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ផ្ទង
ាំ ដ្ាំបូង ប ់កម្ម វិធីនព្វនដ

បៅកនង
ុ Workbook ននកម្ម វិធន
ី ពវនដ មានេនលឹកកិច្ចការ (Worksheet) ជាបរច្ើន បហើយបៅកនុងេនលក
ឹ កិច្កា
ច រ នីម្ួយៗ
មាន ជួរបដ្ក (Row) ច្ំនន
ួ ១០៤៨៥៧៦ និងជួរឈរ (Column) ច្ំនន
ួ ១៦៣៨៤។
 Tab Bar

គ្ឺជាកតនលងម្ួយតដ្លមានផ្ាុក Tools ជាបរច្ើនេរមាប់អនុវត្ដនកា
៍ រងារ

 Active Cell

គ្ឺជាកតនលងេរមាប់បងាា អាេយោឋនរបេ់ Cell

 Formula Bar

គ្ឺជាកតនលងេរមាប់បងាា រូបម្នដ ឬទ្យិនននយ
័ កនុង Cell នីម្ួយៗ
គ្ឺជាជួរបដ្កនន Cell

 Row
 Columns

គ្ឺជាជួរឈរនន Cell
គ្ឺជាច្ំណច្
ុ របេពវរវាង Row និង Columns

 Cell
 Work Book

គ្ឺជារេទាប់ការងាររបេ់កម្ម វិធន
ី ពវនដ បហើយវារគ្ប់រគ្ងបលើេនលក
ឹ កិច្កា
ច រ

 Work Sheet

គ្ឺេថិត្បៅបរកាម្បេៀវបៅកិច្កា
ច រ (Work Book) តដ្លរគ្ប់រគ្ងបលើ Cell។

១.៣ កាំែត់ទម្ម្ង់ទព្
ាំ ័
Page Setup គ្ឺជាការបដូររបបេទ្យរកោេបៅតាម្ទ្យរម្ង់ ឬខានត្តដ្លបោកអនករត្ូវការកនង
ុ ការអនុវត្តការងាររបចំនងៃ។


ច្ុច្បលើបងប File



បរជើេបរើេយក Print (១)



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក Page Setup (២) បពលបនាោះវានឹង
បច្ ដ្ូច្រូបខាងសាដ ំ
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១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

២



បនាាប់ម្កេូម្ច្ុច្បលើពាកយ Page Setup េរមាប់កំណត្់ Option ម្ួយច្ំនន
ួ ដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ
បៅកនង
ុ Page (៣) គ្ឺបរបើេរមាប់កំណត្់ទ្យរម្ង់រកោេបញ្ឈរ ឬ បផ្តត្ ឬ កំណត្់របបេទ្យរកោេដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ
-

Portrait េរមាប់កំណត្់ទ្យរម្ង់រកោេជារកោេបញ្ឍរ

-

Landscape

េរមាប់កំណត្់ទ្យរម្ង់រកោេ់ជារកោេបផ្តក

-

Adjust

េរមាប់កំណត្់ទ្យំហំអត្ថបទ្យគ្ិត្ជាគគ្រយបដ្ើម្បីអាច្ប ោះពុម្ពបលើទ្យរម្ង់រកោេ
តដ្ល នបរជើេបរើេ

-

Paper Size

េរមាប់កំណត្់ទ្យំហំរកោេឬបរជើេបរើេរបបេទ្យរកោេតដ្លបគ្មានរសាប់

-

Print quality

េរមាប់កន
ំ ត្់គ្ុណគពកនង
ុ ការប ោះពុម្ព

-

Margins

េរមាប់តកទ្យរម្ង់ រមម្រកោេ

-

Top

េរមាប់កំណត្់ រមម្រកោេតផ្នកខាងបលើ(កាលទ្យំព័រ)

-

Bottom

េរមាប់កំណត្់ រមម្រកោេតផ្នកខាងបរកាម្ (បជើងបរកាម្)

-

Left

េរមាប់កំណត្់ រមម្រកោេតផ្នកខាងបវវង

-

Right

េរមាប់កំណត្់ រមម្រកោេតផ្នកខាងសាដ ំ

-

Horizontally

េរមាប់កំណត្់អត្ថបទ្យបៅកណា
ដ លទ្យំព័រ (បវវង, សាដ)ំ

-

Vertically

េរមាប់កំណត្់អត្ថបទ្យបៅកណា
ដ លទ្យំព័រ (បលើ, បរកាម្)

3

សម្ស ៀនទី

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១

១.៤ កាលទាំព្័ និងស ើងទាំព្័
បោកអនកអាច្បធវកា
ើ រោក់កាលទ្យំព័រ (Header) និង បជើងទ្យំព័រ (Footer) នបោយ


ច្ុច្បលើបងប File



បរជើេបរើេពាកយ Print (១)



បនាាប់ម្កច្ុច្ពាកយ Page Setup (២) (ឬ អនកអាច្ច្ុច្បងប View
 Header and Footer ក៏ ន)





4

បៅបលើ Page Setup, dialog box ច្ុច្បលើ Header and Footer Tab (៣)
Custom Header

េរមាប់េរបេរបលើកាលទ្យំព័រ

Custom Footer

េរមាប់េរបេរបរកាម្បជើងទ្យំព័រ

បៅកនង
ុ តផ្នក Custom Header ឬ Custom Footer តដ្លេថ ិត្បៅកនង
ុ Header/Footer តច្កបច្ ជា៣តផ្នកបទ្យៀត្
តផ្នកខាងបវវង

-

Left section

-

Center section តផ្នកកណា
ដ ល

-

Right section

តផ្នកខាងសាដ ំ

សម្ស ៀនទី

១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

២
១.៥ កាំែត់ទាំហាំ ួ ឈ និង ួ សដ្ក
១.៥.១ កាំែត់ទាំហាំ ួ សដ្ក


ី ឬបរងួម្ជាម្ុនេិន
រត្ូវបរជើេបរើេជួរបដ្កណាតដ្លរត្ូវពរងក



ច្ុច្បលើបងប Home



បរជើេបរើេ Format កនង
ុ រកុម្ Cells



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក Row Height



ី ឬបរងួម្ Row
អនកអាច្ពរងក

នបោយរោន់

តត្វាយត្នម្លបលស្ច្ូលកនង
ុ របអប់ Row height


ច្ុច្ OK button

ម្គាល់


Row Height

ី ឬ បរងួម្កំពេ់ជួរបដ្ក
េរមាប់ពរងក



AutoFit Row Height

េរមាប់កំណត្់កព
ំ េ់ជរួ បដ្ក បោយេវ ័យរបវត្តិ



Hide

េរមាប់ោក់ជួរបដ្ក



Unhide

េរមាប់បងាា ជួរបដ្កម្កវិ

១.៥.២ កាំែត់ទាំហាំ ួ ឈ


ី ឬ បរងួម្ជាម្ុនេិន
រត្ូវបរជើេបរើេជួរឈរណាតដ្លរត្ូវពរងក



ច្ុច្បលើបងប Home



បរជើេបរើេ Format កនង
ុ រកុម្ Cells



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក Column Width



ី ឬបរងួម្ Column
អនកអាច្ពរងក

នបោយរោន់តត្វាយ

ត្នម្លបលស្ច្ូលកនង
ុ របអប់ Column Width


ច្ុច្ OK button

5

សម្ស ៀនទី

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១
ម្គាល់
-

Column Width

ី ឬបរងួម្ទ្យទ្យឹងជួរឈរ
េរមាប់ពរងក

-

AutoFit Column Width

កំណត្់ទ្យំហំទ្យទ្យឹងជួរឈរបោយេវ ័យរបវត្តិ

-

Hide

េរមាប់ោក់ជួរឈរ

-

Unhide

េរមាប់បងាា ជួរឈរម្កវិ

១.៥.៣ កា បណនថម្ ួ សដ្ក
បដ្ើម្បីបតនថម្ជួរបដ្កអនករត្ូវ៖


បរជើេបរើេកតនលងណាតដ្លអនកច្ង់បតនថម្ជួរបដ្ក



បរជើេបរើេ Home Tab



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Insert កនុងរកុម្ Cells



រួច្បរជើេបរើេ Insert Cells ឬ Insert Sheet Rows

១.៥.៤ កា បណនថ ម្ ួ ឈ
បដ្ើម្បីបតនថម្ជួរឈរអនករត្ូវ៖

6



បរជើេបរើេកតនលងណាតដ្លអនកច្ង់បតនថម្ជួរឈរ



បរជើេបរើេ Home Tab



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Insert កនុងរកុម្ Cells



រួច្បរជើេបរើេ Insert Cells ឬ Insert Sheet Columns

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

សម្ស ៀនទី

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១

២
ឹ ព្ីស ៀវសៅកិច្ចកា និង នលក
១.៦ យល់ដ្ង
ឹ កិច្ចកា
១.៦.១ សបៀបសបើកស ៀវសៅកិច្ចកា ថ្នី
បៅកនង
ុ Excel, File នីម្ួយៗរបេ់វាបគ្ឱ្យប្មោះថាបេៀវបៅកិច្ចការ (Workbook), បៅកនង
ុ បេៀវបៅកិច្កា
ច រនីម្ួយៗ
តច្កបច្ ជាេនលក
ឹ កិច្ចការ (Worksheets) ជាបរច្ើនបទ្យៀត្បហើយបៅកនង
ុ េនលក
ឹ កិច្កា
ច រនីម្យ
ួ ៗមានបរច្ើនទ្យំព័រ។
ក ែីច្ង់សបើក File ថ្មី
១. ការបរបើ Mouse


ច្ុច្បលើបងប File រួច្បរជើេបរើេ New



បរជើេបរើេ Blank Workbook

២. របបៀបបរបើ Keyboard: Ctrl + N

១.៦.២ សបៀប កាឯកសា ទុកស ៀវសៅកិច្ចកា
បរកាយពីបោកអនកបធវើការបបងកត្
ើ បេៀវបៅកិច្កា
ច ររួច្បហើយ អនកចំ ច្់រត្ូវបធវើការរកា (Save) ឯកសារ

បនាោះទ្យុក

េរមាប់បរបើរ េ់នាបពលអនាគ្ត្។
១.៦.២.១ របបៀបរកាឯកសារទ្យុក
១. បរបើតាម្ Ribbon Bar


ច្ុច្បលើបងប File



េូម្បរជើេបរើេ Save របេិនបបើបោកអនកធ្លលប់រកាឯកសារបនោះម្តងរួច្បហើយ ឬ Save As េរមាប់រកា
ទ្យុកជាឯកសារងមី



បរកាយពីបោកអនកច្ុច្ Save As េូម្ច្ុច្ Browse បនាោះផ្ាង
ំ Save As នឹងបងាា ប ង
ើ េរមាប់ឱ្យ
បោកអនកបធវើការវាយប្មោះ ឯកសារកនង
ុ របអប់ File Name រួច្េូម្ច្ុច្បូត្ុង Save
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១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

២. បរបើតាម្ Keyboard : Ctrl + S
បណនថម្ : របេិនបបើអនកច្ង់ Save ឯកសាររបេ់អនកោក់កង
នុ Directory ឬ Folder ណាម្ួយរបេ់អនកផ្ាល់ បនាោះអនក
រត្ូវបបងកត្
ើ Directory ឬ Folder បតនថម្បទ្យៀត្។
សបៀបសធវ ើ :


បៅបលើផ្ាង
ំ Save As ដ្តដ្លេូម្បរជើេបរើេទ្យីតាំង Drive តដ្លអនកច្ង់បបងកើត្ Folder ងមី



