
ASSIGNMENT 

 MS Excel ครั้งที่ 2 (35 คะแนน เก็บ 7%) 

ค ำชี้แจง ให้นักศึกษำเปิดไฟล์ AssignmentExcel2.xlsx บน Office 365  

1. (1 คะแนน) เลือกแผ่นงำนชื่อว่ำ Month ให้เติมข้อมูลในคอลัมน์ชื่อเดือน โดยใช้กำรเติมข้อมูลแบบ

อัตโนมัติ ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

  
 

2. (1 คะแนน) เลือกแผ่นงำนชื่อว่ำ Patient ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ป่วย COVID19 และเปลี่ยนชื่อแผ่นงำนเป็น 

Patient-รหัสนักศึกษำ พร้อมเติมสีแท็บ ตัวอย่ำงผลลัพธ์ดังรูป  

 
 

3. (1 คะแนน) คลิกข้อมูลในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งของตำรำง เพื่อจัดรูปแบบเป็นตำรำง ตัวอย่ำงผลลัพธ์ดัง

รูป 

 
 

  



4. (2 คะแนน) แทรกคอลัมน์หลังคอลัมน์ Entry date ใส่ชื่อคอลัมน์เป็น Month และใช้ฟังก์ชัน 

VLOOKUP เพ่ือแสดงชื่อเดือน โดยกำรดึงชื่อเดือนในแผ่นงำน month ที่มีหมำยเลขเดือนตรงกับ 

คอลัมน์ Entry date ตัวอย่ำงผลลัพธ์ดังรูป 

 
 

5. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Table เพ่ือแสดงข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยแยกตำมทวีป (Continent) และเพศ 

(Sex)  โดย Sex = 1 หมำยถึงเพศชำย และ Sex = 2 หมำยถึงเพศหญิง ผลลัพธ์ที่ได้ดังรูปด้ำนล่ำง 

โดยวำง Pivot Table ที่เซลล์ L2 

 
 

6. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Table เพ่ือแสดงข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยแยกตำมเดือน (Month) และสถำนะ  

(Status) เปลี่ยน Status=1 เป็น ICU และ Status=2 เป็น Quarantine ผลลัพธ์ที่ไดด้ังรูปด้ำนล่ำง 

โดยวำง Pivot Table ที่เซลล์ L10 

 
 

7. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Table เพ่ือแสดงข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยแยกตำมประวัติเคยเป็นโรคทำงระบบ

หำยใจ (Respiratory disease) และประวัติเคยสัมผัสผู้ป่วย Covid 19 (Contact other covid) 

ปรับแต่งตำรำงให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง โดยวำง Pivot Table ที่เซลล์ L18 

 

  



8. (2 คะแนน)  สร้ำง Pivot Table เพ่ือแสดงข้อมูลจ ำนวนผู้ป่วยแยกตำมทวีป (Continent) และแยก

ย่อยตำมประเทศ (Country) ผลลัพธ์ที่ไดด้ังรูปด้ำนล่ำง โดยวำง Pivot Table ที่เซลล์ L26 

 
 

9. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Chart จำก Pivot Table ในข้อ 5 โดยวำง Pivot Chart ที่เซลล์ T2 และ

ปรับแต่งแผนภูมิ ให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

 

  



10. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Chart จำก Pivot Table ในข้อ 6 โดยวำง Pivot Chart ที่เซลล์ T20 และ

ปรับแต่งแผนภูมิ ให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
 

11. (2 คะแนน) สร้ำง Pivot Chart จำก Pivot Table ในข้อ 7 โดยวำง Pivot Chart ที่เซลล์ T37 และ

ปรับแต่งแผนภูมิ ให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
 

12. เลือกแผ่นงำน Drug 

13. (2 คะแนน) ในเซลล์ I3 ให้ใช้ค ำสั่ง Data Validation เพ่ือสร้ำง List ชื่อรำยกำรยำจำกข้อมูลในกลุ่ม

