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หลกัสูตร Advanced Ecxelfor Special Macro & VBA 
 วันท่ี 25-26 กรกฏาคม  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Grand Sukhumvit  Hotel  สุขุมวิท  4-6  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพยีงท่านละ 6,800 บาท 

 (ราคาปกติท่านละ  7,800 บาท) 

          
วทิยากร : อาจารย์สมเกยีรติ  ช่วยมาก 

พฒันาหลกัสูตรดีมีสาระ  “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์” 
 

ภาพรวมการสัมมนา 
        เน้นการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือบันทกึมาโคร  ผสานกบัการเขียนโปรแกรมเฉพาะในส่วนทีส่ าคญั  เพือ่ปรับวิถกีาร
ท างานแบบเดมิ ๆ  ซ ้า ๆ หลาย ๆ ขั้นตอน  ไปเป็นระบบอัตโนมัติแบบส่ังปุ๊ปได้ป๊ัป 
 
เนือ้หาของหลกัสูตรนีจ้ะเหมาะส าหรับผู้ท่ีต้องการก้าวสู่นักพัฒนาระบบงานอัตโนมติับน Excel  ด้วยเคร่ืองมือท่ีมีช่ือ
ว่า Macro Recorder  (เคร่ืองมือช่วยบันทึกค าส่ังท่ีใช้บ่อย  และเรียกใช้งาน  (Play) ผ่าน Shortcut Key) ซ่ึงเรียนรู้ง่าย
และมีความยืดหยุ่นสูง  โดยความรู้ท่ีผู้รับการอบรมจะได้รับและน าไปปรับใช้หลงัจบหลกัสูตรนีคื้อ 

1. สามารถสร้าง Shortcut key  เป็นของตนเอง เพ่ือช่วยลดเวลาส าหรับงานท่ีท าซ า้ ๆ  บ่อย ๆ เช่น 
 กดปุ่ ม Ctrl Shift Q แล้วใส่สูตร VLOOKUP  ให้อัตโนมติั 
 กดปุ่ ม Ctrl Shift W แล้วสร้างกราฟท่ีเราต้องการให้อัตโนมติั 

      2. สามารถสร้าง Shortcut Key  เป็นของตนเอง เพ่ือช่วยลดเวลาส าหรับงานท่ีท าพร้อมกันหลายไฟล์ได้โดยวิธีลดั 
      3. สามารถเขียน Code (VBA Programming)  เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นและส าคญั ๆ ได้ 
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 หมายเหต ุ: หลกัสูตรนีจ้ะเน้นการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือ Macro Recorder  พร้อมด้วยการเขียนโปรแกรม (VBA 
Programming : Visual Basic for Application)  เฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นและส าคัญจริง ๆ  
 
ลักษณะการฝึกอบรม 

 บรรยาย 
 สาธิต 
 ปฏิบัติ 
 Workshop 

 
ระยะเวลาอบรม   จ านวน 2 วัน  (วันละ 6 ช่ัวโมง)   เวลา 09.00-16.00 น. 
 
หลกัการและเหตุผล 
 เม่ือ User  ใช้งาน Excel  จนเกิดเป็นความช านาญ  และสามารถประยกุต์ใช้กับหน้างานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว  User  เองจะเกิดค าถามในใจต่อไปว่า เป็นไปได้ไหมท่ีไม่ต้องเสียเวลาในการท างานเดิม ๆ  แบบซ า้ ๆ  อยู่
แบบนี ้ หรือ  เป็นไปได้ไหมท่ีจะพัฒนางานท่ีท าอยู่ขึน้เป็นระบบงานอัตโนมติั  เพ่ือช่วยลดเวลาในการท างานคร้ังต่อ ๆ ไป 
 