បនាាប់ម្កេូម្ច្ុច្បលើពាកយ New folder



រួច្វាយប្មោះ Folder របេ់បោកអនក



បនាាប់ម្កអនកអាច្បធវកា
ើ របរជើេបរើេ និង រកាឯកសាររបេ់អនកតាម្ជំហានខាងបលើបៅកនង
ុ Folder បនាោះ ។

១.៦.២.២ ករណីរការឯកសារទ្យុកបោយមានបលស្េមាៃត្់
១. េូម្ច្ុច្បលើបងប File បនាាប់ម្កេូម្បរជើេបរើេ save ឬ Save As (១)
២. េូម្ច្ុច្ Browse រួច្វាយប្មោះបញ្ចូ លបៅកនង
ុ របអប់ File name (២) កនុងផ្ាង
ំ Save As
៣. បនាាប់ម្កេូម្ច្ុច្កនង
ុ របអប់ Tools (៣)
៤. រួច្បរជើេបរើេ General Options (៤)
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កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១
២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន



វាយបលស្េមាៃត្់ច្ល
ូ កនង
ុ របអប់ Password to open



វាយបលស្េមាៃត្់ច្ល
ូ កនង
ុ របអប់ Password to modify



ច្ុច្បលើបូត្ង
ុ OK



វាយបលស្េមាៃត្់ច្ល
ូ កនង
ុ របអប់ Reenter Password to Proceed ម្ដងបទ្យៀត្ដ្ូច្ Password to open តដ្រ



រួច្ច្ុច្បលើបូត្ង
ុ OK



វាយបលស្េមាៃត្់ច្ល
ូ កនង
ុ របអប់ Reenter Password to modify ម្ដងបទ្យៀត្ដ្ូច្ Password to modify

៥. ច្ុច្បូត្ុង Ok
៦. រួច្ច្ុច្បូត្ុង Save
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កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១

១.៦.៣ សបៀបសបើកឯកសា ចា ម្
់ កសម្បើម្ា ់
១. បរបើតាម្ Mouse


ច្ុច្បលើបងប File បរជើេបរើេយក Open



បៅបលើផ្ាង
ំ Open បរជើេបរើេយក File name (Workbook name)



រួច្ច្ុច្ Open បៅបលើ Dialog box

២. របបៀបបរបើ Keyboard : Ctrl + O

១.៦.៤ កា លុប នលក
ឹ កិច្ចកា
កនុងករណីតដ្លេនលឹកកិច្ចការរបេ់អនកបរច្ើន បហើយអនកម្ិនរត្ូវការនូវេនលក
ឹ ណាម្ួយអនកអាច្លុបវា នបោយ
១. រំកល
ិ Mouse pointer ោក់បលើ Sheet តដ្លអនកច្ង់លុប រួច្ច្ុច្ Mouse ខាងសាដ ំ
២. បរជើេបរើេ Delete
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១

២
១.៦.៥ កា បដូ ស្
ម ោះ នលក
ឹ កិច្ចកា
បៅកនង
ុ Excel អនកអាច្រការទ្យុកកិច្ចការរបេ់អនកជាតផ្នកៗបៅបលើេនលក
ឹ កិច្កា
ច រស្ុេៗោន ន ការរកាទ្យុកតបបបនោះ បធវើ
ឱ្យអនកងាយរេួល កនង
ុ ការតេវ ងរក។
១. ច្ុច្ Mouse ២ដ្ងផ្ាួនៗ ឬ ច្ុច្ Mouse ខាងសាដបំ ៅបលើ Worksheet បរជើេបរើេយក Rename។
២. វាយប្មោះងមីបលើប្មោះចេ់ រួច្ច្ុច្ Enter Key (ប្មោះ Worksheet អាច្វាយ នរហូត្ដ្ល់បៅ ៣១ ត្ួអកសរ
រាប់បញ្ចូ លទាំងការដ្កឃ្លល)

១.៦.៦ កា ណថ្ម្ នលក
ឹ កិច្ចកា ថ្មី
អនកអាច្បតនថម្េនលឹកកិច្ចការ នតាម្វិធី:


ច្ុច្បលើបងប Home



បរជើេបរើេ Insert



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Insert Sheet

១.៦.៧ កា ច្ម្លង នល ឹកកិច្ចកា
រច្កច្ូល៖


ច្ុច្ Mouse ខាងសាដ ំ (right click )បលើ Worksheet



រួច្បរជើេបរើេយក Move or Copy



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក move to end និង Tick យក Create a copy កនង
ុ ផ្ាង
ំ Move or Copy



បនាាប់ម្កច្ុច្ OK
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១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

១.៦.៨ កា ក
ំ ល
ិ
នល ឹកកិច្ចកា
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេេនលក
ឹ កិច្ចការតដ្លអនកច្ង់រំកល
ិ
២. បនាាប់ម្កច្ុច្ Mouse ឱ្យជាប់រួច្រំកិលបៅទ្យីតាំងណាតដ្លអនកច្ង់រំកល
ិ

១.៦.៨ កា ផ្ទ ប
់ ដូ ព្ែ៌សៅសលើ នលក
ឹ កិច្ចកា
រច្កច្ូល៖
១. ច្ុច្ Mouse ខាងសាដ ំ (right-click) បៅបលើ Worksheet
២. បរជើេបរើេ Tab Color
៣. បនាាប់ម្កបរជើេបរើេពណ៌តដ្លអនកបព ច្ិត្ដ
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១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

២

១.៦.៩ កា ណ វង ក និង ាំនួ ទិននន័យ
ក. តេវ ងរកពាកយ
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេបងប Home
២. បនាាប់ម្កេូម្បរជើេបរើេ Find & Select
៣. រួច្បរជើេយក Find
៤. បនាាប់ម្កបញ្ជូ លពាកយតដ្លអនកច្ង់តេវ ងរក
៥. រួច្ច្ុច្ Find Next

ស្. ជំនួេពាកយ
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេបងប Home
២. បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Find & Select
៣. រួច្បរជើេយក Replace
៤. បញ្ចូ លពាកយតដ្លអនកច្ង់តេវ ងរក និងពាកយតដ្លអនកច្ង់ជន
ំ ួេ
៥. រួច្បរជើេយក Replace or Replace All
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១

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ណែនាំព្ីកម្ម វីធី

Replace

: តេវ ងរក និងជំនួេម្ដងម្ួយៗ

Replace All

: តេវ ងរក និងជំនួេម្ដងទាំងអេ់
Tips & Tracks ណដ្ល ួយឱ្យអ្នកសម្បើម្ា ់ Excel ានសលឿន

 Ctrl + C : េរមាប់ច្ម្លង (Copy)
 Ctrl + V : េរមាប់បៅការអវីតដ្ល នងត្ច្ម្លង ឬ កាត្់ (Paste)
 Ctrl + A : េរមាប់បរជើេបរើេទាំងអេ់ (Select all)
 Ctrl + = : េរមាប់ោក់របមាណវិធីបូក (Insert a SUM formula)
 Ctrl + Z : េរមាប់េកម្មគពរត្ ប់បរកាយ (Undo)
 Ctrl + Y : េរមាប់បៅេកម្មគពបៅម្ុស្បនាាប់ពី Undo (Redo)
 Ctrl + F : េរមាប់បធវកា
ើ រតេវ ងរកពាកយ (Find)
 Ctrl + H : េរមាប់បធវើការជំនេ
ួ ពាកយ (Replace)
 Ctrl + N : េរមាប់បបងកើត្បេៀវបៅកិច្កា
ច រងមី (New workbook)
 Ctrl + O : េរមាប់បបើកបេៀវបៅកិច្កា
ច រ (Open workbook)
 Ctrl + P : េរមាប់បធវកា
ើ រប ោះពុម្ពេនលក
ឹ កិច្កា
ច រកំពុងបធវើ (Print the current sheet)
 Ctrl + S : េរមាប់រកាទ្យុកឯកសារ (Save the current sheet)
 Ctrl + 9 : េរមាប់ោកជួយបដ្ក (Hides rows)
 Ctrl + 0 : េរមាប់ោក់ជួរឈរ (Hides columns)

14

សម្ស ៀនទី

២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២

សម្ស ៀនទី២ កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិនននយ
័
បោលបំណង: បនាាប់ពីបញ្ច បប់ ម្បរៀនបនោះអនកគ្ួរតត្អាច្បធវើដ្ច្
ូ ខាងបរកាម្ៈ
 មានេម្ត្ថគពរច្នាេនលក
ឹ ការងារ
 រច្នាតារាងទ្យិនននយ
័ ឱ្យមានេណា
ដ ប់ធ្លនប់ និងទាក់ទា
ឹ កនង
 មានច្ំបណោះដ្ង
ុ ការេមាាត្ទ្យិននន័យ
 បច្ោះបរបើរ េ់ Condition Formatting
២.១ កា កាំែត់ទម្ម្ង់ទិនននយ
័ កនុងម្កឡា
Cell គ្ឺជារបបឡាោះរកឡាបៅកនង
ុ តារាង Excel។ រកឡារបេ់កម្ម វិធីនពវនដ អាច្ទ្យទ្យួលយករបបេទ្យទ្យិនននយ
័ ដ្ូច្ជា បលស្
អកសរ រូបិយប័ណណ កាលបរិបច្េទ្យ បពលបវោ ។ល។ អនកអាច្កំណត្់របបេទ្យ cell តាម្វិធីខាងបរកាម្៖


ច្ុច្ Mouse ខាងសាតបំ ៅបលើ cell ណាម្ួយ



បរជើេបរើេ Format cells



បរជើេបរើេរបបេទ្យ Format Cells ណាម្ួយតដ្លអនករត្ូវការ

របបៀបបផ្សងបទ្យៀត្កនង
ុ ការកំណត្់បលើ cell (Various cell formats )
 General

បនោះជាការកំណត្់ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ បលើ់ Cell ។

 Number

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជាបលស្ ជាម្ួយ separator
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

២

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

 Currency

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជារូបិយប័ណណ

 Accounting

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជារូបិយប័ណណ បដ្ើម្បីបធវើការកនង
ុ គ្ណបនយយ

 Date

របបៀបបងាា កាលបរិច្ទ្យ
េ បផ្សងៗជាទ្យរម្ង់ ដ្ូច្ជា 17-05-2018, 17th-May-2018, ។ល។

 Time

របបៀបបងាា បពលបវោបផ្សងៗជាទ្យរម្ង់ ដ្ូច្ជា 1.30PM, 13.30, ។ល។

 Percentage

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជាគគ្រយជាម្ួយទ្យេសគគ្ដ្ូច្ជា 50.00% ។

 Fraction

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជារបគគ្ដ្ូច្ជា 1/4 ,1/2 ។ល។

 Scientific

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជាអុិច្េបបូណង់តេយលដ្ូច្ជា 5.6E+01

 Text

បងាា ត្នម្លកង
នុ cell ជាអត្ថបទ្យធម្មតា

 Special

បងាា ត្នម្លពិបេេកនង
ុ cell ដ្ូច្ជា Zip code, បលស្ទ្យូរេ័ពា

 Custom

បរបើេរមាប់កំណត្់ទ្យរម្ង់តាម្ការតដ្លអនកច្ង់ នតដ្លម្ិនមានកនង
ុ ទ្យរម្ង់ខាងបលើ។

២.២ កា កាំែត់ព្ុម្ពអ្កស
២.២.១ កាំែត់យកម្បសេទ font សច្ញព្ី menu bar Home
អនកអាច្ផ្លេ់បតូរពុម្ពអកសរេរមាប់អត្ថបទ្យណាម្ួយ បោយ :


