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XLS041 : การเขยีน Macro VBA บน Excel ส าหรบัการท างานอตัโนมตัแิทนมนุษย ์

 
หลกัการและเหตผุล : 

 
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทีม่ขีดีความสามารถทางดา้นจัดการขอ้มลูและค านวณ (Spreadsheet) ทีน่ยิมใช ้

กันอย่างมาก แตใ่นการท างานหลายดา้นก็จะเป็นลักษณะซ ้า ๆ เดมิๆ ซึง่เราสามารถสรา้งระบบบน Excel เพือ่ท างานให ้

เราแบบอัตโนมัตไิดเ้พียงแค่กดปุ่ ม ดว้ยการพัฒนาดา้นโปรแกรมทีช่ ือ่ว่า Macro VBA (Visual Basic for Application) 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืบนัทกึกระบวนการท างานเก็บไวใ้หท้ างานแทน และสามารถเขยีนโปรแกรมเพือ่ปรับเปลีย่นความสามารถ

ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการได ้ประหยัดเวลาในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
ดังนัน้ หลักสตูรนี้เป็นการน าเอาความสามารถของ Macro VBA Excel มาใชใ้นการท างาน โดยเนื้อหาจะเริ่ม

ตัง้แต ่การบันทกึและปรับแก ้Macro ดว้ยการเขยีนโปรแกรมจาก Visual Basic for Application  โดยใชก้รณีศกึษาต่าง 

ๆ เชน่ การบันทกึขอ้มูลการขาย และ ออก Invoice,  การท าแบบฟอรม์บันทกึขอ้มูลบคุลากร,  การน าเขา้ขอ้มูล เพยีง 1 
คลกิ   หรอืการใช ้Macro เพือ่จัดการขอ้มลูดบิมาแสดงเป็น Pivot Table และ Pivot Chart ทีส่วยงาม  

 
วตัถปุระสงค ์: 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถสรา้งค าสัง่ท างานอตัโนมัตไิดโ้ดยใชค้วามสามารถของ Macro ใน Excel ได ้

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมแกไ้ขโคด้ดว้ย Visual Basic for Application (VBA) ในการประยุกตใ์ชง้านได ้

  

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 
1. ผูท้ีต่อ้งการให ้Excel สามารถท างานแบบอัตโนมัตไิดด้ว้ยเครือ่งมอืบนัทกึ Macro (Macro Recorder) 

2. ผูท้ีต่อ้งการเขยีนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) ทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัท ี
3. ผูท้ีต่อ้งการสรา้งระบบโปรแกรมส าเร็จรูปบน Excel ไวใ้ชง้าน 

4. นักศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม : 

1. ควรมพีืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 
2. ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Excel ในระดบัเบือ้งตน้มากอ่น 

 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 
1. สรา้ง Chart วเิคราหก์ารขาย ดว้ย Excel ส าหรับการท าตลาดออนไลน์ 

2. การใช ้PivotTable สรุปขอ้มลู บน Excel ส าหรับผูจั้ดการธรุกจิ 
3. สรา้ง Dashboard ดว้ย Excel ส าหรับวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 

 
เนือ้หาการอบรมสมัมนา : 

1. รูจ้ัก Macro & VBA ในภาพรวม 

• ความหมายและประโยชนข์อง มาโคร (Macro) 
• การเรยีกใช ้Developer Tab และสว่นประกอบของ Developer Tab 

• สว่นประกอบทีส่ าคัญของ Macro 
• แนวทางการพัฒนาระบบงาน Macro VBA บน Excel 

 

2. หลกัการบนัทกึ Macro ใน Excel 
• การบนัทกึมาโคร (Macro) 

• การแกไ้ข Macro Excel 
• การบนัทกึ Macro Excel 

• รูจ้ักกับ Relative Reference 
• การรัน Macro Excel 

• การลบ Macro Excel 

• การก าหนดประเภทของ Macro และการจัดเก็บ Macro 
• การตรวจสอบการท างานของ Macro 

• การดโูคด้ Visual Basic for Application (VBA) 
 

3. การก าหนด Macro ใหก้บัทลูบาร ์ปุ่ มและคอนโทรล 

• การเรยีกใชม้าโครผ่านปุ่ ม (Button) 
• การสรา้ง Ribbon เพือ่เรยีกใชง้านมาโคร 
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4. การรักษาความปลอดภัย 

• การป้องกนั Macro (Macro Security) 
• การเปิด Macro Enable Workbook 

 
5. หลกัการเขยีนโปรแกรม Visual Basic for Application (VBA) 

• ภาพรวมหนา้ตา่ง Visual Basic for Application 

• วธิกีารอา่นโคด้ และ เทคนคิการแกไ้ขโคด้ VBA โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเขยีนโปรแกรม 
• โครงสรา้งทางภาษา Statement ใน VBA  

• สรา้งใชฟั้งกช์นัค าสัง่ Message Box / Input Box 
• การก าหนด ตัวแปร (Variable) และขอบเขตของตัวแปร 

 ชนดิของตัวแปร (Data Type) 

 การก าหนดชนดิตวัแปรทีเ่หมาะสม 

• การใชโ้ครงสรา้งควบคมุค าสัง่ (Control Structure) 

 โครงสรา้ง If...Then…Else 

 โครงสรา้ง For…Next 

 โครงสรา้ง Do…While…Loop 

 โครงสรา้ง Do…Loop…Until 

 
6. Case Study ในการเรยีนการสอนจะม ีCase Study เพือ่ใชก้บังานจรงิ เพือ่ใชก้บัโลกธรุกจิจรงิ 

• การสรา้งปุ่ ม บนัทกึขอ้มลูการขาย และ ออกใบแจง้หนี ้ 

• การน าเขา้ขอ้มลู เพยีง 1 คลกิ เพือ่น ามาจัดรูปแบบขอ้มลูในรูปแบบอัตโนมัต ิ
• การใช ้Macro เพือ่น าขอ้มลูมาแสดงเป็น Pivot Table และ Pivot Chart ทีส่วยงามในพรบิตา 

• เทคนคิการท าใหร้ะบบงานมคีวามยดืหยุน่ เชน่ น าขอ้มลูจากหลายชทีมาตอ่กนัแมข้อ้มลูจะไม่เทา่กนั 
 

วทิยากร : 

 

อาจารยส์มทิธชิยั ไชยวงศ ์
 วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 

 วทิยากรพเิศษ หลักสตูร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics, 

Programming & Web Programming 

 

   

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 2 วนั (12 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 7,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  

http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
mailto:training@nstda.or.th

