โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม Excel
เพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนสําหรับครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร
อาจารย ดร.กฤษณะ โสขุมา
อาจารยสุรีรัตน อนุเพ็ญ
อาจารยรตั ติกาล ทาโบราณ
อาจารยอนุสรา มะลิซอน
ในภาวะสังคมปจจุบัน หลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นรอบตัวเปนตัวชี้บอกวา ประเทศไทยกําลังกาวสูยุค
สารสนเทศ ไมเวนแมกระทั่งวงการการศึกษาที่สนใจใหความรูดานคอมพิวเตอรและสงเสริมการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาประยุกตงานตาง ๆ มากขึ้น ตลอดจนหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใชในองคกรดวยการเก็บขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล แลวนําผลลัพธมาชวยในการ
วางแผนและตัดสินใจดังนั้น กอนที่จะนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาพัฒนางานในระดับสูงนั้น เราควรที่จะตอง
ใชโปรแกรมขั้นพื้นฐานใหไดเสียกอน
เนื่อ งจากคนที่มีอ าชีพ ในวงการการศึ กษา เช น ครู อาจารย เป นตน จํ าเป นที่ต องใชและรูจั กกั บ
โปรแกรมขั้นพื้นฐานในคอมพิวเตอร โดยเฉพาะโปรแกรม Excel ที่เปนโปรแกรมสําหรับการคํานวณ ซึ่งจะมี
สวนชวยในการคํานวณคะแนนและคิ ดเกรดเฉลี่ย เพื่อลดเวลาที่จะทํา การคํานวณดวยตนเอง งายตอการ
คํานวณ และใหความถูกตองที่แนนอนกวา นอกจากนี้ ยังไมเปนการรบกวนผูอื่นใหทําการคํานวณคะแนนและ
คิดเกรดเฉลี่ยโดยใชโปรแกรม Excel ได
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อตองการใหครูหรืออาจารยมีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Excel ได
2. เพื่อตองการใหครูหรืออาจารยสามารถคํานวณคะแนน และคิดเกรดเฉลี่ยโดยใชโปแกรม Excel ได
3. เพื่อใหครูหรืออาจารยนําความรูที่ไดจากการอบรมไปเผยแพรใหกับผูอื่น
วิธีการดําเนินงานเพือ่ เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม Excel เพื่อการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของนักเรียนสําหรับครู มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตรไดมีการจัดประชุมอาจารย เนื่องจากในรอบปที่ผานมาไดรับขอมูลจาก
ผลการประเมินโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญวาครูและบุคลากรอยากใหมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนสําหรับครู และที่ประชุมมีมติใหจัดตั้ง

คณะทํางานใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชโปรแกรม Excel เพื่อการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียนสําหรับครู
ขั้นที่ 2 จัดทําโครงการและนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติโครงการ ภายหลังไดรับการ
อนุมัติเงินงบประมาณ หัวหนาโครงการดําเนินการประสานงานในเรื่อง จํานวนผูเขาอบรม วันเวลาและสถานที่
ใชในการอบรม
ขั้นที่ 3 เมื่อกําหนดวันเวลาไดแลว หัวหนาโครงการติดตอประสานงานวิทยากรที่จะมาบรรยายและ
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการฝกประสบการวิชาชีพครู จากนั้นจึงประชาสัมพันธและรอการตอบกลับจากครูที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 – 2 และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
เขต 8
ขั้นที่ 4 มอบหมายใหนักศึกษาเตรียมพรอมพรอมดานการใชงานโปรแกรม Excel รวมทั้งจัดทํา
เอกสารสําหรับการอบรม
ขั้นที่ 5 ติดตอประสานงานวิทยากรเพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะใช อาหารกลางวัน
และอาหารวาง
ขั้นที่ 6 ดําเนินการจัดทําปายชื่อโครงการเพื่อใชในวันอบรม และปายแสดงการเดินทางมายังหอง
ประชุม
ขั้นที่ 7 กอนการดําเนินการอบรม 2 วัน หัวหนาโครงการดําเนินการประสานงานกับฝายอาคารสถานที่
เพื่อเตรียมความพรอมเรื่องอุปกรณตางๆ เชน เครื่องฉายภาพ LCD เครื่องเสียง จอภาพ เปนตน
ขั้นที่ 8 ในวันอบรมจัดการอบรมเชิงบรรยายเชิงทฤษฎีสลับกับการฝกปฏิบัติโดยการฝกใชโปรแกรม
Excel ชวยในการคํานวณคะแนน คํานวณเกรดเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และคาอื่นๆ ที่มี
ความจําเปน เพื่อนําไปประกอบการจัดทํารายงานใหกับทางโรงเรียน
ขั้นที่ 9 ประชุม สรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรม และขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดโครงการ

