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XLS041: การเขียน Macro VBA บน Excel สาหร ับการทางานอ ัตโนม ัติแทนมนุษย์
หล ักการและเหตุผล:
Microsoft Excel เป็ นโปรแกรมทีม
่ ข
ี ด
ี ความสามารถทางด ้านจัดการข ้อมูลและคานวณ (Spreadsheet) ทีน
่ ย
ิ มใช ้
กันอย่างมาก แต่ในการทางานหลายด ้านก็จะเป็ นลักษณะซ้า ๆ เดิมๆ ซึง่ เราสามารถสร ้างระบบบน Excel เพือ
่ ทางานให ้
ื่ ว่า Macro VBA (Visual Basic for Application)
เราแบบอัตโนมัต ไิ ด ้เพียงแค่กดปุ่ ม ด ้วยการพัฒนาด ้านโปรแกรมที่ชอ
ซึง่ เป็ นเครือ
่ งมือบันทึกกระบวนการทางานเก็บไว ้ให ้ทางานแทน และสามารถเขียนโปรแกรมเพือ
่ ปรับเปลีย
่ นความสามารถ
ให ้เหมาะสมกับความต ้องการได ้ ประหยัดเวลาในการทางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั น
้ หลักสูตรนี้เป็ นการน าเอาความสามารถของ Macro VBA Excel มาใช ้ในการท างาน โดยเนื้อหาจะเริม
่
ึ ษาต่าง
ตัง้ แต่ การบันทึกและปรับแก ้ Macro ด ้วยการเขียนโปรแกรมจาก Visual Basic for Application โดยใช ้กรณีศก
ๆ เช่น การบันทึกข ้อมูลการขาย และ ออก Invoice, การทาแบบฟอร์มบันทึกข ้อมูลบุคลากร, การนาเข ้าข ้อมูล เพียง 1
คลิก หรือการใช ้ Macro เพือ
่ จัดการข ้อมูลดิบมาแสดงเป็ น Pivot Table และ Pivot Chart ทีส
่ วยงาม
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถสร ้างคาสัง่ ทางานอัตโนมัตไิ ด ้โดยใช ้ความสามารถของ Macro ใน Excel ได ้
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมแก ้ไขโค ้ดด ้วย Visual Basic for Application (VBA) ในการประยุกต์ใช ้งานได ้
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ:
1. ผู ้ทีต
่ ้องการให ้ Excel สามารถทางานแบบอัตโนมัตไิ ด ้ด ้วยเครือ
่ งมือบันทึก Macro (Macro Recorder)
2. ผู ้ทีต
่ ้องการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) ทีส
่ ามารถนาไปประยุกต์ใช ้ได ้ทันที
3. ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างระบบโปรแกรมสาเร็จรูปบน Excel ไว ้ใช ้งาน
4. นักศึกษาและผู ้สนใจทั่วไป
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม:
1. ควรมีพน
ื้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์เบือ
้ งต ้น
2. ควรมีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Excel ในระดับเบือ
้ งต ้นมาก่อน
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
1. สร ้าง Chart วิเคราห์การขาย ด ้วย Excel สาหรับการทาตลาดออนไลน์
2. การใช ้ PivotTable สรุปข ้อมูล บน Excel สาหรับผู ้จัดการธุรกิจ
3. สร ้าง Dashboard ด ้วย Excel สาหรับวิเคราะห์และนาเสนอข ้อมูล
ั
้ หาการอบรมสมมนา:
เนือ
1. รู ้จัก Macro & VBA ในภาพรวม
• ความหมายและประโยชน์ของ มาโคร (Macro)
• การเรียกใช ้ Developer Tab และส่วนประกอบของ Developer Tab
• ส่วนประกอบทีส
่ าคัญของ Macro
• แนวทางการพัฒนาระบบงาน Macro VBA บน Excel
2. หลักการบันทึก Macro ใน Excel
• การบันทึกมาโคร (Macro)
• การแก ้ไข Macro Excel
• การบันทึก Macro Excel
• รู ้จักกับ Relative Reference
• การรัน Macro Excel
• การลบ Macro Excel
• การกาหนดประเภทของ Macro และการจัดเก็บ Macro
• การตรวจสอบการทางานของ Macro
• การดูโค ้ด Visual Basic for Application (VBA)
3. การกาหนด Macro ให ้กับทูลบาร์ ปุ่ มและคอนโทรล
• การเรียกใช ้มาโครผ่านปุ่ ม (Button)
• การสร ้าง Ribbon เพือ
่ เรียกใช ้งานมาโคร
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4. การรักษาความปลอดภัย
• การป้ องกัน Macro (Macro Security)
• การเปิ ด Macro Enable Workbook
5. หลักการเขียนโปรแกรม Visual Basic for Application (VBA)
• ภาพรวมหน ้าต่าง Visual Basic for Application
• วิธก
ี ารอ่านโค ้ด และ เทคนิคการแก ้ไขโค ้ด VBA โดยไม่จาเป็ นต ้องเขียนโปรแกรม
• โครงสร ้างทางภาษา Statement ใน VBA
ั คาสัง่ Message Box / Input Box
• สร ้างใช ้ฟั งก์ชน
• การกาหนด ตัวแปร (Variable) และขอบเขตของตัวแปร
ชนิดของตัวแปร (Data Type)
การกาหนดชนิดตัวแปรทีเ่ หมาะสม
• การใช ้โครงสร ้างควบคุมคาสัง่ (Control Structure)
โครงสร ้าง If...Then…Else
โครงสร ้าง For…Next
โครงสร ้าง Do…While…Loop
โครงสร ้าง Do…Loop…Until
6. Case Study ในการเรียนการสอนจะมี Case Study เพือ
่ ใช ้กับงานจริง เพือ
่ ใช ้กับโลกธุรกิจจริง
• การสร ้างปุ่ ม บันทึกข ้อมูลการขาย และ ออกใบแจ ้งหนี้
• การนาเข ้าข ้อมูล เพียง 1 คลิก เพือ
่ นามาจัดรูปแบบข ้อมูลในรูปแบบอัตโนมัต ิ
• การใช ้ Macro เพือ
่ นาข ้อมูลมาแสดงเป็ น Pivot Table และ Pivot Chart ทีส
่ วยงามในพริบตา
• เทคนิคการทาให ้ระบบงานมีความยืดหยุน
่ เช่น นาข ้อมูลจากหลายชีทมาต่อกันแม ้ข ้อมูลจะไม่เท่ากัน
วิทยากร:
อาจารย์สมิทธิชัย ไชยวงศ์
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วิทยากรพิเศษ หลักสูตร Microsoft Office, Database, Web Design& Graphics,
Programming & Web Programming

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง)
กาหนดการอบรม: ตามตารางปฏิทน
ิ อบรมประจาปี https://www.career4future.com/trainingprogram
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
ค่าลงทะเบียนอบรม: ท่านละ 6,500 บาท (ราคารวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว)
** สถาบันฯ เป็ นหน่วยงานราชการ จึงไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทต
ี่ ้องถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม:
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
้ 6
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชัน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.career4future.com
E-mail:
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