เซลล์ B2:B12 แล้วคัดลอกเซลล์ I ไปยังเซลล์ I4 ถึง I7 จำกนั้นเติมข้อมูลดังรูปด้ำนล่ำง 

 



14. (2 คะแนน)  ใส่สูตรในเซลล์ J3 โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพ่ือดึงรำคำต่อหน่วยอัตโนมัติ แล้วคัดลอก

เซลล์ J3 ไปยังเซลล์ J4 ถึง J7 

 
 

15. (1 คะแนน) ในเซลล์ O3 ให้ใส่สูตรค ำนวณจ ำนวนเม็ดยำทั้งหมดที่ต้องใช้ แล้วคัดลอกเซลล์ O3 ไปยัง

เซลล์ O4 ถึง O7 

 
 

16. (1 คะแนน) ในเซลล์ P3 ให้ใส่สูตรเพ่ือค ำนวณรำคำรวม แล้วคัดลอกเซลล์ P3 ไปยังเซลล์ P4 ถึง P7 

 

  



17. (2 คะแนน) ในเซลล์ Q3  ให้ใช้ฟังก์ชัน IF เพ่ือตรวจสอบว่ำ ชื่อยำในเซลล์ I3 เท่ำกับ ชื่อยำอันตรำย

ในเซลล์ O13 หรือไม่ 

- ถ้ำชื่อยำในเซลล์ I3 เท่ำกับ ชื่อยำอันตรำยในเซลล์ O13 แล้ว ให้เซลล์ Q3 แสดงข้อควำม “ยำ

อันตรำย” 

- แต่ถ้ำ ชื่อยำในเซลล์ I3 ไม่เท่ำกับ ชื่อยำอันตรำยในเซลล์ O13 แล้ว ให้เซลล์ Q3 แสดงข้อควำม 

“ทั่วไป” ดังอย่ำงผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
 

18. (1 คะแนน) ในเซลล์ P8 ให้ใส่สูตรค ำนวณรำคำรวมทั้งหมด ดังอย่ำงผลลัพธ์ดังรูปด้ำนล่ำง 

 
 

19. (1 คะแนน) ในเซลล์ P9 ให้ใส่สูตรค ำนวณรำคำรวมเฉพำะยำประเภททั่วไป ดังอย่ำงผลลัพธ์ดังรูป

ด้ำนล่ำง 

 
 

20. (1 คะแนน) ในเซลล์ P10 ให้ใส่สูตรเพื่อนับจ ำนวนยำอันตรำย ดังอย่ำงผลลัพธ์ดังรูป 

 
 

 

 



21. (3 คะแนน) ในเซลล์ K3:N7 ให้ท ำ Data Validation (กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล) โดย

ก ำหนดให้กรอกข้อมูลได้เฉพำะตัวเลขจ ำนวนเต็มที่มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 0 เท่ำนั้น  

- เมื่อมีกำรเลือกเซลล์ เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง จะได้ผลลัพธ์ดังรูป 

 
 

- เมื่อกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข จะแสดงกล่องข้อควำมดังรูป 

 
 

22. (1 คะแนน) ปรับแต่งกำรแสงดผลตัวเลขในคอลัมน์ P ให้เป็นทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ตัวอย่ำงดังรูป 

 

23. (1 คะแนน) ใส่เส้นตำรำงและเติมสีที่หัวตำรำงด้วยสีอะไรก็ได้ 

 



เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ 

- กรณีท ำถูกต้องทั้งหมด ได้คะแนนตำมที่เขียนไว้ในแต่ละข้อ 

- กรณีไม่ถูกต้องทั้งหมด ได้ 0 คะแนน 

การส่งงาน 

- ตั้งชื่อไฟล์เป็น รหัสนักศึกษำ_Excel2.xlsx เช่น 6312345678__Excel2.xlsx 

- ดำวน์โหลดงำนและส่งตำมช่องทำงที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 

 

ตัวอย่างผลลัพธ์ แผ่นงาน Patient 

 

 

ตัวอย่างผลลัพธ์ แผ่นงาน Drug 

 

 