ច្ុច្បលើបងប Home ខាងបលើ



បរជើេបរើេយក Font group



រួច្បរជើេបរើេពុម្ពអកសរណាតដ្លបោកអនកច្ង់ ន
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២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២
២.២.២ កាំែត់ព្ម្
ុ ព អ្កស កនុងផ្ទង
ាំ Font Cells
១. េូម្ច្ុច្ Mouseខាងសាត ំ បៅបលើ Cell >ច្ុច្ Format cells > ច្ុច្ Font Tab
២. ច្ុច្ Control + 1 ឬ Shift + Control + F

២.២.៣ កា ច្នអ្តថ បទ
ការរច្នាអត្ថបទ្យ បៅកនង
ុ កម្ម វិធន
ី ពវនដ ២០១៦ មានជបរម្ើេបរច្ើនេរមាប់បរបើ បៅកនង
ុ បងប Home ដ្ូច្ខាងបរកាម្៖
o


o

េរមាប់បធវើឱ្យអត្ថបទ្យបរទ្យត្ បោយច្ូល
ច្ុច្បងប Home  កនុង Font Group  ច្ុច្បូត្ុង ច្ុច្ I ឬ ច្ុច្ Keyboard: Ctrl + I

Underline


o

ច្ុច្បងប Home  កនុង Font Group  ច្ុច្បូត្ុង ច្ុច្ B ឬ ច្ុច្ Keyboard: Ctrl + B

Italic


o

េរមាប់បធវើឱ្យអត្ថបទ្យបមមរកាេ បដ្ើម្បីបងាា ពីគពេំខាន់របេ់អត្ថបទ្យ បោយច្ូល

Bold

ោក់បនាាត្់ពីបរកាម្អត្ថបទ្យ បោយច្ូល

ច្ុច្បងប Home  កនុង Font Group  ច្ុច្បូត្ុង ច្ុច្ U ឬ ច្ុច្ Keyboard: Ctrl + U

Double Underline


ោក់បនាាត្់ពីរជាន់ពីបរកាម្អត្ថបទ្យ បោយច្ូល

ច្ុច្បងប Home  កនុង Font Group  ច្ុច្និម្ត្
ិ តេញ្ញញរពួ ច្ុោះបរកាម្ជាប់បូត្ុង U រួច្បរជើេ
បរើេរបបេទ្យបនាាត្់ពីរជាន់ ឬ ច្ុច្ Keyboard: Ctrl + Shift + D
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២
២.២.៤ សម្ម្ើ

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

ច្នអ្តថ បទដ្នទសទៀត

បោកអនកអាច្បធវកា
ើ ររច្នា Cell កនង
ុ ជបរម្ើេបផ្សងៗជាបរច្ើនបទ្យៀត្បោយច្ូល៖
 ច្ុច្បងប Home រួច្ច្ុច្បលើបូត្ុង

បៅកនង
ុ រកុម្ Font ឬ ច្ុច្ Keyboard: Ctrl + D

 បនាាប់ម្កបោកអនកអាច្បរជើេបរើេទ្យរម្ង់ជាបរច្ើនដ្ូច្ជា


Strike-through : េរមាប់គ្ូេបនាាប់ពីបលើ



Super Script

: េរមាប់ោក់អកសរឱ្យត្ូច្បៅតផ្នកខាងបលើ



Sub Script

: េរមាប់ោក់អកសរឱ្យត្ូច្បៅតផ្នកខាងបរកាម្

២.៣ កា បងវល
ិ អ្កស កា កាំែត់ព្ែ៌ និងតម្ម្ឹម្អ្តថ បទ
២.៣.១ បងវិលអ្តថ បទកនង
ុ ម្បអ្ប់ (Rotating Cell)
១. ច្ុច្ Mouse ខាងសាត ំ បៅបលើ cell បហើយបរើេយក :

18

o

ច្ុច្បងប Home  រួច្ច្ុច្បលើបូត្ុង

បៅកនង
ុ រកុម្ Font  ច្ុច្បងប Alignment

o

រួច្េូម្បធវើការកំណត្់ម្ុំបៅកនង
ុ របអប់ Orientation

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន
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កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២

២
២.៣.២ បដូ ព្ែ៌អ្កស
កម្ម វិធី Excel ជាធម្មតាមានពណ៌េនផ្ាខាងម្ុស្ និងពណ៌អត្ថបទ្យបមម តត្អនកអាច្បតូរ ន បោយច្ូល:
o

ច្ុច្បងប Home  កនុង Font Group  ច្ុច្បូត្ុង

េរមាប់បធវើការផ្លេ់បតូរពណ៌អកសរ

o

បោកអនកក៏អាច្បធវើការផ្លេ់បតូរពណ៌តាម្ Format Cells ដ្ូច្ខាងបរកាម្

o

ច្ុច្ Mouse ខាងសាត ំ  បរជើេបរើេពាកយ Format cells

o

កនុងបងប Font  រត្ង់ពាកយ Color បរជើេបរើេពណ៌តដ្លអនកបព ច្ិត្ត
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២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២.៤ កា តម្ម្ឹម្អ្តថបទ (Text Alignment)
ជាធម្មតា Excel បធវើការត្រម្ឹម្បលស្ឱ្យេថ ត្
ិ បៅខាងសាត ំ បហើយអត្ថបទ្យបៅខាងបវវងកនង
ុ របអប់ cell តត្បោកងនកក៏អាច្
បធវើការត្រម្ឹម្អកសរបៅតាម្ទ្យីតាំងតដ្លបោកអនកបព ច្ិត្ដ្
ត ូច្ខាងបរកាម្ៈ
 ដ្ូរការត្រម្ឹម្តាម្រយ: Home Tab
 េូម្ច្ុច្បងប Home  កនុងរកុម្ Alignment  បរជើេបរើេជបរម្ើេ

 ដ្ូរការត្រម្ឹម្តាម្រយ: Format Cells:
 ច្ុច្បងប Home  រួច្ច្ុច្បលើបូត្ុង

បៅកនង
ុ រកុម្ Font  ច្ុច្បងប Alignment

 បរជើេបរើេត្រម្ឹម្បផ្តកបៅរបអប់ Horizontal ឬ ត្រម្ឹម្បញ្ឈរកនុងរបអប់ Vertical

២.៥ កា តម្ម្ឹម្អ្តថ បទតាម្ Alignment Options

Horizontal Alignment

េរមាប់ត្រម្ឹម្បផ្តកបៅបវវង កណា
ត ល សាត ំ ជាបដ្ើម្។

 Left

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅខាងបវវង

 Center

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅកណា
ត ល

 Right

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅខាងសាត ំ

 Fill

បញ្ចូ លអត្ថបទ្យច្ូលកនុងរបអប់ cell រហូត្ទាល់តត្បព
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តដ្លអនកបព ច្ិត្ត

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន
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កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២
២

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell ឱ្យបេម ើទាង
ំ បវវង ទាំងសាត។
ំ ជបរម្ើេបនោះអាច្បរបើ ន លុោះរតាតត្ cell

 Justify

រត្ូវ ន format ជា wrapped text បហើយបរបើបរច្ើនជាង ១ បនាាត្់។

Vertical Alignment េរមាប់ត្រម្ឹម្ជាលកខណៈបញ្ឈរបៅខាងបលើ កណា
ត ល ខាងបរកាម្ ជាបដ្ើម្។
 Top

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅខាងបលើ

 Center

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅកណា
ត ល

 Bottom

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell បៅខាងបរកាម្

 Justify

ត្រម្ឹម្អត្ថបទ្យបៅកនង
ុ cell តបបបញ្ឈរ។ ជបរម្ើេបនោះអាច្បរបើ ន លុោះរតាតត្ cell រត្ូវ ន format

ជា wrapped text បហើយបរបើបរច្ើនជាង ១ បនាាត្់។
២.៦ កា បញ្ចូ លម្កឡាច្ូលគ្នន
អនកអាច្បញ្ចូ លរកឡាច្ូលោន (Merge Cells) ពីរ ឬ បរច្ើនច្ូលោន តាម្វិធខា
ី ងបរកាម្ៈ
ទ្យី១. តាម្រយៈ Ribbon Bar :


េូម្បរជើេបរើេយក cells ជាប់ៗោនតដ្លបោកអនកច្ង់បញ្ចូ លោន



េូម្ច្ុច្បងប Home  កនុងរកុម្ Alignment  ច្ុច្បលើបូ

ត្ុង

េរមាប់ Merge & Center គ្ឺមាន បញ្ជ ជ
ី បរម្ើេបតនថម្បទ្យៀត្ :
 Merge Across : បៅបពលតដ្លអនកបរជើេបរើេ range តដ្លមាន rows បរច្ើន វានឹងបបងកត្
ើ របអប់ cells តដ្លបរងួម្
ពី cells ជាបរច្ើន។
 Merge Cells : បរងួម្ របអប់ cells ច្ូលោន បោយម្ិនចំ ច្់បរបើរ េ់ Center attribute
 Unmerge Cells : ពនាល របអប់ cells តដ្ល នបរងួម្ច្ូលោន ។
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២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

ទ្យី២. តាម្រយៈ Format Cells


េូម្ច្ុច្បងប Home  កនុងរកុម្ Alignment  ច្ុច្និម្ិត្េ
ត ញ្ញញ



រួច្ច្ុច្បងប Alignment  រត្ង់រកុម្ Text Control  ធីកយក Merge cells

កនុងរកុម្ Alignment

២.៧ កា ច្នអ្តថបទកនុងម្កឡា
២.៧.១ សកាតប និង ព្ម្ងួញអ្តថ បទ
របេិនបបើ អត្ថបទ្យធំបពក ម្ិនលមម្នឹងទ្យំហំរកឡា បហើយអនកច្ង់បជៀេវាងម្ិនឱ្យអត្ថបទ្យហារបច្ ពីរកឡា ឬ រត្ូវ ំង
បោយរកឡាបៅជាប់ោននឹង អនកអាច្បរបើ Wrap Text ឬ Shrink to fit បដ្ើម្បីបងាា អត្ថបទ្យបនាោះ។
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២

២
េូម្អនុវត្តតាម្ជំហានខាងបរកាម្ៈ
 េូម្ច្ុច្បងប Home
 កនុងរកុម្ Alignment  បរជើេបរើេ Wrap Text

២.៧.២ កា ដ្ឋក់ ម្
ុ (Borders)
MS Excel អនុញ្ញញត្ឱ្យអនកអាច្ោក់េុម្ព័ទ្យជ
ធ ុំ វិ

Cell នីម្យ
ួ ៗ នបោយអនុវត្តតាម្ជំហានដ្ូច្ខាងបរកាម្៖

ទ្យី១៖ ការោក់េុម្តាម្រយៈ Format cells


ច្ុច្ Mouse ខាងសាតបំ លើ cells តដ្លអនកច្ង់ោក់េុម្



បរជើេបរើេយក Format cells កនុងរកុម្ Cells



បរជើេយកបងប Border រួច្េូម្បរជើេបរើេរបបេទ្យេុម្ និង ពណ៎តដ្លអនកច្ង់ ន
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២

ទ្យី២៖ ការោក់េុម្តាម្រយៈ Ribbon Bar


បរជើេយកបងប Home



កនុងរកុម្ Font



ច្ុច្បូត្ុងនិម្ិត្តេញ្ញញរពួយច្ុច្បរកាម្ននបូត្ង
ុ



រួច្េូម្បរជើេបរើេទ្យរម្ង់េុម្

២.៧.៣ កា ដ្ឋក់ព្ែ៌កនុងម្កឡា
អនកអាច្បធវកា
ើ រោក់ពណ៌បៅកនង
ុ រកឡា (Cell) នីម្ួយៗ នតាម្វើធីងាយដ្ូច្ខាងបរកាម្៖
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ច្ូលបៅកាន់បងប Home