          ดังน้ัน หลกัสูตรนีจึ้งได้พัฒนาขึน้มาเพ่ือตอบโจทย์ผู้ใช้ Excel  ในระดับท่ีเรียกว่า  Power  User  ให้กลายเป็นระดับท่ี
เรียกว่าก้าวสู่นักพัฒนา  ด้วยเคร่ืองมือท่ีมีช่ือว่า  Macro Recorder  (เคร่ืองมือช่วยบันทึกค าส่ังท่ีใช้บ่อย  และเรียกใช้งาน  (Play)  
ผ่าน Shortcut key  เพ่ือพัฒนางานเดิมขึน้มาเป็นระบบงานอัตโนมติั  ซ่ึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะสามารถช่วยลดเวลาใน
การท างาน  และเป็นการประยกุต์ใช้ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของเคร่ืองมือพัฒนาระบบงานอัตโนมติับน Excel  ได้อย่างถกูต้อง 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเข้าใจเคร่ืองมือ  Macro Recorder  ได้อย่างลึกซ้ึง  เพ่ือให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระบบงานอัตโนมติัด้วยเคร่ืองมือบันทึก Macro Recorder ได้ 
  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถแยกแยะได้ว่า งานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder  งานแบบไหนต้องเขียน

โปรแกรม  (VBA Programming) 
  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรม  (VBA Programming)  ได้ 
 หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับ 

 ผู้ท่ีเคยผ่านการอบรมหลกัสูตร Intermediate Excel for Database & Special Functions  มาก่อน 
 หรือผู้ท่ีใช้งาน Excel  ในระดับ Power User มาก่อน  (เคยใช้งาน IF,IF ซ้อน IF, VLOOKUP  และ PivotTable 
เป็นมาก่อน 
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจแนวคิดของเคร่ืองมือพัฒนาระบบงานอัตโนมติับน Excel ได้อย่างถกูต้อง 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจเคร่ืองมือ Macro Recorder ได้อย่างลึกซ้ึง  เพ่ือให้สามารถน าไปประยกุต์ใช้

ได้จริง 
 ผู้เข้ารับการอบรม  สามารถแยกแยะได้ว่า งานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder  งานแบบไหนต้องเขียน

โปรแกรม  (VBA Programming) 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรมแกรม  (VBA Programming) ได้ 
 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาระบบงานอัตโนมติับน Excel ด้วยเคร่ืองมือ Macro Recorder และ Visual 

Basic for Application ได้ 
 
เน้ือหาการอบรมสัมมนา วันที่ 1 

1. แนวความคิดของการพัฒนาระบบงานอัตโนมติับน Excel  
 Macro Recorder :  เคร่ืองมือส าหรับบันทึกงานท่ีท าซ า้ ๆ  บ่อย ๆ และเรียกใช้งาน  (Play)  ผ่าน Shortcut key 
 VBA Programming : เคร่ืองมือส าหรับเขียนโปรแกรม (เขียน/แก้ไขโปรแกรมหรือค าส่ังท่ีได้จากการใช้

เคร่ืองมือ Macro Recorder  เพ่ือเพ่ิมเติมในส่วนท่ี Macro Recorder ไม่สามารถท าได้  มีความยืดหยุ่นสูงหว่า  
Macro Recorder) 

2. ท าความรู้จักและเตรียมพร้อมก่อนใช้เคร่ืองมือบันทึกมาโคร  (Macro Recorder) 
 รู้จักกับเคร่ืองมือบันทึกมาโคร  (Macro Recorder) 
 ท าไมต้องบันทึกมาโคร 
 มาโครเหมาะกับงานลกัษณะไหน 
3.การเตรียมพร้อมก่อนบันทึกมาโคร 
 บันทึกเป็นไฟล์เปิดใช้งาน  (Macro Enable Workbook) 
 การเปิดใช้งาน เพ่ิมเคร่ืองมือ Developer 
 ก าหนดความปลอดภัยเพ่ือให้ค าส่ัง  Macro  สามารถใช้งานได้  (Macro Security) 
 ทดสอบบันทึกมาโคร 
 ทดสอบลบมาโคร 
4. ขัน้ตอนและวิธีการบันทึกมาโครให้ประสบความส าเร็จ 
 จะบันทึกงานอะไร 
 ซักซ้อมให้เกิดความช านาญ 
 กดปุ่ มบันทึก 
 ท างานท่ีต้องการ 
 เม่ือจบการบันทึกแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Stop 
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 ทดสอบการใช้งาน 
 หากใช้งานได้ กถื็อว่าประสบความส าเร็จ 
 หากใช้งานไม่ได้ กไ็ม่เป็นไร  ให้ไปลบออกแล้วเร่ิมต้นบนัทึกใหม่ 

