Buddhi Sakal School

រ ៀបចំរ ោយ លី ឆៃណោក់

Microsoft office Excel 2007

Tel: 076 662 0833

ទំព័ ទី 1

Buddhi Sakal School

រ ៀបចំរ ោយ លី ឆៃណោក់

Microsoft office Excel 2007

Tel: 076 662 0833

ទំព័ ទី 2

Buddhi Sakal School

Microsoft office Excel 2007

សូមស្វាគមន៍កមម វិធី
Microsoft Excel 2007

រ ៀបចំរ ោយ លី ឆៃណោក់

Tel: 076 662 0833

ទំព័ ទី 3

Buddhi Sakal School

Microsoft office Excel 2007

មមម ៀនទី ១

និយមន័យ Microsoft Excel 2007

១. និយមន័យ
Microsoft Excel គឺជាកមម វិធីមួយសំរាប់បំម ើផ្នែក ដ្ឋបាល ជាពិមសសម្បើមដ្ើមបីមធាើកា គណនា បញ្ជ ីស្វែម
សង់្កាភិច ្សង់សិត
ថ ិ ឬ្គប់្គងទិនែន័យ ។

២. មបៀបមបើកកមមវធ
ិ ី Microsoft Excel 2007
 ចុចមលើពាកយ Start Manu
 យកពាកយ Program > Microsoft Office
ចុចមលើពាកយ Microsoft Office Excel 2007
ផ្ទង
ំ ដ្ំបង
ូ បស់កមមវធ
ិ ី Microsoft Excel 2007

Tab Bar

Active Cell

Tools Bar

Formula Bar

Row

Columns

Cell

Work sheet

បញ្ជជក់ ៖ មៅកែង
ុ Work Book ននកមម វិធី Microsoft Excel មាន Work Sheet ជាម្ចើន ម

ើយមៅកែង
ុ Work

sheet នីមួយ ៗ មាន Row ចំនួន 65536 នឹង Columns 256 .
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 Tab Bar គឺជា កផ្នែងមួយផ្ដ្លមាននទក
ុ Tools ជាម្ចើនសំរាប់អនុវតតន៍កា ងា
 Active Cell : គឺជាកផ្នែសំរាប់បងាាញអាស័យដ្នែ បស់ Cell
 Formula Bar : គឺជាកផ្នែងសំរាប់បងាាញ ូបមនត ឬ ទិនែន័យកែង
ុ Cell នីមយ
ួ ៗ
 Row : គឺជាជួ ឈ នន Cell
 Columns : គឺជាជួ មដ្កនន Cell
 Cell : ចំំនុច្បសពា វាង Row និង Columns
 Work Book : វាជា្សទាប់កា ងា បស់កមម វិធី Excel ម

ើយវា្គប់្គងមលើ Work Sheet

 Work Sheet : គឺជាសថិតមៅម្កាម Work Book ្គប់្គង Cell

៣. មតើ Tab បស់ Microsoft Office Excel មានអាីខ្ែះ ?
មៅកែង
ុ កមម វិធី Microsoft Office 2007 មាន Tab ដ្ូចជា ៖
-

Tab Home

-

Tab Insert

-

Tab Page Layout

-

Tab Formula

-

Tab Data

-

Tab Review

-

Tab View

-

មនេងមទៀត ៗ

ក៍បុផ្នត Tab ផ្ដ្លមគនិយមម្បើរាល់មពល គឺមានផ្ត Tab Home , Insert , Page layout បុម្ណះ ។
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មមម ៀនទី ២

សិកាអំពី Tab Office

១. Tab Home
Tab Home គឺជា Tab មួយផ្ដ្លម្បើសំរាប់បតូ Font , Size Font , អាចត្មឹមអតតបទមនេងបាន អាច
សង់តារាងបាន ។ ម

ើយមៅកែង
ុ Tab Home មគបានផ្បងផ្ចកជា blog ផ្ែមមទៀតនង មានដ្ូចជា ៖

-Blog Clipboard
-Blog Font
-Blog Alignment
-Blog Number
-Blog Style
-Blog Cell
-Blog Editing