កនុងរកុម្ Font



ច្ុច្បូត្ុង

បដ្ើម្បីបរជើេបរើេពណ៌

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន
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កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២

២
២.៧.៤ កា កាំែត់ទម្ម្ង់ ឬ ច្នម្កឡា
បៅកនង
ុ កម្ម វិធន
ី ពវនដ អនកអាច្បធវើការោក់នូវ Format េរមាប់រកឡា (Cell) ឬ េំណនំុ នរកឡា (range of cell) បោយ
រោន់តត្បធវតា
ើ ម្ជំហានដ្ូច្ខាងបរកាម្៖


ច្ុច្ Mouse សាតបំ លើ Cell



បរជើេបរើេពាកយ Format cells



បនាាប់ម្កអនកនឹងប ើ មាន tab ជាបរច្ើនដ្ូច្ជា
-

Number

ការកំណត្់របបេទ្យអត្ថបទ្យនន cell បោយអារេ័យបៅនឹង cell content

-

Alignment

ការកំណត្់ការត្រម្ឹម្អកសរ

-

Font

ការកំណត្់ពុម្ពអកសរ ឬ ការរច្នាអកសរ

-

Border

ការកំណត្់េុម្បៅបលើ Cell

-

Fill

កំណត្់បៅបលើការចក់ពណ៌បៅបលើ Cell នីម្យ
ួ ៗ

-

Protection

ការកំណត្់ការការពារបលើ Cell

25

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

សម្ស ៀនទី

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២

២.៨ កា កាំែត់ម្ទង់ម្ាយតាម្លកខខែឌ
២.៨.១ កា ដ្ឋក់លកខខែឌកនុងម្កឡា
កម្ម វិធីនពវនដ ២០១៦ មានការរច្នាបោយមានលកខស្ណឌជាបរច្ើន តដ្លអនុញ្ញញត្ឱ្យអនកកំណត្់ការរច្នាឱ្យ Cell ស្ុេៗ
ោនបៅតាម្លកខស្ណឌ (Conditional Formatting)តដ្លបោកអនកកំណត្់បៅបលើទ្យិនននយ
័ របេ់បោកអនក ។
ទ្យី១. របបៀបច្ូលបៅបរបើរ េ់ ៖


ច្ូលបៅកាន់បងប Home Tab



កនុងរកុម្ Style បរជើេបរើេ

រួច្បរជើេបរើេលកខស្ណឌតដ្លបោកអនកបព ច្ិត្ត

២.៨.២ សម្ម្ើ ននកា កាំែត់ម្ទង់ម្ាយតាម្លកខខែឌ
កនុងបញ្ជ នី នការកំណត្់រទ្យង់រទាយតាម្លកខស្ណឌ (Conditional Formatting list) មានជបរម្ើេជាបរច្ើនដ្ូច្ជា


Highlight Cells Rules

វាជា option ម្ួយបរបើេរមាប់ highlight cells បៅកនង
ុ cell selectionតដ្លវា

កំណត្់បៅតាម្របបេទ្យដ្ូច្ជា values, text ឬ dates ឬក៏ត្នម្លធំជាង ឬត្ូច្ជាង ឬក៏ត្នម្លតដ្លេថ ត្
ិ បៅបរៅ
range ។ បហើយបៅកនង
ុ Highlight Cells Rules មាន option ជាបរច្ើនបទ្យៀត្ដ្ូច្ជា៖
-

Greater Than

បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លធំជាងត្នម្លតដ្ល នកំណត្់

-

Less Than

បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លត្ូច្ជាងត្នម្លតដ្ល នកំណត្់

-

Between

បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លបៅកនុងច្បនាលោះត្នម្លតដ្ល នកំណត្់

-

Equal To

បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លបេម ើរនឹងត្នម្លតដ្ល នកំណត្់

-

Text That Contains បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លដ្ូច្ ឬរេបដ្ៀង ឬពាក់ពន
័ ធនឹង
ត្នម្លតដ្ល នកំណត្់
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២
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២
-

A Date Occurring បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមាននងៃតស្ដ្ូច្ ឬពាក់ពន
័ ធនង
ឹ នងៃតស្តដ្ល
នកំណត្់

-

Duplicate Values បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លេួ ា នដ្ូច្ត្នម្លតដ្ល នកំណត្់

-

More Rules...បរបើេរមាប់បតនថម្ការងារ highlight cells

ឧទាហរណ៍ ៖ អនកច្ង់រកត្នម្ល ៤០០ បហើយបធវកា
ើ រកំណត្់ពណ៌រកហម្ឱ្យវា។

 ច្ុច្បលើ Home Tab (១)
 កនុងរកុម្ Style ច្ុច្បូត្ុង Conditional Formatting (២)
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Highlight Cell Rules (៣)
 រួច្ បរជើេបរើេយក Equal To (៤) វាយត្នម្ល ៤០០
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២
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Top/Bottom Rules: វាជា option ម្ួយបរបើេរមាប់ highlight cells បៅកនង
ុ cell selection តដ្លវាកំណត្់
ត្នម្ល ស្ពេ់ និងត្នម្លទាប ត្នម្លជាគគ្រយ និងត្នម្លបលើម្ធយម្ខាងបលើ និងម្ធយម្ខាងបរកាម្។ បហើយវាមាន
option ជាបរច្ើនបទ្យៀត្ដ្ូច្ជា៖
-

Top 10 Items

បរបើេរមាប់ highlight cells ១០ដ្ំបូងតដ្លមានត្នម្លធំជាងបគ្

-

Top 10%

បរបើេរមាប់ highlight cells ១០%ដ្ំបូងតដ្លមានត្នម្លធជា
ំ ងបគ្

-

Bottom 10 Items

បរបើេរមាប់ highlight cells ១០ដ្ំបូងតដ្លមានត្នម្លត្ូច្ជាងបគ្

-

Bottom 10%

បរបើេរមាប់ highlight cells ១០%ដ្ំបូងតដ្លមានត្នម្លត្ូច្ជាងបគ្

-

Above Average បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លធំជាងត្នម្លម្ធយម្

-

Below Average

បរបើេរមាប់ highlight cells តដ្លមានត្នម្លត្ូច្ជាងត្នម្លម្ធយម្

-

More Rules...

បរបើេរមាប់បតនថម្ការងារ highlight cells

ឧទាហរណ៍៖ អនកច្ង់តេវ ងរកត្នម្លធំជាងបគ្ ១០% ដ្ំបូងននទ្យិននន័យ បហើយឱ្យវាពណ៌រកហម្។

 ច្ុច្បលើ Home Tab (១)
 កនុងរកុម្ Style ច្ុច្បូត្ុង Conditional Formatting (២)
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Top/Bottom Rules (៣)
 រួច្ បរជើេបរើេយក Top 10%... (៤)
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២
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២



Data Bars: ជាដ្ារកាម្ពណ៌ម្ួយតដ្លបរបើេរមាប់បងាា ករម្ិត្ត្នម្លបៅតាម្ត្នម្លរបេ់ cell នីម្ួយៗ។

ឧទាហរណ៍ ៖ អនកច្ង់បងាា ដ្ារកាម្ពណ៌រកហម្បៅបលើទ្យក
ឹ រ េ់កង
នុ តស្កុម្ភៈ។

 ច្ុច្បលើ Home Tab (១)
 កនុងរកុម្ Style ច្ុច្បូត្ុង Conditional Formatting (២)
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Data Bars (៣)
 បរជើេបរើេដ្ារកាម្ពណ៌រកហម្ (៤)
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

២


កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

Color Scales: ជាដ្ារកាម្ពណ៌ម្ួយតដ្លមានពីរ ឬ បីពណ៌បរបើេរមាប់ោក់ពណ៌ឱ្យរកឡាបៅតាម្ករម្ិត្ត្នម្ល
របេ់វា។

ឧទាហរណ៍៖ អនកច្ង់ោក់ដ្ារកាម្ពណ៌ Green-Yellow-Red បលើេំណនំុ នជួរឈរតស្ម្ីនា។

 ច្ុច្បលើ Home Tab (១)
 កនុងរកុម្ Style ច្ុច្បូត្ុង Conditional Formatting (២)
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Color Scales (៣)
 បរជើេបរើេពណ៌ (៤)



Icon Sets: ជាេញ្ញញ ឬរូបគពពណ៌តដ្លបរបើេរមាប់ោក់ឱ្យ cell តដ្លកំណត្់បៅតាម្ករម្ិត្ត្នម្លរបេ់វា។

ឧទាហរណ៍៖ ការោក់រប
ូ េញ្ញញរត្ីបកាណបៅឱ្យរកឡាននជួរឈរតស្បម្សា។

 ច្ុច្បលើ Home Tab (១)
 កនុងរកុម្ Style ច្ុច្បូត្ុង Conditional Formatting (២)
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Icon Scales (៣)
 បរជើេបរើេរបបេទ្យនិម្ត្
ិ តេញ្ញញ 3 Triangles (៤)
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២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

២



New Rule: បរបើេរមាប់ការបបងកើត្ការកំណត្់ជាលកខណៈ Custom បៅឱ្យ cell selection។



Clear Rules: ជារបបេទ្យ menu តដ្លបរបើេរមាប់ការលុបបចលនូវរាល់លកខណៈតដ្លអនកច្ងលុប ដ្ូច្ជា៖
-

Clear Rules from Selected cells បរបើេរមាប់េអា
ំ ត្់ការ Highlight Cell ឱ្យ Selected cells

-

Clear Rules from Entire Sheet

បរបើេរមាប់េអា
ំ ត្់ការ Highlight Cell ឱ្យ Entire Sheet

-

Clear Rules from This Table

បរបើេរមាប់េអា
ំ ត្់ការ Highlight Cell ឱ្យ Table

-

Clear Rules from This PivotTable

បរបើេរមាប់េអា
ំ ត្់ការ Highlight Cell ឱ្យ PivotTable

 Manage Rules: ជា dialog box បរបើេរមាប់ការរគ្ប់រគ្ងការោក់ style បលើការ Highlight Cell.
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២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

កា ស ៀបច្ាំទម្ម្ង់ទិននន័យ

លាំហាត់
១. រកុម្ហន
ុ ម្ួយ នបធវើការកត្់រតាបៅច្ំណូលរបេ់បុគ្ល
គ ិកតាម្តស្នីម្យ
ួ ៗ (Part02 - Ex4)។

ច្ូរបធវើការកំណត្់ពណ៌បៅបលើរ ក់តស្របេ់បុគ្ល
គ ក
ិ នីម្យ
ួ ៗ ដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ
ក. កំណត្់ពណ៌នផ្ាបម្

បៅបលើបុគ្ល
គ ក
ិ ណាតដ្លមានអត្ីត្គពការងារបលើេពី ៥ឆ្នំ

ស្. កំណត្់ពណ៌នផ្ាផ្កឈូក បៅបលើបុគ្ល
គ ក
ិ ណាតដ្លមានរ ក់តស្េរុបស្ពេ់ជាងបគ្៣នាក់
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សម្ស ៀនទី