องคความรูที่ไดจากการจัดทําโครงการ
Microsoft Excel เปนโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Spreadsheet) หรือตารางคํานวณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชเก็บบันทึกขอมูลในลักษณะตางๆ ซึ่งสวนใหญมักเก็บขอมูลประเภทการคํานวณ โดยจะเก็บ
ขอมูลลงในตารางสี่เหลี่ยมที่เรียกวา เซลลลล (Cell) ที่สามารถนําเอาเซลลลมาอางอิงใสในสูตร เพื่อให
โปรแกรมคํานวณหาผลลัพธจากขอมูลที่บันทึกไวได
แนะนําหนาตางของวินโดว Excel

การตั้งชื่อและใชสูตรคํานวณ Excel
เวิรกชีตจะมีชื่อเรียกวา Cell reference หรือ "ชื่อเดิม" ของเซลลอยูทุกๆ เซลล ซึ่งชื่อนี้จะประกอบไป
ดวยชื่อคอลัมนและแถวของเซลลนนั้ มารวมกัน เชน เซลลที่อยูตรงคอลัมน F แถวที่ 8 ก็จะเรียกวาเซลล F8
แตในการทํางานจริงบางครั้งจําเปนตองตั้งชื่อเซลลใหสื่อความหมายมากกวานี้ เพื่อใหนําไปใชงานไดงายและ
สะดวกขึ้น เชน ถามีเซลลอยูกลุมหนึ่งซึ่งเก็บจํานวนเงินที่นําเขาสินคาเดือนกุมภาพันธุ แทนที่จะเรียก "E5:E8"
แตถาเราตั้งวา Feb หรือ ก.พ. ก็นาจะเขาใจมากกวา

ตั้งชื่อเซลลเพื่อใหเรียกใชไดงาย
ตั้งชื่อใหมใหเซลลหรือกลุมเซลล
ตั้งชื่ออัตโนมัติจากหัวคอลัมนหรือหัวแถว

ชื่อ
กุมภาพันธุ
มีนาคม

อธิบาย

กลุมเซลลลล
เซลลลล B3 - B7
เซลลลล C3 - C7

การดูผลลัพธจากแถบสถานะ
1. เลือกกลุมเซลลที่ตองการนํามาคํานวณคา
2. คลิกขวาบนแถบ Status ( สถานะ ) แลวเลือกผลลัพธที่ตองการจากเมนูลัดซึ่งจะประกอบดวย
None
(ไมมี) ไมตองคํานวณหาผลลัพธใดๆเลย
Average
(คาเฉลี่ย) หาคาเฉลี่ยของตัวเลข
Count
(จํานวนนับ) นับจํานวนเวลาทั้งหมดที่คุณเลือกไว
Count Nums (นับเฉพาะสิ่งที่เปนตัวเลข) นับจํานวนเซลลที่เปนตัวเลข
Max
(คามากที่สุด) หาคาสูงสุดจากทุกๆเซลลที่เลือก
Min
(คานอยที่สุด) หาคาต่ําสุดจากทุกๆเซลลที่เลือก
Sum
(ผลรวม) หาผลรวมของตัวเลข

ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร
Opertor
+
*
/
%
^

ความหมาย
บวก
ลบ
คูณ
หาร
เปอรเซ็นต
ยกกําลัง

ตัวอยางการใช
4+7
15-3 หรือ -6
8*3.5
9/4
3%(มีคาเทากับ 0.03)
2^3(หมายถึง 2 ยกกําลัง 3)

