป็ น
แบบอย่างได้
4 หมายถึง บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้อย่างคล่องแคลว รวดเร็ ว
3 หมายถึง บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้อย่างคล่องแคลว
2 หมายถึง บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้
1 หมายถึง บันทึกสมุดงานในชื่อเดิมได้เป็ นบางครั้ง

82

แบบประเมินพฤติกรรมที่ 1.4 การบันทึกข้ อมูลแต่ละวิธี
การวางแผนการทางานร่ วมกัน
4 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานทุกขั้น มีขอ้ เสนอที่เป็ นประโยชน์ในการวางแผน
งานดีมากสามารถเป็ นแบบอย่างได้
3 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานเกือบครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอ ที่เป็ นประโยชน์ใน
การวางแผนงานดีแต่เป็ นแบบอย่างไม่ได้
2 หมายถึง ร่ วมมือวางแผนการทางานบ้าง แต่ไม่ครบทุกขั้นตอน มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนน้อย
1 หมายถึง ร่ วมมือกันวางแผนงานกันน้อยมาก หรื อไม่มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ใน
การวางแผน
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในกลุ่ม
4 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ มี
ความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเอง และมุ่งมานะจนงานสาเร็ จ
3 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพความสามารถ มี
ความพยายามแก้ปัญหาการทางานด้วยตนเองในบางครั้งและสามารถทางานจนเสร็ จ
2 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มบ้างในบางครั้ง แก้ปัญหาในการ
ทางานด้วยตัวเองไม่ได้ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มงานจึงจะสาเร็ จ
1 หมายถึง ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากลุ่มน้อยมาก ต้องควบคุมและกระตุน้
เตือน บ่อยๆ
ความสามัคคีกนั ในกลุ่ม
4 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
3 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงานในบางครั้ง และสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามที่ตอ้ งการจนสาเร็ จ
2 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ร่ วมใจกันปฏิบตั ิงานน้อย ต้อง
ได้รับการกระตุน้ บ่อยๆ จึงจะปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
1 หมายถึง ความพร้อมเพรี ยงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกันในกลุ่มมีนอ้ ย
ปฏิบตั ิงานไม่สาเร็ จ
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4 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มจากหลายๆ คนจนปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
3 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงาการมีส่วนร่ วมของทุกคน สามารถดึงความคิดของสมาชิกใน
กลุ่มจากหลายๆ คนในบางครั้งและปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ
2 หมายถึง ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น ของผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ บ้างพอสมควร
1 หมายถึง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ยอมรับมติของกลุ่ม
4 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานของกลุ่ม
ทั้งหมดด้วยความเต็มใจ
3 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม แก้ไขงานส่ วนใหญ่
ของกลุ่ม
2 หมายถึง มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น บ้างในบางครั้ง ยอมรับมติของกลุ่มบ้าง
แก้ไขผลงานของกลุ่มพอสมควร
1 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น ไม่ยอมรับมติ ของกลุ่ม แก้ไขผลงานของกลุ่มเพียง
เล็กน้อย
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ประจาหน่ วยที่ 1 (สัปดาห์ ที่ 2 ) ตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
ห้อง
แผนก
ภาคเรี ยนที่
ปี การศึกษา

หมายเหตุ รายการประเมิน ข้ อละ 1 คะแนน

ผลสรุ ป
มีกิจนิสัยที่ดีในการใช้
ห้องเรี ยนและทรัพยากร
ส่ วนรวม

ความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้

ความมุ่งมันในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ความมีระเบียบวินยั

ลาดับที่ กลุ่มที่

ปฏิบตั ิงานตามที่มอบหมาย
สาเร็ จตามวันที่กาหนด

รายการประเมิน

คะแนนรวม
(5 คะแนน)