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

សម្ស ៀនទី៣ កា ម្គប់ម្គងទិននន័យ
បោលបំណង: បនាាប់ពីបញ្ច បប់ ម្បរៀនបនោះអនកគ្ួរតត្អាច្បធវើដ្ច្
ូ ខាងបរកាម្ៈ
 បច្ោះពីរបបៀបត្បរម្ៀបទ្យិនននយ
័ បៅតាម្របបេទ្យទ្យិនននយ
័
 ការតេវ ងរកទ្យិនននយ
័
នឆ្ប់រហ័េ
៣.១ កា បងកក Freeze Pane
របេិនបបើ អនកបធវកា
ើ របបងកត្
ើ េនលក
ឹ កិច្កា
ច រតដ្លមានកាលជួរបដ្ក ឬ កាលជួរឈរ បនាោះវានឹងម្ិនអាច្បម្ើលប ើ បទ្យ
បៅបពលតដ្លអនកបធវកា
ើ រ scroll ច្ុោះបរកាម្ ឬ បៅសាដ។
ំ ដ្ូបច្នោះ បទ្យើបកម្ម វិធីនពវនដ នបបញ្ច

នូវលកខណៈពិបេេម្ួយគ្ឺ Freeze

Pane បដ្ើម្បីបោោះរសាយបញ្ញាបនោះ បោយវាបធវកា
ើ របងាា កាលតារាង (heading) បៅដ្តដ្លបទាោះជាអនកបធវកា
ើ រ scroll ក៏បោយ។

បដ្ើម្បីបរបើវា នអនករត្ូវបធវតា
ើ ម្ច្ំនុច្ដ្ូច្ខាងបរកាម្៖
១. បរជើេបរើេ row ឬ column ណាម្ួយតដ្លអនកច្ង់បធវើការ freeze វា
២. រួច្ច្ូលបៅកាន់ View Tab បនាាប់ម្កបទ្យៀត្អនកច្ូលបៅកាន់ Freeze Panes
៣. បរជើេបរើេម្ុស្ងារណាម្ួយតដ្លអនកបព ច្ិត្ត


Freeze Panes

េរមាប់បងកកត្ំបន់របេ់ cells តដ្លអនក នបរជើេរបេើ



Freeze Top Row

េរមាប់បងកកជួរបដ្កដ្ំបូងរបេ់ worksheet



Freeze First Column

េរមាប់បងកកជួរឈរដ្ំបូងរបេ់ worksheet

ឧទាហរណ៍ៈ ការបរបើ Freeze Top Row បោយច្ូលបៅកាន់បងប View  កនុងរកុម្ Window  ច្ុច្យក Freeze Top Row
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

ច្ំណាំ៖ បដ្ើម្បី Unfreeze Panes អនករត្ូវច្ូលបៅកាន់បងប View  កនុងរកុម្ Window  ច្ុច្បលើបូត្ង
ុ Unfreeze
Panes ជាការបរេច្។

៣.២ កា តសម្ម្ៀបទិននន័យ
ការត្បរម្ៀបទ្យិនននយ
័ (Sorting)៖ ជាការបរៀបច្ំទ្យិនននយ
័ ទាំងអេ់បៅតាម្លំោប់លំបោយ
ទ្យី១. ការរបបៀបត្បរម្ៀបទ្យិនននយ
័ តាម្ត្ួរអកសរ


បរជើេបរើេ cell បៅកនុងជួរឈរតដ្លអនកច្ង់ត្បរម្ៀប



បរជើេបរើេបងប Data



បរជើេបរើេ Ascending (A-Z) ឬ Descending (Z-A) កនុងរកុម្ Sort & Filter

ទ្យី២. របបៀបត្បរម្ៀបទ្យិនននយ
័ តាម្បលស្
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បរជើេបរើេ cell បៅកនុងជួរឈរតដ្លអនកច្ង់ត្បរម្ៀប



បរជើេបរើេបងប Data



បរជើេបរើេយកបូត្ង
ុ Sort កនង
ុ រកុម្ Sort & Filter



បនាាប់ម្កបរជើេបរើេរបបេទ្យ ត្បរម្ៀប

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

សម្ស ៀនទី

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

ទ្យី៣. របបៀបត្បរម្ៀបទ្យិនននយ
័
បោយស្លួនឯង


បរជើេបរើេ cell តដ្លអនកច្ង់ត្បរម្ៀប



បរជើេបរើេបងប Data



បរជើេបរើេយកបូត្ង
ុ Sort កនុងរកុម្ Sort & Filter



បរជើេបរើេរបបៀបត្បរម្ៀបបៅរត្ង់ Order



រួច្បរជើេបរើេយក Custom List
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

ផ្ាង
ំ Custom List ងមន
ី ង
ិ បងាា ប ើង


បរជើេបរើេ NEW LIST



បញ្ចូ លអវីតដ្លអនកច្ង់ត្បរម្ៀបកនុង List
entries



ច្ុច្បូត្ុង Add



OK

ទ្យី៤. របបៀបត្បរម្ៀបទ្យិននន័យ តាម្រទ្យង់រទាយបផ្សងៗ (cell formatting)
១. បរជើេបរើេ cell តដ្លអនកច្ង់ត្បរម្ៀប
២. បរជើេបរើេបងប Data
៣. បរជើេបរើេយកបូត្ង
ុ Sort កនុងរកុម្ Sort & Filter
៤. បរជើេបរើេរបបៀបត្បរម្ៀបបៅតាម្ (cell color, Font color..)

៣.៣ កា សម្ចាោះទិននន័យ
៣.៣.១ កា ដ្ឋក់ Filter
ការបរចោះទ្យិនននយ
័ (Filter) គ្ឺជាការបងាា យកទ្យិននន័យបៅតាម្អវីតដ្លអនកច្ង់តេវ ងរក ។
របបៀបច្ូល៖
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៤
២

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

១. បរជើេបរើេបងប Data Tab
២. បៅកនុងរកុម្ Sort & Filter បរជើេបរើេយក Filter

បនាោះតារាងរបេ់អនកនឹងមានេញ្ញញរពួ េរមាប់បធវើការតេវ ងរកទ្យិននន័យតាម្ជួរឈរនីម្យ
ួ ៗដ្ូច្រូប
១. ច្ុច្បលើេញ្ញញរពួ

(drop-down arrow)

២. បរជើេបរើេ column តដ្លអនកច្ង់បរចោះ
៣. បោោះ ធីក រត្ង់ Select all
៤. បនាាប់ម្កធីករបអប់ទ្យន
ិ ននយ
័ ណាតដ្លអនកច្ង់បរចោះ

៣.៣.២ កា សម្ចាោះទិននន័យតាម្ យៈពាកយ
១. បរជើេបរើេបងប Data
២. បៅកនុងរកុម្ Sort & Filter បរជើេបរើេយក Filter
៣. ច្ុច្បលើ Drop-Down arrow បលើជួរឈរណាម្ួយតដ្លអនកច្ង់បរចោះ
៤. ច្ុច្បលើ Text Filters
៥. កនង
ុ របអប់ ACC_Descr បរជើេបរើេលកខស្ណឌននពាកយតដ្លអនកច្ង់តេវ ងរក រួច្ច្ុច្បូត្ុង OK
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៣.៣.៣ កា សម្ចាោះទិននន័យ តាម្ យៈកាលប សិ ច្េ ទ
១. ច្ុច្បលើ drop-down arrow បលើ column តដ្លមានកាលបរិបវេទ្យ
២. ច្ុច្បលើ Date Filters រួច្បរជើេបរើេកាលបរិបច្េទ្យណាម្ួយ

៣.៣.៤ កា សម្ចាោះទិននន័យ តាម្ យៈច្ាំនួនសលខ
១. ច្ុច្បលើ drop-down arrow បលើ column ណាម្ួយតដ្លអនកច្ង់បរចោះ
២. ច្ុច្បលើ Number Filters
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បនាាប់ម្កបរជើេយក Between

សម្ស ៀនទី

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

៣. បលើ ផ្ាង
ំ Custom AutoFilter អនករោន់តត្បញ្ចូ លច្បនាលោះបលស្តដ្លអនកច្ង់បរចោះ

ច្ំណាំ៖
ទ្យី១. បដ្ើម្បី រត្ ប់ការបរចោះទ្យិនននយ
័
កនង
ុ ទ្យិនននយ
័


ច្ុច្បលើ drop-down arrow បលើ column ណាម្ួយតដ្លអនកច្ង់បរចោះ



បរជើេបរើេ Clear Filter From [COLUMN NAME]

ទ្យី២. រត្លប់ការបរចោះទ្យិនននយ
័ ទាំងអេ់


បរជើេបរើេ Data



Filter
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៣.៤ កា ម្តួតព្ិនិតយ នលក
ឹ កិច្ចកា ម្ុនសព្លសាោះព្ុម្ព
១. បរជើេបរើេបងប File
២. បរជើេបរើេ Print

៣.៥ កា សាោះព្ុម្ព នលក
ឹ កិច្ចកា
១. បរជើេបរើេ មាប េុន
ី ប ោះពុម្ព
២. កំនត្់ច្ន
ំ ន
ួ រត្ូវប ោះពុម្ព
៣. បតនថម្ជបរម្ើេ របេិនជារត្ូវការ
៤. ប ោះពុម្ព
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៤

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

២

លាំហាត់
១. រកុម្ហន
ុ អច្លនរទ្យពយម្ួយ នបធវើបញ្ជ ីរគ្ប់រគ្ងបុគ្ល
គ ក
ិ ជាម្ួយកម្ម វិធី MS. Excel។

ច្ូលបធវើការកំណត្់ដ្ូច្ខាងបរកាម្៖
ក. បរចោះទ្យិនននយ
័ តត្បុគ្ល
គ ិកបេទ្យរបុេ
ស្. បរចោះទ្យិនននយ
័ បុគ្ល
គ ក
ិ ទាំងអេ់តដ្លមានអត្ីត្គពការងារចប់ពី ៥ ឆ្នំប ើង
គ្. បរចោះយកតត្បុគ្ល
គ ក
ិ តដ្លមានទ្យីកតនលងកំបណើត្ម្កពីបស្ត្ដ ត្់ដ្ំបង
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

សម្ស ៀនទី៤ ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍
បោលបំណង: បនាាប់ពីបញ្ច បប់ ម្បរៀនបនោះអនកគ្ួរតត្អាច្បធវើ នដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ
 អាច្ពនយល់ពកា
ី របរបើរ េ់អនុគ្ម្ន៍
 អាច្បរបើរ េ់អនុគ្ម្ន៍តដ្លមានលកខណៈេមុ គ្សាម

ន

 បរបើរ េ់អនុគ្ម្ន៍រត្ូវតាម្សាថនគពការងារជាក់តេដ ង
 មានេម្ត្ថគពរសាវរជាវបតនថម្នូវអនុគ្ម្ន៍តដ្លមានរសាប់
 ការបរបើរ េ់ Range Name បៅកនុងរូបម្នត

អនុគ្ម្ន៍ គ្ឺជារូបម្នតតដ្លកំណត្់ទ្យុកជាម្ុន តដ្លរត្ូវ នគ្ណនាបោយបរបើរ េ់ត្នម្លតាម្លំោប់ជាក់ោក់ម្យ
ួ ។
កម្ម វិធីនពវនដ

នបញ្ចូ លអនុគ្ម្ន៍ទ្យូបៅម្ួយច្ំនន
ួ តដ្លអាច្ឱ្យអនកបរបើរ េ់ នោបងបលឿនដ្ូច្ជាៈ MIN, MAX, SUM,

AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK។ កនុងការបរបើរ េ់អនុគ្ម្ន៍ ឱ្យ នរត្ឹម្រត្ូវអនករត្ូវយល់ពីតផ្នកបផ្សងៗ
របេ់អ
់ នុគ្ម្ន៍ និងរបបៀបបបងកត្
ើ ប រា៉ា តម្បត្ (arguments) បដ្ើម្បីគ្ណនាត្នម្ល ។
ម្ូលោឋនកនុងការបរបើរ េ់អនុគ្ម្ន៍គ្ឺមានេញ្ញញបេម ើ (=) បនាាប់ម្កគ្ឺប្មោះរបេ់អនុគ្ម្ន៍នង
ិ រា៉ា តម្បត្ម្ួយ ឬបរច្ើន។
៤.១ ប
ូ ម្នត ម្ល
ូ ដ្ឋានកនុងកា គែន
៤.១.១ ម្បម្គែវិធីផលបូក
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=Cell add1+Cell add2+..+Cell addN
=SUM (Cell add: Cell add N)