5. เกบ็ค าส่ังมาโครไว้ท่ีไหนดี  เพ่ือให้เหมาะกับการน าไปใช้งาน 
 เกบ็ค าส่ัง Macro  ไว้ท่ีไฟล์นี ้ (This Workbook) 
 เกบ็ค าส่ัง Macro  ไว้ท่ีไฟล์ส่วนรวม  (Personal Workbook) 
 เกบ็ค าส่ัง Macro ไว้ท่ีไฟล์ใหม่  (New Workbook) 

6. สามารถรัน (Run/Play)  มาโครได้ก่ีวิธี  แต่ละวิธีเหมาะสมหรือต่างกนัอย่างไร 
 Run ผ่าน Shortcut Key 
 Run ผ่านปุ่มค าส่ัง  Macros 
 Run ผ่านวัตถท่ีุวางอยู่บนสไลด์  เช่น  รูปภาพ, รูปวาด, กราฟ , Button 
 Run ผ่านปุ่มเคร่ืองมือ  Quick Access Toolbar 
 Run ผ่าน Ribbon Tab 

7. การควบคุม/จัดการ/แก้ไข ค าส่ังมาโคร 
 การเปล่ียน Shortcut key 
 การลบช่ือมาโคร ท่ีไม่ต้องการ 
 การแก้ไข/ เปล่ียนช่ือมาโคร 

8. Worhshop การใช้ค าส่ังบันทึกมาโคร เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
จริง 

เน้ือหาการอบรมสัมมนา วันที่ 2 
1. ความสัมพันธ์ของการบันทึกมาโคร กับ VBA Programming 

 วิธีการเข้าไปสู่ค าส่ังท่ีได้จากการบันทึกมาโคร 
 วิธีสังเกตความสัมพันธ์ของค าส่ังท่ีได้จากการบันทึกอัตโนมติั 
 วิธีการ Run  ค าส่ังมาโครทีละบรรทัด  เพ่ือตรวจสอบล าดับการท างานของค าส่ังคร้ังละ 1 บรรทัด 
 วิธีการสังเกตสีของตัวอักษรของค าส่ัง VBA Programming 
 รู้จักหน้าต่าง VBA  เพ่ือสร้างความคุ้นเคย  และเป็นจุดเร่ิมต้นของการเขียนค าส่ัง 

2. แนะน าภาพรวมกับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA  Programming  เพ่ือต่อยอดส าหรับงานท่ีการบันทึก
มาโครไม่สามารถท าได้ 
 รู้จักกับ VBA Programming 
 VBA คืออะไร 
 VBA  มีประโยชน์อย่างไร 
 ภาพรวมเก่ียวกับ VBA 
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 ภาพรวมหน้าต่าง VBA 
3. แนะน าการเขียนโปรแกรม  VBA  Programming ต่อจากค าส่ังมาโครท่ีได้จากบันทึก เฉพาะในส่วนท่ี

ส าคัญ  และสามารถน าไปใช้ได้จริง ใช้ได้บ่อย 
 ค าส่ัง Activecell.Select 
 ค าส่ัง Activecell.Offset 
 ค าส่ัง Selection.Select 
 ค าส่ัง Selection.Offset 
 ค าส่ัง Selection.Filldown 
 ค าส่ัง Selection.FillRight 
 ค าส่ัง Sheets.Add 
 ค าส่ัง Sheets,Count 
 เร่ืองของตัวแปร 
 ฯลฯ 

4.เรียนรู้การเขียนค าส่ังควบคุม  (Statement Controls) 
 ค าส่ัง IF 
 ค าส่ัง Select 
 ค าส่ัง For I 
 ค าส่ัง For each 
 ค าส่ัง Do Until 
 ค าส่ัง Do While 
 ค าส่ัง On Error Resume Next 
 ค าส่ัง On Error Goto Err_Handler 

5.Workshop  การเขียนโปรแกรม  เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง  และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้
จริง 
** เนือ้หาดังกล่าวอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม   
พัฒนาหลกัสูตรดี มีสาระโดย  อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก  “เติมเตม็ ตรงประเดน็  ต่อยอดได้ชัวร์” 

หมายเหตุ :    ผู้เข้าอบรมน า Notebook เข้าร่วมอบรมและลงโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  7,800 546 234 8,112 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 6,800 476 204 7,072 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วธีิการช าระเงนิ  
เชค็ส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 

 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลกิในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั  (ส านกังานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