ผ่าน ไม่ผา่ น
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เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ประจาหน่ วยที่ 1 (สั ปดาห์ ที่ 2 )
ปฏิบัตงิ านตามที่มอบหมายสาเร็จตามวันที่กาหนด
2 หมายถึง ทางานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จตามวันที่กาหนดทุกครั้ง
1 หมายถึง ทางานตามที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จตามวันที่กาหนดบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
ความมีระเบียบวินัย
2 หมายถึง มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานดีมากสามารถเอาเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานดีเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
ความมุ่งมันในการทางาน
2 หมายถึง มีความมุ่งมันในการทางานดีมากสามารถเอาเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีความมุ่งมันในการทางานดีเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีความมุ่งมันในการทางาน
ความสนใจใฝ่ เรียนรู้
2 หมายถึง มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอเป็ นแบบอย่างได้
1 หมายถึง มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่มีความความสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
มีกจิ นิสัยทีด่ ีในการใช้ ห้องเรียนและทรัพยากรส่ วนรวม
2 หมายถึง ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวมหลังเลิกเรี ยนเป็ นประจาสม่าเสมอ
1 หมายถึง ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวมหลังเลิกเรี ยนเป็ นบางครั้ง
0 หมายถึง ไม่ดูแลการใช้หอ้ งเรี ยนและสิ่งของส่วนรวม

86

แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถกู ต้อง และทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดิ
1. โปรแกรมตารางคานวณเป็ นโปรแกรมสเปรตชีต (Spreadsheet)
2. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 สามารถติดตั้งจาก DVD
และติดตั้งโดยใช้ software ที่อยูใ่ น Harddisk ได้
3. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013 จากปุ่ ม Start ทาได้โดย
นาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก EXCEL
4. ปุ่ มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม คือปุ่ มที่จะแสดงออกมาเมื่อมีการใช้คาสัง่
บางอย่าง
5. ริ บบอน REVIEW คือแท็บเครื่ องมือกลุ่มมุมมอง
6. Backstage View คือแท็บ File ใช้ในการบริ หารจัดการไฟล์ เป็ นที่รวบรวม
คาสัง่ ต่าง ๆ
7. ฟังก์ชนั คีย ์ (Function Key) ประกอบด้วย F1-F10
8. Start Screen คือหน้าเริ่ มต้นของโปรแกรม Microsoft Excel 2013
9. การเปิ ดแฟ้ มข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ขั้นตอนการเลือกแหล่งเก็บไฟล์ ให้คลิกเมาส์
เลือกจาก Computer
10. การออกจากโปรแกรม คือการปิ ดสมุดงานหลังจากที่ใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
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เฉลยแบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
เรื่อง ความรู้เบือ้ งต้นของโปรแกรมตารางคานวณ
ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ถกู ต้อง และทาเครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ผดิ











1. โปรแกรมตารางคานวณเป็ นโปรแกรมสเปรตชีต (Spreadsheet)
2. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 สามารถติดตั้งจาก DVD
และติดตั้งโดยใช้ software ที่อยูใ่ น Harddisk ได้
3. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel 2013 จากปุ่ ม Start ทาได้โดย
นาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก EXCEL
4. ปุ่ มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม คือปุ่ มที่จะแสดงออกมาเมื่อมีการใช้คาสัง่
บางอย่าง
5. ริ บบอน REVIEW คือแท็บเครื่ องมือกลุ่มมุมมอง
6. Backstage View คือแท็บ File ใช้ในการบริ หารจัดการไฟล์ เป็ นที่รวบรวม
คาสัง่ ต่าง ๆ
7. ฟังก์ชนั คีย ์ (Function Key) ประกอบด้วย F1-F10
8. Start Screen คือหน้าเริ่ มต้นของโปรแกรม Microsoft Excel 2013
9. การเปิ ดแฟ้ มข้อมูลที่บนั ทึกไว้ ขั้นตอนการเลือกแหล่งเก็บไฟล์ ให้คลิกเมาส์
เลือกจาก Computer
10. การออกจากโปรแกรม คือการปิ ดสมุดงานหลังจากที่ใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

