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ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ

ในMS Excel

ความหมาย

ในภาษาไทย

ผูส้อนยกตัวอยา่งในรปู

ประโยคค าถาม

absolute คา่สมับรูณ์ คา่แน่นอน ตายตัว

Active Cell เซลลท์ีก่ าลังท างานอยู่

Adjust ปรับ

against column คอลัมนท์ีเ่กีย่วขอ้ง

Alignment การวางต าแหน่งขอ้มลู

arrange การจัดเรยีง (หนา้ตา่ง)

Aspect Theme Color สขีองชดุรปูแบบ ชือ่ Aspect

AutoFilter การกรองขอ้มลูอัตโนมัติ

AutoFit การปรับใหพ้อดอีัตโนมัติ

AutoFormat การจัดรปูแบบอัตโนมัติ

AutoShape รปูรา่งอัตโนมัติ

AutoSum การหาคา่ผลรวมอัตโนมัติ

average คา่เฉลีย่

before กอ่น

beginning เริม่ตน้ ตัง้แตต่น้ เริม่

category ประเภท หมวดหมู่

cell range ชว่งเซลลข์อ้มลู

Chart Layout เคา้โครงแผนภมูิ

comma separator เครือ่งหมาย, คัน่หลักพัน

compatibility สอดคลอ้งกัน เขา้กันได ้

Conditional Formatting การจัดรปูแบบอยา่ง มเีงือ่นไข

configure ก าหนดคา่

connect เชือ่มตอ่ เกีย่วโยง

containing ทีม่อียู่

content เนือ้หา

correction แกไ้ข

count นับ

current ปัจจบุัน

custom ก าหนด

data bar แถบขอ้มลู

data series ชดุขอ้มลู

decimal places ต าแหน่งทศนยิม

default คา่เริม่ตน้

direction ทศิทาง

drag and drop คลกิเมาสค์า้งไวแ้ลว้ลากไปวางตรงต าแหน่งทีต่อ้งการ
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duplicate ซ ้าซอ้น

earlier กอ่น

Effect ลักษณะพเิศษ

Ensure ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

evaluation ประเมนิ

fill handle จดุสีเ่หลีย่มเล็กๆ ตรงมมุลา่งของเซลลปั์จจบุัน

Filter กรองขอ้มลู

Format Painter การคัดลอกรปูแบบเซลล์

Formula สตูรค านวณ

freeze ท าใหต้รงึอยูก่ับที่

greater than มากกวา่

Gridlines เสน้ตาราง

Group จัดกลุม่

headings หวัขอ้ ขวัเรือ่ง

Horizontally แนวนอน ขนานกับพืน้ดนิ

Hyperlink การเชือ่มโยง การลงิค์

incompatible feature คณุลักษณะทีไ่มเ่ขา้กัน

increase เพิม่

indicator ตัวบง่ชี้

inspect ตรวจสอบ ตรวจตราอยา่ง ละเอยีด

Instead of แทนที่

Landscape การตัง้คา่หนา้กระดาษใหเ้ป็นแบบแนวนอน

largest มากทีส่ดุ

least นอ้ยทีส่ดุ

less than นอ้ยกวา่

link การเชือ่มโยง

lowest นอ้ยทีส่ดุ

maintain เก็บรักษา

margin ขอบกระดาษ

Mark as Final ก าหนดใหเ้ป็นขัน้  สดุทา้ย

maximum, MAX คา่สงูสดุ

Merge & Center ผสานเซลลแ์ละจัดกึง่กลางใหก้ับชว่งขอ้มลู

minimum, MIN คา่ต า่สดุ

minus เครือ่งหมายลบ

multiply การคณู
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Orientation เลอืกแนวการวางขอ้มลู

otherwise display การแสดงผลอยา่งอืน่

owner เจา้ของ

parentheses วงเล็บ

path แสดงแหลง่ทีเ่ก็บขอ้มลู

Percentage เปอรเ์ซ็นต์

positive ทางบวก

prepare เตรยีม เตรยีมการ

prevent ป้องกัน

protection การป้องกัน

Print Area พืน้ทีก่ารพมิพ์

properties คณุสมบัติ

Recently Used ใชล้า่สดุ

reference การอา้งองิ อา้งถงึ 

relative เกีย่วขอ้ง, มคีวามสมัพันธ์

repeated ท าซ ้า

Replace แทนที่

restrict จ ากัด ยับยัง้

returns ยอ้นกลับ

reverse ตรงกันขา้ม

Scale มาตราสว่น

ScreenTip ค าอธบิายเพิม่เตมิส าหรับ Hyperlink

section สว่น

separate แยก

series ล าดับทีต่ดิตอ่กัน

shading สพีืน้

share workbook การใชส้มดุงานรว่มกัน

softened ออ่นโยน

sort จัดเรยีงขอ้มลู

Split แบง่, แยก

Subtotal ยอดรวมของสว่นหนึง่

through ถงึ, ผา่นตลอด

unchanged ไมเ่ปลีย่นแปลง

unhide ยกเลกิการซอ่น

values คา่ตัวเลข
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Vertically แนวตัง้ ตัง้ฉากกับพืน้ดนิ

without ปราศจาก

สรปุค าศัพทเ์พิม่เตมิ
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