ឧទាហរណ៍ៈ
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ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤

២
៤.១.២ ម្បម្គែវិធីផលដ្ក
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=Cell add1-Cell add2-..-Cell addN

ឧទាហរណ៍ៈ

៤.១.៣ ម្បម្គែវិធផ
ី លគុែ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=Cell add1*Cell add2*..*Cell addN

ឧទាហរណ៍ៈ

៤.១.៤ ម្បម្គែវិធីផលណច្ក
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=Cell add1/Cell add2/../Cell addN

ឧទាហរណ៍ៈ
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤.១.៥ ូបម្នតម្ធយម្ភាគ AVERAGE
អនកបរបើរប
ូ ម្នតម្យ
ួ បនោះបដ្ើម្បីបធវើការរកម្ធយម្គគ្
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=AVERAGE (Cell add1: Cell add N)

ឧទាហរណ៍ៈ

អនកប ើ ថាជាលទ្យធផ្លននម្ធយម្គគ្គ្ឺ 3000
៤.១.៦ ប
ូ ម្នត MAX
អនកបរបើរប
ូ ម្នតម្យ
ួ បនោះបដ្ើម្បីបធវើការរកច្ំនន
ួ តដ្លធំបផ្
ំ ុត្
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ
ឧទាហរណ៍ៈ
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ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

អនកប ើ ថាជាលទ្យធផ្លច្ំនន
ួ តដ្លធំជាងបគ្គ្ឺ 5000
៤.១.៧ ប
ូ ម្នត MIN
អនកបរបើរប
ូ ម្នតម្យ
ួ បនោះបដ្ើម្បីបធវើការរកច្ំនន
ួ តដ្លត្ូច្បំផ្ត្
ុ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=MIN (Cell add1: Cell add N)

ឧទាហរណ៍ៈ

អនកប ើ ថាជាលទ្យធផ្លច្ំនន
ួ តដ្លធំជាងបគ្គ្ឺ 1000
៤.២ អ្នុគម្ន៍

ត
ថិ ិ

៤.២.១ អ្នុគម្ន៍ Rank
ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយេរមាប់គ្ណនារកច្ំណាត្់ថានក់បៅត្នម្លបលស្ ឬ ម្ធយម្គគ្បោយការបរបៀបបធៀបរវាងត្នម្លបលស្បរច្ើន
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

-

=Rank(Number, Refer)
Number: ជាត្នម្លបលស្តដ្លេថ ត្
ិ បៅកនង
ុ ត្ំបន់ណាម្ួយ
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

-

Refer: គ្ឺជាត្ំបន់តដ្លផ្ាុកត្នម្លបលស្

ឧទាហរណ៍ៈ

៤.២.២ អ្នុគម្ន៍ COUNT
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=COUNT(value1, [value2], ...)

ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយបរបើេរមាប់រាប់ច្ំនន
ួ បលស្

ឧទាហរណ៍
អនកប ើ ថាជាលទ្យធផ្លបលស្មានច្ំនន
ួ 4

៤.២.៣ អ្នុគម្ន៍ COUNTA
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=COUNTA(value1, [value2], ...)

ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយបរបើេរមាប់រាប់ច្ំនន
ួ បលស្ និងអកសរ
ឧទាហរណ៍
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៤

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

២
៤.២.៤ អ្នុគម្ន៍ COUNTBLANK
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=COUNTBLANK (Range)

ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយបរបើេរមាប់រាប់ច្ំនន
ួ រកឡាម្ិនមានទ្យិនននយ
័ (ទ្យបទ្យ)

៤.២.៥ អ្នុគម្ន៍ COUNTIF
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=COUNTIF(range, criteria)

ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយបរបើេរមាប់រាប់ច្ំនន
ួ តដ្លមានលកខស្ណឌតត្ម្ួយ
ឧទាហរណ៍

៤.២.៦ អ្នុគម្ន៍ COUNTIFS
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2,...)

ជាអនុគ្ម្ន៍ម្ួយបរបើេរមាប់រាប់ច្ំនន
ួ តដ្លមានលកខស្ណឌបរច្ើន
ឧទាហរណ៍
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤.៣ អ្នុគម្ន៍ កាលប ិសច្េ ទ (DATE)
៤.៣.១ អ្នុគម្ន៍ នថ្ៃ (DAY)
លទ្យធផ្លននអនុគ្ម្ន៍បនោះ ជានងៃ តដ្លរត្ូវនឹងកាលបរិបច្េទ្យ។ នងៃ រត្ូវ នផ្តល់ជាច្ំនួនគ្ត្់ចប់ពីបលស្ ១ ដ្ល់បលស្ ៣១
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=DAY(serial_number)

ឧទាហរណ៍

៤.៣.២ អ្នុគម្ន៍ នថ្ៃ (MONTH)
លទ្យធផ្លននអនុគ្ម្ន៍បនោះ ជាតស្តដ្លរត្ូវនឹងកាលបរិបច្េទ្យ។ តស្រត្ូវ នកំណត្់ជាច្ំនន
ួ គ្ត្់កនុងច្បនាលោះ ១ (តស្
ម្ករា) ដ្ល់ ១២ (តស្ធនូ) ។
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ
ឧទាហរណ៍
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ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤

២
៤.៣.៣ អ្នុគម្ន៍ នថ្ៃ (YEAR)
លទ្យធផ្លននអនុគ្ម្ន៍បនោះ ជាឆ្នំតដ្លរត្ូវនឹងកាលបរិបច្េទ្យ។ ឆ្នំរត្ូវ នកំណត្់ជាច្ំនន
ួ គ្ត្់កង
នុ ច្បនាលោះ ១៩០០
ដ្ល់ ៩៩៩៩។
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=YEAR(serial_number)

ឧទាហរណ៍

៤.៣.៤ អ្នុគម្ន៍ (DATEDIF)

DATEDIF: បរបើេរមាប់គ្ណនារក នងៃ, តស្, ឆ្នំ តដ្លបៅច្បនាលោះកាលបរិបច្េទ្យពីរ ជាពិបេេេរមាប់គ្ណនារកអាយុ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=DATEDIF(start_date,end_date,unit)

ឧទាហរណ៍

៤.៤ អ្នុគម្ន៍ អ្កស (Text)
៤.៤.១ អ្នុគម្ន៍ CONCATENATE
បរបើេរមាប់ គជប់តស្សអកសរ ឬ ឃ្លល ពីរឬបរច្ើនបៅកនុងតស្សអកសរម្ួយ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=CONCATENATE(text1, [text2], ...)

ឧទាហរណ៍
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤.៤.២ អ្នុគម្ន៍ UPPER
អនុគ្ម្ន៍ម្យ
ួ បរបើេរមាប់បំតលងពីអកសរធម្មតា (Small Letter) បៅជាអកសរធំ (Capital Letter) ។
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=UPPER(text)

ឧទាហរណ៍

៤.៤.៣ អ្នុគម្ន៍ LOWER
អនុគ្ម្ន៍ម្យ
ួ បរបើេរមាប់បំតលងពីអកសរធំ (Capital Letter) បៅជាអកសរធម្មតា ( Small Letter) វិ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ
ឧទាហរណ៍
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=LOWER(text)
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ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

៤.៥ អ្នុគម្ន៍តកក វិទា
៤.៥.១ អ្នុគម្ន៍ IF
ជាអនុគ្ម្ន៍អនុញ្ញញត្ឱ្យអនកបធវើការបរបៀបបធៀបត្នម្ល អវីម្ួយ ជាម្ួយលកខស្ណឌ បហើយលទ្យធផ្លននអនុគ្ម្ន៍គ្ឺពិត្ឬម្ិនពិត្។
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

=IF(logical_test,[value_true],[value_false])

ឧទាហរណ៍ ច្ូរេរបេរអនុគ្ម្ន៍ IF បដ្ើម្បីកំណត្់នបិ ទ្យាេរបេ់េិេស តាម្លកខស្ណឌដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ

ទ្យិននន័យបៅបលើតារាង

នបងាា ថាេិេស តដ្លមាន

-

ពិនាុត្ិច្ជាង ៥០ បនាោះនិបទ្យាេ ធ្លលក់

-

ពិនាុត្ិច្ជាង ឬបេម ើ ៧០ បនាោះនិបទ្យាេ ម្ធយម្

-

ពិនាុបលើេពី ៧០ បនាោះនិបទ្យាេ លា
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤.៥.២ អ្នុគម្ន៍ IF+AND
បរបើេរមាប់គ្ណនារកលកខស្ណឌ ជាម្ួយ្នប់ និង (AND)
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ=IF(AND(logical1, [logical2],...) logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

ឧទាហរណ៍
ច្ូររកអនកតដ្លមានអត្ិគពកនង
ុ ការជាប់ Short List តាម្លកខស្ណឌខាងបរកាម្ៈ

- មានបេទ្យ រេី និង ករម្ិត្វបបធម្៌ ចប់ពីប រិញ្ញញបរត្
- មាន បេទ្យ របុេ និង ករម្ិត្វបបធម្៌ អនុបណឌត្
ិ

ជាលទ្យធផ្លអនករកប ើ ថា មានបបកខជន ៦នាក់មានអត្ិគពជាប់ Short List
៤.៥.៣ អ្នុគម្ន៍ IF+OR
បរបើេរមាប់គ្ណនារកលកខស្ណឌ ជាម្ួយ្នប់ ឬ (OR)
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ=IF(OR(logical1, [logical2],...) logical_test, [value_if_true], [value_if_false])
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ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤
២

ឧទាហរណ៍
ច្ូររកអនកតដ្លមានអត្ិគពកនង
ុ ការជាប់ Short List តាម្លកខស្ណឌខាងបរកាម្ៈ

- មានករម្ិត្វបបធម្៌ចប់ពី បរិញ្ញញបរត្

ជាលទ្យធផ្លអនករកប ើ ថា មានបបកខជន ៧នាក់មានអត្ិគពជាប់ Short List
៤.៥.៤ អ្នុគម្ន៍ SUMIF
ជាអនុគ្ម្ន៍េរមាប់បូកត្នម្លបៅកនង
ុ ជួរតដ្លបំបព តាម្លកខស្ណឌតត្ម្ួយ
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

-

Range: ជាជួរឈរតដ្លលកខស្ណឌេថ ិត្បៅ

-

Criteria: ជាលកខស្ណឌតដ្លរត្ូវរក sum_range ជាត្ំបន់ជួរឈរ (មានត្នម្លបលស្)នន Criteria

ឧទាហរណ៍


រករ ក់ច្ំណូលេរុបរបេ់បគ្
ុ ល
គ ិកបេទ្យរបុេ
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍



រករ ក់ច្ំណូលេរុបរបេ់បគ្
ុ ល
គ ិកបេទ្យរេី



រករ ក់ច្ំណូលេរុបរបេ់បគ្
ុ ល
គ ិកម្កពីរាជធ្លនីេនំបព

៤.៥.៥ អ្នុគម្ន៍ SUMIFS
ជាអនុគ្ម្ន៍េរមាប់បូកត្នម្លបៅកនង
ុ ជួរតដ្លបំបព តាម្លកខស្ណឌបរច្ើន
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ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅៈ

SUMIFS (sum_range, range1, criteria1, [range2], [criteria2], ...)