88

วิชาโปรแกรมตารางค
านวณ
ระดับชั้น ปวช.2
านการใช้
เครื่องมือขอปรแกรมตารางค
านวณรหัสวิชา 2204-2103
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
ข้อสอบแบบปรนัย ทั้งหมดมี 10 ข้อ เวลา 10 นาที
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คาสั่ง จงทาเครื่ องหมาย X หน้าคาตอบที่ถกู ที่สุดลงในกระดาษคาตอบ
1. การปิ ดแฟ้ มสมุดงานที่สะดวกและง่ายที่สุดคือวิธีใด
ก. Ctrl+n
ข. Ctrl+w
ค. Ctrl+c
ง. Ctrl+s
2. ให้พิจารณาว่าข้อใดเป็ นการออกจากโปรแกรมโดยใช้แป้ นคียบ์ อร์ด
ก. Alt+F1
ข. Alt+F2
ค. Alt+F3
ง. Alt+F4
3. ริ บบอน (Ribbon) หมายความว่าอย่างไร
ก. ส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไฟล์
ข. เครื่ องมือที่ใช้งานบางส่วนในโปรแกรม
ค. ส่วนที่รวบรวมชุดคาสัง่ ในรู ปของไอคอน
ง. แท็บที่แสดงออกมาเมื่อมีการใช้คาสัง่ บางอย่าง
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสร้างสมุดงานใหม่
ก. การเปิ ดสมุดงานใหม่กค็ ือการเปิ ดเวิร์กบุก๊ ใหม่ข้ ึนมาทางาน
ข. การเรี ยกสมุดงานเก่ามาทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกครั้ง
ค. เป็ นหน้าเริ่ มต้นของโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เมื่อเปิ ดมาครั้งแรก
ง. การเปิ ดสมุดงานใหม่ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 จะมีนามสกุลเป็ น “.xlsx”
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5.

มีหน้าที่อย่างไร
ก. ไปยังเซลล์แรก คือ A1
ข. ไปยังเซลล์แรก คือ แถวที่ 1
ค. ไปยังแถวที่ 1 ที่ Cell Pointer ทางานอยู่
ง. ไปยังคอลัมน์ A ที่ Cell Pointer ทางานอยู่

6. การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013 ต้องใช้ CPU ความเร็วต้องไม่นอ้ ยกว่าเท่าไร
ก. 1 GHZ
ข. 2 GHZ
ค. 3 GHZ
ง. 4 GHZ

7. โปรแกรมตารางคานวณเก็บข้อมูลในลักษณะใด
ก. หน้า
ข. รู ปเล่ม
ค. ตาราง
ง. สไลด์
8. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคาว่า “ส่วนประกอบแผ่นงาน”
ก. แสดงข้อมูลพื้นฐานของไฟล์เอกสาร
ข. แสดงชื่อเซลล์ที่กาลังทางานในขณะนั้น
ค. แสดงพื้นที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column)
ง. ตาแหน่งที่แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ตัดกัน
9. การเข้าสู่โปรแกรมที่สะดวกและรวดเร็ วที่สุดคือวิธีใด
ก. แท็บ File
ข. จากปุ่ ม Start
ค. Shortcut Icon
ง. Backstage View
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10. การเปิ ดแฟ้ มสมุดงานจากที่เปิ ดใช้งานล่าสุดต้องทาอย่างไร
ก. คลิกเลือกจาก Computer
ข. คลิกเลือกจาก Add a Place
ค. คลิกเลือกจากแท็บ OneDrive
ง. คลิกเลือกจากแท็บ Recent Workbooks
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่ วยที่ 1
1
ค
2
ก
3
ค
4
ก
5
ค
6
ง
7
ก
8
ง
9
ข
10
ง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่ วยที่ 1
1
ข
2
ง
3
ค
4
ก
5
ง
6
ก
7
ค
8
ก
9
ค
10
ง
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