១.១ Blog Clipboard
Blog

Clipboard

គឺជាកផ្នែងមួយសំរាប់មអាយមយើងអាចចំលងទិនែន័យមចញពី

Cell

មួយមៅ Cell មួយមទៀតបាន ។
១.២ Blog Font
Blog Font អាចបតូ ទំ

ំអកេ , បតូ Font , បតូ ពណ៌អកេ មនេងៗ

បនាទត់ពមី ្កាមអកេ

ទំ

ំអកេ

បមនែើងទំ

Font

បនថយទំ

អកេ ដ្ិត

ំអកេ មួយ CM

បតូ ពណ៌អកេ

អកេ ម្ទត

រ ៀបចំរ ោយ លី ឆៃណោក់
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មយងវិញមទៀតមយើងអាចចូលមៅ្ប់ Blog Font តាម យះ Font Property

- Font : សំរាប់បតូ ទំ ងអកេ មនេង ៗ តាមស្វទយ បស់ Font
- Font Style : សំរាប់កំណត់ស្វទយ បស់ Font មានដ្ូចជា Regular , Italic , Bold , Bold Italic
- Size : សំរាប់កំណត់ទំ

ំ បស់អកេ

- Underline : សំរាប់ដ្នក់បនាទត់ពីខាងម្កាមអកេ
- Color : សំរាប់កំណត់ពណ៌អកេ
- Effects : សំរាប់គូសបនាទត់ចំកនាតលអកេ ( មពលអកេ ខ្ុសមនេង ៗ )
- Preview : ជាកផ្នែងសំរាប់បងាាញនូវអា ីផ្ដ្លបានមធាើ មលើអកេ មនាះ
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១.៣ Blog Alignment
សំរាប់ Blog Alignment វិញគឺម្បើវាសំរាប់ត្មឹមអតថបទ ទិនែន័យផ្ដ្លមានមៅកែង
ុ Cell ផ្តបុម្ណះ ៕
ត្មឹមចំក្
ត លមសមើ មលើមសមើ ម្កាម
ត្មឹមចំក្
ត លមសមើ មលើមសមើ មលើ
បតូ ទំ ង់អកេ
សំរាប់ផ្តច់ Cell

ត្មឹមចំក្
ត លខ្ិតមលើ

ត្មឹមខាងមវាង

Format Alignment

ត្មឹមចំក្
ត ល

ំកិលអកេ មៅស្វតំកង
ែុ Cell

ត្មឹមខាងស្វតំ

ំកិលអកេ មៅមវាងកែង
ុ Cell

មយងវិញមទៀតមយើងអាចចូលមៅម្បើ Blog Alignment តាម យះ Format Alignment
- Horizontal : សំរាប់កំណត់ត្មឹមមអាយជួមដ្កនន Cell
- Horizontal : សំរាប់កំណត់ត្មឹមមអាយជួឈ នន Cell
- Orientation : សំរាប់កណ
ំ ត់លកខណះ បស់អកេ
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១.៤ Blog Number
សំរាប់ Blog Number សំរាប់កំណត់មលខ្មកបស កំណត់ នែៃ ផ្ខ្ ឆ្ែំ , កំណត់ ូបបីយប័ណទមនេងៗ មទៀត ។

ដ្នក់ជា Dollar

បផ្នថមមលខ្មកបសមួយមលខ្

ដ្នក់ជាភាគ យ

បនថយមលខ្មកបសមួយមលខ្
ដ្នក់ជាភាគ យ

មយងវិញមទៀតមយើងអាចចូលមៅម្បើ Blog Number តាម យះ Format Number

- Category : សំរាប់កំណត់លកខណះ្បមភទ បស់ Number
- Simple : សំរាប់បងាាញពីកា ផ្ក ផ្្ប
- Type : ជាទំ ង បស់ Number Format
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២. Tab Insert
Tab Insert គឺជា Tab មួយផ្ដ្លម្បើសំរាប់មអាយមយើងអាចសង់តារាង , គូស ូសភាព ( Drawing ) , កា ទាញ
យក ូបភាពមកដ្នក់មលើកមម វិធី , កា សង់្កាភិច ...។ ម