ឧទាហរណ៍

រករ ក់ច្ំណូលេរុបរបេ់បគ្
ុ ល
គ ិកបេទ្យរបុេ បហើយម្កពីបស្ត្តកព
ំ ង់ចម្

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

សម្ស ៀនទី

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤

២
៤.៥.៦. អ្នុគម្ន៍ VLOOKUP
ជាអនុគ្ម្ន៍តដ្លអនុញ្ញញត្ឱ្យអនកអាច្តេវ ងរកអវីម្ួយកនុងតារាង ឬេំណនំុ នជួរបដ្ក (a range row)
ទ្យរម្ង់ទ្យូបៅ

VLOOKUP(lookup_value, table_array,col_index,[range_lookup])

lookup_value : ត្នម្លតដ្លរត្ូវតេវ ងរកកនុងជួរឈរដ្ំបូងននតារាង
table_array

: ជាតារាងតដ្លផ្ាុកត្នម្លរត្ូវតេវ ងរក

col_index

: បលស្ជួរឈរបៅកនុងតារាងតដ្លជាលទ្យធផ្លច្ង់ ន ជួរឈរដ្ំបូងគ្ឺ ១

range_lookup: TRUE េរមាប់ការផ្គូរផ្គងរបហាក់របតហល, FALSE េរមាប់ការផ្គូផ្គង
ជាក់ោក់។ បបើម្ន
ិ កំណត្់ វាចប់យក TRUE

ឧទាហរណ៍

តេវ ងរកផ្លិត្ផ្ល តាម្រយៈបលស្កូដ្របេ់ផ្លិត្ផ្ល

៤.៦ ម្កាប ឬ គាំនូ តាង (Chart)
៤.៦.១ និយម្ន័យ
រកាប គ្ឺជារូបត្ំណាងឱ្យទ្យិនននយ
័
បគ្បបងកត្
ើ រកាប បដ្ើម្បីងាយរេួលកនុងការបងាា

លទ្យធផ្លរ យការណ៍

នានា ជាពិបេេផ្លបធៀបតដ្លមានទ្យិននន័យេមុ គ្សាម ។ បហើយការបបងកត្
ើ រកាបបនោះ ទាម្ទាឱ្យអនកតដ្លជាអនកបបងកើត្
បធវើការវិគគ្ ឱ្យ នច្ាេ់។
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កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

៤.៦.២ ធាតុននម្កាប (Chart Element)
ឹ ដ្ូច្ជា៖
បៅកនង
ុ រកាបម្ួយមានធ្លត្ុម្ួយច្ំនន
ួ តដ្លអនកគ្ួរយល់ដ្ង
នផ្ា

គ្ឺជានផ្ាខាងបរកាយបគ្បងាេន់ នរកាបតដ្លបរបើបដ្ើម្បីផ្ក
ាុ ធ្លត្ុទាង
ំ អេ់ននរកាប

ជញ្ញជង
ំ

គ្ឺជានផ្ាម្យ
ួ បទ្យៀត្តដ្លេថ ត្
ិ បៅកនុងរកាបេរមាប់ោក់តាំង បបងាគលរកាប ត្នម្ល
បលើបបងាគល រកឡាច្រត្ងគ និងអ័កស

បបងាគល

ជារូបគពត្ំណាងឱ្យត្នម្លពីបញ្ជ ីតដ្លយកម្កបរបើកង
នុ រកាប

អ័កស (Axes)

មានអ័កសបផ្ដក X និងអ័កសបញ្ឈរ Y (េរមាប់កំណត្់ត្នម្លឯកតា)

តាង (Legend)

គ្ឺជាសាលករ ប់ពីប្មោះបបងាគលរកាបនីម្ួយៗ

ច្ំណងបជើង (Chart Title)

ជាសាលកេរមាប់ោក់ប្មោះេមាគល់តផ្នកណាម្ួយននរកាបដ្ូច្ជា

ច្ំណងបជើង

រកាប ច្ំណងបជើងអ័កស X ច្ំណងបជើងអ័កស Y

៤.៦.២ ម្បសេទននម្កាប
រកាបគ្ឺជាឧបករណ៍ដ្មា
៏ នអានុគពម្ួយតដ្លអនុញ្ញញត្ឱ្យអនកបងាា ទ្យិនននយ
័ កនង
ុ រូបគពបផ្សងៗោន។

រកាបមានបរច្ើន

របបេទ្យដ្ូច្ជា៖ រកាបរ រ (Bar), រកាប Column, រកាបច្ំណិត្ (Pie), រកាបបនាាត្់ (Line), រកាប Area,រកាប Stock, រកាប
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៤

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

២
X Y (Scatter), រកាប Surface, រកាប Radar, រកាប Treemap, រកាប Sunburst, រកាប Histogram, រកាប Box &
Whisker, រកាប Waterfall, រកាប Combo ។ រកាបតដ្លបរបើ ក
ឹ ញាប់មានដ្ូច្ជា Column, Line, Bar, Pie, Area និង
Surface។

៤.៦.៣ សបៀបបសងកើតម្កាប (Chart)
ឧទាហរណ៍អនកមានទ្យិននន័យដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ

57

សម្ស ៀនទី

កម្ម វិធីនព្វនត កម្ម្ិតម្ូលដ្ឋាន

៤

ូបម្នដ និងអ្នុគម្ន៍

ទ្យី១. េូម្ select បលើ cell តដ្លអនកបបងកើត្រកាប (chart) បោយមានបញ្ចូ លច្ំណងបជើងជួរឈរ (column
title) និង Row Labels។ Cells ទាំងបនាោះជាទ្យិនននយ
័ (source data) េរមាប់បធវើរកាប។

ទ្យី២. េូម្ច្ុច្ Insert បនាាប់ម្ក ច្ុច្បលើេញ្ញញ chart បនាាប់ច្ុច្បលើេញ្ញញ Column chart

បៅបលើរកាបបនោះអនកអាច្បធវើការតកេរម្ួល Chart titles, Legends និង Data Labels។ បលើេពីបនោះអនកអាច្
Design និង ផ្លេ់បតូររបបេទ្យននរកាប នផ្ងតដ្រ។
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២
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៥

តារាង សងខបទិននន័យ

សម្ស ៀនទី៥ តារាង សងខបទិននន័យ
បោលបំណង: បនាាប់ពីបញ្ច បប់ ម្បរៀនបនោះអនកគ្ួរតត្អាច្បធវើ នដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ

 ពនយល់ពសា
ី រៈរបបោជន៍ននការបរបើរ េ់តារាងេបងខបទ្យិនននយ
័ (PivotTable)
 បបងកើត្តារាងេបងខបទ្យិនននយ
័
ន
 ពនយល់ពសា
ី រៈរបបោជន៍ននការបរបើរ េ់រកាបេបងខបទ្យិនននយ
័ (PivotChart)
 បបងកើត្រកាបេបងខបទ្យិននន័យ ន
 ពនយល់ពសា
ី រៈរបបោជន៍ននការបរបើរ េ់ Slicer Filtering
 បរបើ Slicer Filtering បដ្ើម្បីបរចោះទ្យិនននយ
័ និងរច្នា Slicer Dashboard
៥.១ តារាង សងខបទិននន័យ
៥.១.១ ទិដ្ភា
ា ព្ទូសៅ
បៅបពលអនកមានទ្យិនននយ
័ បរច្ើន បហើយបពលស្លោះអនកពិ កកនង
ុ ការវិគគ្ និង េបងខបទ្យិនននយ
័ បៅកនង
ុ ទ្យំព័រផ្ាុកទ្យិននន័យ។
តារាងេបងខបទ្យិនននយ
័ (PivotTable) អាច្ជួយអនកកនុងការវិគគ្ បរៀបច្ំ េបងខបទ្យិនននយ
័ និង អនុញ្ញញត្ឱ្យអនកបរៀបច្ំទ្យិនននយ
័ បៅ
តាម្ទ្យរម្ង់តដ្លអនកច្ង់ ន។
៥.១.២ កា បសងកើតតារាង សងខបទិននន័យ
អនកនឹងបធវើការេបងខបទ្យិនននយ
័ បូកបញ្ចូ លការបងាា ទ្យិនននយ
័ បៅបលើរកាហវបោយបរបើរ េ់ Pivot Table ។
ខាងបរកាម្បនោះជាតារាងគ្ំរនូ នរ ក់ច្ំណូលរបេ់បុគ្ល
គ ក
ិ នីម្យ
ួ ៗ
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៥

តារាង សងខបទិននន័យ

២
បដ្ើម្បីបបងកើត្តារាងេបងខបទ្យិនននយ
័
ន េូម្ច្ុច្បលើ Insert បនាាប់ច្ុច្ PivotTable ដ្ូច្រូបខាងបរកាម្បនោះ

ច្ុច្បរជើេបរើេទ្យិននន័យគ្ំរូរ ក់ច្ំណូលរបេ់បុគ្ល
គ ិក បនាាប់ម្កច្ុច្ New Worksheet បដ្ើម្បីបងាា ទ្យិននន័យបៅ
បលើេនលក
ឹ កិច្កា
ច រងមី (បដ្ើម្បីកឱ្
ុំ យរច្ ន
ំ ិងទ្យិននន័យជាម្ួយតារាងរួម្)។

បនាាប់ម្កច្ុច្ OK អនកនឹង ន Pivot Table Fields ដ្ូច្រូបខាងបរកាម្ បដ្ើម្បីអនកអាច្បធវើការេបងខបទ្យិនននយ
័ តាម្អវី
តដ្លអនកច្ង់ ន
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៥

តារាង សងខបទិននន័យ

បនាាប់ម្កអនករោន់តត្ទា

Fields ណាតដ្លអនកច្ង់បងាា បៅបលើតារាងេបងខបទ្យិនននយ
័
បោយអូេទ្យមាលក់បៅកនង
ុ

របអប់ Filter, Columns, Rows ឬ Values ។

ការពនយល់

៥.២ ម្កាប

១

ជាកតនលងតដ្លអនុញ្ញញត្ឱ្យអនកអាច្បធវកា
ើ របរចោះទ្យិននន័យ ន

២

ជាលទ្យធផ្លននការបធវតា
ើ រាងជំនយ
ួ

៣

ជាប្មោះជួរឈរតដ្លមានកនង
ុ តារាងទ្យិនននយ
័

៤

ជាកតនលងេរមាប់បតនថម្ជួរឈរណាតដ្លអនកច្ង់បធវើការបរចោះទ្យិននន័យ

៥

ជាជួរឈរតដ្លនឹងបងាា កនុងតារាងជំនយ
ួ

៦

ជាជួរបដ្កតដ្លរត្ូវបងាា កនុងតារាងជំនយ
ួ

៧

ជាកតនលងគ្ណនាទ្យិននន័យ

សងខបទិននន័យ

រកាបេបងខបទ្យិននន័យ (PivotChart)បៅកនង
ុ តារាងេបងខបទ្យិនននយ
័ ដ្ូច្ោនបៅនឹង ការបរបើរ េ់រកាបធម្មតាតដ្រ រោន់
តត្វាទា យកទ្យិនននយ
័ ពីតារាងេបងខបទ្យិនននយ
័
ម្កបរបើរ េ់បបុបណាណោះ។ អនកអាច្បរជើេបរើេរបបេទ្យរកាបបលង់ និងរច្នាបទ្យនន
រកាម្ឱ្យរេបបៅតាម្ទ្យិនននយ
័ របេ់អនក។

 េូម្ច្ុច្បងប Insert  បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Pivot Chart
 បនាាប់ម្កបរជើេបរើេទ្យិនននយ
័ តដ្លអនកច្ង់បធវកា
ើ របងាា បៅបលើរកាប ដ្ូច្ោននឹងការបរជើេបរើេទ្យិនននយ
័ បៅកនុង
Pivot Table
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៥