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ
Operator ความหมาย ตัวอยางการใช
=
เทากับ
A1= B1
>
มากกวา
A1> B1
<
นอยกวา
A1< B1
>= มากกวาหรือเทากับ A1>= B1
<= นอยกวาหรือเทากับ A1<= B1
<>
ไมเทากับ
A1<> B1
ระดับความสําคัญ
Opertor แตละตัวมีระดับความสําคัญไมเทากัน เชน เราใสสูตร =2+3*5 โดยเราตองการใหโปรแกรม
นํา 2+5 (ได 5) แลวนําไปคูณกับ 5 จะไดเปน 25 แตเครื่องหมายคูณ * มีระดับความสําคัญสูงกวาบวก +
โปรแกมจึงนํา3*5 กอน(ได15) แลวจึงบวกกับ 2 ไดเปน 17 วิธีที่จะบังคับให Excel คิดเหมือนเรา ก็คือใส ( )
ครอมสวนที่ตองการคํานวณกอนเปน =(2+3)*5 เทานี้ก็ไดคําตอบที่ถูกตองแนนอน
ตารางตอไปนี้จะแสดงระดับความสําคัญของ Opertor ตางๆจากมากไปนอย โดย Opertor ที่มีระดับ
ความสําคัญสูงจะถูกคํานวณกอน และถามี Opertor ที่มีระดับความสําคัญเดียวกันในสูตร Excel จะคํานวณ
จากซายไปขวาทีละตัว

การสรางสูตรคํานวณ
วิธีที่งายที่สุดในการสรางสูตรก็คือพิมพทุกอยางลงไปเอง ไมวาจะเปนชื่อเซลล ตัวเลข หรือเครื่องหมาย
คํานวณตางๆ
1. คลิกเลือกเซลลที่จะใสสูตรคํานวณ
2. พิมพเครื่องหมาย =
3. พิมพสูตรโดยใชชื่อเซลล หรือตําแหนงเซลล
4. กด Enter ก็จะไดผลลัพธ

ฟงกชั่นและสูตรคํานวณ
ฟงกชั่นถาเราจะกลาวถึงก็เหมือนกับวาเปน Operand ตัวหนึ่ง โดยในสูตรอาจประกอบไปดวยฟงกชั่น
อยางเดียว เชน AVERAGE( A2:A5:B12 )ซึ่งเปนการหาคาเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล 3 เซลลในวงเล็บ หรืออาจมี
ฟงกชั่นปนกับขอมูลอื่น เชน =B4/SUM( D5:F5) คือใหนําผลรวมของเซลล D5 ถึง F5 ไปหารคาในเซลล B4
สําหรับอารกิวเมนตที่เปนชื่อเซลล จะพิมพลงไปเองหรือคลิกเมาสเลือกก็ได

การใชปุม Insert Function หรือแถบสูตรคํานวณ ชวยใสฟงกชั่น
1. คลิกเซลลที่ใสฟงกชั่น
2. คลิกปุม Insert Function (แทรกฟงกชนั ) หรือกด Shift+ F3
3. คลิกเลือกประเภทของฟงกชั่นจากเมนูของชอง Or select a category (หรือเลือกประเภท)

เชน AVERAGE

4. คลิก ตกลง
5. คลิกปุม Collapse
6. ใชเมาสคลิกที่เปนอารกิวเมนตหรือที่จะนํามาคํานวณ คลิกปุม Collapse
7. กด ตกลงเพื่อจบสูตร
เลือกฟงกชั่นจากปุม
AutoSum ( ผลรวมอัตโนมัติ )
สําหรับฟงกชั่นตางๆทําหนาที่ตางๆดังตอไปนี้
Sum (ผลรวม)
หาผลรวมของตัวเลข
Average (คาเฉลี่ย)
หาคาเฉลี่ยเลขคณิต
Count (จํานวน)
นับจํานวนเซลลทั้งหมดที่คุณเลือกไว
Max (คามากที่สุด)
หาคาสูงสุดจากทุกๆเซลลที่เลือก
Min (คานอยที่สุด)
หาคาต่ําสุดของตัวเลข
More Functions (ฟงกชั่นเพิ่มเติม)
ไปเลือกฟงกชั่นอื่นๆ