ើយកែុង Tab មនះមយើងសិកាផ្ត Tab 5 ម្ពាះវាមានស្វ

ះសំខាន់សំរាប់មយើងម្បើរាល់នែៃ
-Blog Table
- Blog Illustration
-Blog Charts
-Blog Text
-Blog Symbol

២.១ Blog Table
Blog Table គឺជា Blog មួយសំរាប់មអាយមយើងអាចសង់តារាងមៅមលើ Cell

២.២ Blog Illustration
អាចដ្នក់ ូបភាព , អាចទាញយក ូបភាពមាន្ស្វប់កង
ែុ កមម វិធី , អាចគូសបនាទត់ មនេងៗមទៀត...
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២.៣ Blog Chart
Chart គឺជា Blog មួយសំរាប់មអាយមយើងសង់្កាភិច ផ្ដ្លយកទិនែន័យកែង
ុ Cell ផ្តមតង ។

្កាភិចថាស

្កាភិចភែំ

្កាភិច ងាង់

្កាភិចឈ

្កាភិចបនាទត់

ឧទា

្កាភិចមដ្ក

ណ៌

្កាភិចឈ
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២.៤ Blog Text
Text គឺជា Blog មួយសំរាបមអាយអាចស មស អកេ ឆ្ែក់ , អកេ កែង
ុ ្បអប់ , អាចដ្នក់កាលទំព័ បាន
កែង
ុ សនែឹកកា ងា បាន
ដ្នក់កាល ឬមជើងទំព័

អកេ កែង
ុ ្បអប់
កឧបក ណ៍

អកេ ឆ្ែក់

២.៥ Blog Symbol

Blog Symbol គឺជា Blog ម្បើ្បាស់សំរាប់ កសញ្ជា ឬ ូប ផ្ដ្លមាន្ស្វប់កង
ែុ កមម វិធី

នឺងអាចស

មស ជា លកខណះគណិត វិទយ បានមទៀតនង

ស មស គណិត វិទយ

ូបសញ្ជា

៣. Tab Page Layout
Tab Page layout ចង់ឲ្យមយើងមចះកា ម ៀបចំសនែឹកកា ងា បស់មយើងមអាយបានស្វាតមុននិងកា Print
មចញមកម្ៅមនាះ ។ ដ្ូមចែះមយើងមានផ្ត Blog Page Setup ផ្ដ្លសំខាន់ជាងមគយកមកសិកា ។

កំណត់គំលាត្កដ្នស

ទំ

ំ្កដ្នស

Background សនែឹកកា ងា

្កដ្នសមនតក ឬ បញ្ឈ
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សំរាប់ Margin

ត្មឹមខាងមលើ
ត្មឹមកាលទំព័

ត្មឹមខាងមវាង

ត្មឹមខាងស្វតំ

មវាងស្វតំមសមើ គ្នែ
ត្មឹមខាងម្កាម

ត្មឹមមជើងទំព័

ម្កាមមលើមសមើ គ្នែ
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មមម ៀនទី ៣

ូបមនតគណនា

សំរាប់កមម វិធីមនះគឺអាចគណនាចំនួនមលខ្សឹងផ្តបាន្គប់ផ្បប ដ្ូចជាកា កតំនលបូកដ្នក គុណផ្ចក ឬ
មធយមភាគ លកខខ្័ណឌ្មួយ ឬ កា ក ឺសកាម ក៍បានផ្ដ្ ជាមដ្ើម ។
បញ្ជជក់សរា
ំ ប់កា គណនា ប
ូ មនតកង
ែុ កមមវធ
ិ គ
ី ្ឺ តូវផ្តមានសញ្ជាមសមើ ( =) មៅពីមន
ុ ជាដ្នច់ខាត ។
I.

II.

III.

IV.

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កនលបូក (Summation +)
វិធីទី១

=sum(Cell: Cell)

Ex.

=sum(A5:A9)

វិធីទី២

=Number1 + Number2 +Number3+....