តារាង សងខបទិននន័យ

២

៥.៣ កា សម្ចាោះទិននន័យសម្បើ Slicer

Slicers រេបដ្ៀងបៅនឹង Filter តដ្រ បបុតនតវាមានគពងាយរេួលនិងរហ័េជាង Filter។ របេិនបបើអនកធ្លលប់តត្បរបើ
រ េ់ Filter បហើយសាកលបងម្កបរបើជាម្ួយ Slicers បនាោះអនកនឹងមានអារម្មណ៍ថាម្ិនច្ង់រត្ ប់បៅបរបើរ េ់ Filter វិ
បនាោះបទ្យ។ បនាាប់ពីបធវកា
ើ រេបងខបទ្យិនននយ
័ បៅបលើ Pivot Table និង Pivot Chart រួច្ម្ក អនកអាច្សាកលបងបរបើរ េ់ Slicer
តដ្លវាងាយរេួលកនង
ុ ការបរចោះទ្យិនននយ
័ យកម្កបងាា បៅបលើតារាង និងរកាបបៅតាម្អវីតដ្លអនក នច្ុច្ ។

អនកអាច្បបងកត្
ើ Slicer បោយៈ ច្ុច្បងប Insert  បនាាប់ម្កច្ុច្ Slicer កនុង
រកុម្ Filter  បនាោះវានឹងបងាា នូវតារាង Insert Slicer បនាាប់ពីអនក នបរជើេ
បរើេ Fields េរមាប់បធវើជា Slicer រួច្ច្ុច្ OK
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៥
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បៅបពលអនកច្ង់ផ្លេ់បតូរទ្យិនននយ
័ បៅបលើតារាងទ្យិនននយ
័ រួម្ វាម្ិន នបធវើការផ្លេ់បតូរទ្យិនននយ
័ បៅកនង
ុ
PivotTable ឬ
PivotChart បនាោះបទ្យ។ លុោះរតាតត្អនកបធវកា
ើ រ Refresh ទ្យិនននយ
័ បទ្យើបទ្យិននន័យទាំងបនាោះ នផ្លេ់បតូរ។ បដ្ើម្បី Refresh
PivotTable បោយអនករោន់តត្ច្ុច្បលើ Analyze បនាាប់ម្ក Refresh ជាការបរេច្។

លាំហាត់
រកុម្ហន
ុ អច្លនរទ្យពយម្ួយ នបធវើបញ្ជ ីរគ្ប់រគ្ងបុគ្ល
គ ិកជាម្ួយកម្ម វិធន
ី ពវនដ (Sheet - Ex5)។

១. ច្ូរតេវ ងរកអាយុរបេ់បុគ្ល
គ ក
ិ នីម្ួយៗ
២. ច្ូរបធវើការបំតលង ទ្យីកតនលងកំបណើត្របេ់បុគ្ល
គ ក
ិ នីម្ួយៗ ពីអកសរត្ូច្ បៅជាអកសរធំទាង
ំ អេ់
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២
៣. ច្ូរបធវើការគ្ណនារកច្ំណូលេរុបរបេ់បុគ្ល
គ ក
ិ នីម្ួយៗ
៤. ច្ូរបធវកា
ើ រគ្ណនារកច្ំណូលជាម្ធយម្របេ់បុគ្ល
គ ិកនីម្យ
ួ ៗ
៥. ច្ូរបធវកា
ើ រគ្ណនារកច្ំណូលស្ពេ់ជាងបគ្ននតស្នីម្យ
ួ ៗរបេ់បុគ្គលក
ិ
៦.ច្ូរបធវកា
ើ រគ្ណនារកច្ំណូលទាបជាងបគ្ននតស្នីម្ួយៗរបេ់បុគ្គលក
ិ
៧. ច្ូររាប់ច្ំនន
ួ បុគ្ល
គ ិកតាម្បេទ្យ។
៨. ច្ូររាប់ច្ន
ំ ន
ួ បុគ្ល
គ ក
ិ បេទ្យរបុេ និងមានទ្យីកតនលងកំបណើត្បៅេនំបព
៩. ច្ូររាប់រកច្ំនន
ួ បុគ្ល
គ ក
ិ បេទ្យរេី និងមានទ្យីកតនលងកំបណើត្បៅកំពង់ចម្
១០. ច្ូរេរបេរអនុគ្ម្ន៍រករ ក់បតនថម្េរមាប់បុគ្ល
គ ក
ិ តាម្លកខស្ណឌ៖
បបើបុគ្គលក
ិ មានករម្ិត្វបបធម្៌ចប់ពី បរិញ្ប
ញ រត្ និងមានអត្ីត្គពការងារចប់ពី ៦ឆ្នំប ើងបៅ នឹងបតនថម្ ១០%នន
រ ក់េរុប បហើយេរមាប់បុគ្ល
គ ក
ិ តដ្លមានករម្ិត្វបបធម្៌ចប់ពី អនុបណឌិត្ និងមានអត្ីត្គពការងារចប់ពី ៥ឆ្នំប ង
ើ បៅ
នឹងម្តនថម្ ២០%ននរ ក់េរុប
១១. ច្ូរេរបេរអនុគ្ម្ន៍រកករម្ិត្រ ក់តស្របេ់បុគ្ល
គ ិកតាម្លកខស្ណឌ៖
 បបើេិនរ ក់តស្បុគ្ល
គ ក
ិ ត្ិច្ជាង ឬបេម ើ ២៥០ បនាោះបងាា ករម្ិត្រ ក់តស្ ត្ិច្
 បបើេិនរ ក់តស្បុគ្ល
គ ក
ិ ត្ិច្ជាង ឬបេម ើ ៤៥០ បនាោះបងាា ករម្ិត្រ ក់តស្ ម្ធយម្
 បបើេិនរ ក់តស្បុគ្ល
គ ក
ិ បរច្ើនជាង ៤៥០ បនាោះបងាា ករម្ិត្រ ក់តស្ បរច្ើន
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សម្ស ៀនទី៦ កា តាម្ដ្ឋន និង វ
ុ តថភា
ិ ព្ទិននន័យ
បោលបំណង: បនាាប់ពីបញ្ច បប់ ម្បរៀនបនោះអនកគ្ួរតត្អាច្បធវើ នដ្ូច្ខាងបរកាម្ៈ
 ពនយល់ពី វិធតា
ី ម្ោនការតកតរបទ្យិនននយ
័
 កំណត្់ការតាម្ោនការតកទ្យិនននយ
័
 បម្ើលរបវត្តិទ្យិនននយ
័ តដ្ល នតកតរប
 ពនយល់ពី វិធីការពារទ្យិនននយ
័ របេ់ Workbook, Worksheet
 ការការពារបេៀវបៅកិច្កា
ច រ (Workbook)
 ការការពារេនលឹកកិច្ចការ (Worksheet)
៦.១ កា តាម្ដ្ឋនកា ផ្ល ប
់ ដូ
ការតាម្ោនការផ្លេ់បដូរ (Track Change) បរបើេរមាប់តាម្ោនបពលមានការតកតរបទ្យិនននយ
័ បៅកនង
ុ េនលឹកកិច្ចការ។
ការបរបើរ េ់ Track Change បរច្ើន បៅបពលតដ្លបោកអនកបធវើការតកេរម្ួលបលើអត្ថបទ្យណាម្ួយ រួច្ច្ង់ឱ្យមាចេ់អត្ថបទ្យដ្ឹង
ថាអនក នតកេរម្ួលអវីស្លោះ ។
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេបងប Review (១)
២. បនាាប់ម្កបរជើេបរើេ Track Changes បៅកនុងរកុម្ Change
៣. រួច្បរើេ Highlight Changes (២)
៤. ធីករបអប់ Track changes while editing និង Highlight changes on screen រួច្ច្ុច្ OK
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២
៦.២ កា បណនថម្ម្តិសោបល់
បោកអនកអាច្បតនថម្ម្ត្ិបោបល់ (comment)បលើរកឡាណាម្ួយេរមាប់បធវើកំណត្់ច្ំណាំ ឬ ជាការរំលក
ឹ អវីម្ួយ។
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេ Cell ណាម្ួយតដ្លអនកច្ង់បតនថម្ម្ត្ិ
២. បរជើេបរើេ Review Tab (១)
៣. បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក New Comment (២)
៤. របអប់ Commentនិងបងាា ប ើង បនាាប់ម្កអនកអាច្បធវើការេបេរកំណត្់ច្ណា
ំ
ំ ន

៦.៣ កា លាក់ នលក
ឹ កិច្ចកា
របេិនបបើកនុង Workbook របេ់អនកមានផ្ាង
ំ េនលក
ឹ កិច្ចការបរច្ើន (Worksheet) អនកអាច្បធវើការោក់ផ្ាង
ំ េនលឹកកិច្ច
ការណាតដ្លអនកម្ិនច្ង់ឱ្យអនកបផ្សងបម្ើលប ើ


ន។ បដ្ើម្បីបធវើការោក់េនលក
ឹ កិច្កា
ច រអនករត្ូវ៖

ច្ុច្ Mouse ខាងសាដ ំ (right click)បលើផ្ាង
ំ េនលក
ឹ កិច្កា
ច រណាតដ្លអនកច្ង់ោក់  រួច្បរជើេបរើេពាកយ Hide
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៦.៤ កា សៅ នលក
ឹ កិច្ចកា ណដ្លលាក់ម្កវិញ


ច្ុច្ Mouse ខាងសាដ ំ (right click) បលើេនលក
ឹ កិច្កា
ច រណាម្ួយ  រួច្បរជើេបរើេពាកយ Unhide

៦.៥ កា កា ពា

នលក
ឹ កិច្ចកា

បដ្ើម្បីការពារអនកបផ្សងកុំឱ្យបធវកា
ើ រផ្លេ់បដូរទ្យិនននយ
័ ឬលុបទ្យិនននយ
័ របេ់អនក អនករត្ូវបធវើការ lock cells បៅបលើផ្ាង
ំ េនលក
ឹ
កិច្ចការរបេ់អនក ជាម្ួយនឹងបលស្េមាៃត្់។
បដ្ើម្បីបធវើការ ការពារេនលឹកកិច្កា
ច ររបេ់អនករត្ូវច្ូលតាម្រច្ក៖
១. បរជើេបរើេបងប Review
២. បនាាប់ម្កបរជើេបរើេយក Protect Sheet
៣. រួច្បញ្ចូ លបលស្េមាៃត្់តដ្លអនកច្ង់កំណត្់
៤. បនាាប់ម្កវាយបញ្ជូ លបលស្េមាៃត្់ម្ដងបទ្យៀត្
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២

៦.៥ កា កា ពា ស ៀវសៅកិច្ចកា
ការការពារបេៀវបៅកិច្កា
ច រ (Workbooks) គ្ឺជាការការពារបេៀវបៅកិច្ចការទាំងម្ូលបដ្ើម្បីកុំឱ្យអនកដ្នទ្យបធវើការផ្លេ់
បដូរប្មោះ ផ្លេ់បដូរទ្យីតាំង sheet ោក់ ឬក៏លុបេនលឹកកិច្ចការរបេ់អនក។
រច្កច្ូល៖
១. បរជើេបរើេបងប Review
២. បនាាប់ម្កបរើេយក Protect Sheet កនុងរកុម្ Changes
៣. រួច្បញ្ចូ លបលស្េមាៃត្់តដ្លអនកច្ង់កំណត្់
៤. បនាាប់ម្កវាយបញ្ជូ លបលស្េមាៃត្់ម្ដងបទ្យៀត្
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