EX.

=10 + 5 + 10

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កនលដ្ក ( Subtraction - )
វិធីទី១

=Number1 = Number2

EX.

=10 - 5

វិធីទី២

=Cell - Cell

EX.

=A5-A8

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កនលគុណ ( Production -)
វិធីទី១

=Number1 * Number2

EX.

=10 * 5

វិធីទី២

= Cell * Cell

EX.

= A5*A8

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កនលផ្ចក ( Division / )
វិធីទី១

=Number1 / Number2

EX.

=10 / 5

វិធីទី២

= Cell / Cell

EX.

= A5/A8
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ប
ូ មនតកង
ែុ កា កនលគុណម្ចើនតួ ( Production )
=Production ( Cell : Cell )
Ex. production(A5:A20)

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កមធយមភាគ ( Average )
វិធីទី១

=Average (Cell: Cell)

EX.

=Average (A5:A8)

វិធីទី២

=(Number1 + Number2 + Number3) /n

EX.

=( 10 +5 + 10 ) /3

វិធីទី៣

=Sum(Cell: Cell)/3

EX.

=Sum(A5:A8)/3

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កចំនន
ួ ធំបន
ំ ត
ុ ( Maximum )
វិធីទី១

=Max (Cell: Cell)

EX.

=Max (A5:A8)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កចំនន
ួ តួចបំនត
ុ ( Minimum )
វិធីទី១

=Min (Cell: Cell)

EX.

=Min (A5:A8)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កសាយ
័ គុណ ( Power )
វិធីទី១

=Power (Cell: Cell)

EX.

=Power (A5:A8)

វិធីទី២

=(Number1 ^ Number2)

EX.

=( 4 ^2 ) = 16

ប
ូ មនតកង
ែុ កា ក ស
ឺ កាម ( SQRT )
វិធីទី១

=sqrt (Cell: Cell)

EX.

=sqrt (A5:A8)

វិធីទី2

=sqrt (Number)

EX.

=sqrt (9)
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Microsoft office Excel 2007

ប
ូ មនតកង
ែុ កា រាប់ចន
ំ ន
ួ ( Count )
វិធីទី១

=Count (Cell: Cell)

EX.

=Count (A5:A8)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា រាប់ចន
ំ ន
ួ មានលខ្័ណឌ ( Countif )
វិធីទី១

=Countif( Cell:Cell,Cell)

EX.

=Countif (A5:A8,B5)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា ចំ្ត់ធ្នែក់ ( Rank )
វិធីទី១

=Rank (Cell, Cell: Cell ចុច F4) > Cell ជា Cell បស់ Average

EX.

=RANK(N7,$N$7:$N$12)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា លទឋនលជាប់ ឬ ធ្នែក់
វិធីទី១

=if(Cell>=Number,’Criteria”,’ Criteria”)

EX.

= if(A3>=50,’Pass”,’Fail”)

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កចំនន
ួ នែៃ ផ្ខ្ ឆ្ែំ តាម យះ Datedif
វិធីទី១

= Datedif(“Start date”,’End date”,’Unit”)

EX.

= Datedif(“01/12/1999”,02/04/2010”,’Y”) ឆ្ែំ

EX.

= Datedif(“01/12/1999”,02/04/2010”,’M”) ឆ្ែំ

EX.

= Datedif(“01/12/1999”,02/04/2010”,’D”) ឆ្ែំ

ប
ូ មនតកង
ែុ កា កចំនន
ួ អាយុ ( Today)
វិធីទី១

=(today()-Birth of date)/365.25

EX.

= (TODAY()-E7)/365.25

ប
ូ មនតកង
ែុ កា បូកលកខខ្ណ
័ ឌ ( Sumif )
វិធីទី១

=sumif(Rang,’Criteria”,Sum Rang)

EX.

=SUMIF(C7:C28,C7,J7:J28)

កា បូកសំរាប់្បាក់ Manager
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លំហាត់អនុវតតន៍

រ ៀបចំរ ោយ លី ឆៃណោក់

Tel: 076 662 0833

ទំព័ ទី 18

