
 

 

Advanced Excel 
for Special Macro & VBA 

 
ภาพรวมของหลกัสูตรนี�  

 (เน้นการประยุกต์ใช้เครื�องมอืบนัทึกมาโครผสานกบัการเขียนโปรแกรมเฉพาะในส่วนที� สําคัญ 

 เพื�อเปลี�ยนวิถีการทํางานแบบเดิมๆ ซํ�าๆ หลายๆ ข ั �นตอน ไปเป็นระบบอตัโนมติัแบบสั �งปุ๊ บได้ปั �บ)

 เนื�อหาของหลกัสูตรนี�จะเหมาะสําหรบัผู้ท ี�ต้องการก้าวสู่นักพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel ด้วย

เครื�องมอืที�มชีื�อว่า Macro Recorder (เครื�องมอืช่วยบนัทกึคาํส ั �งที�ใช้บ่อย และเรยีกใช้งาน (Play) ผ่าน Shortcut 

Key) ซึ�งเรยีนรูง้า่ยและมคีวามยดืหยุ่นสูง โดยความรูท้ ี�ผู้รบัการบอรมจะไดร้บัและนําไปปรบัใช้หลังจบหลักสูตร

นี� คอื 

1. สามารถสรา้ง Shortcut Key เป็นของตนเองเพื�อช่วยลดเวลาสําหรบังานที�ทําซํ�าๆ บอ่ย เช่น 

กดปุ่ม Ctrl Shift Q แล้วใส่สูตร Vlookup ให้อตัโนมตั ิ

กดปุ่ม Ctrl Shift W แล้วสรา้งกราฟที�เราต้องการให้อตัโนมตั ิ

2. สามารถสรา้ง Shortcut Key เป็นของตนเองเพื�อช่วยลดเวลาสําหรบังานที�พรอ้มกนัหลายไฟล์ไดโ้ดย

วธิลีดั 

3. สามารถสรา้ง Code (VBA Programming) เฉพาะในส่วนที�จําเป็นและสําคญัๆ ได ้

 

หมายเหต ุ: หลกัสูตรนี�จะเน้นการประยุกต์ใช้เครื�องมอื Macro Recorder พร้อมด้วยการเขียนโปรแกรม 

(VBA Programming : Visual Basic for Appication) เฉพาะในส่วนที�จาํเป็นและสาํคญัจริงๆ 

 

ลกัษณะการฝึกอบรม 

 บรรยาย 
 สาธติ 
 ปฏบิตั ิ

 Workshop 
หลกัการและเหตผุล 

 เมื�อ User ใช้งาน Excel จนเกดิความชํานาญและสามารถประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานของตนเองได้อย่างมี

ประสทิธภิาพแล้ว User เองจะเกดิคาํถามในใจต่อไปว่า เป็นไปได้ไหมที�ไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานเดมิๆ 

แบบซํ�าๆ อยู่แบบนี� หรอืเป็นไปไดไ้หมที�จะพฒันางานที�ทําอยู่ขึ�นเป็นระบบงานอัตโนมัติ เพื�อช่วยลดเวลาใน
การทํางานครั �งต่อๆ ไป 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร 



 หลกัสูตรนี� จึงได้พัฒนาขึ�นมาเพื�อตอบโจทย์ผู้ใช้ Excel ในระดบัที�เรยีกว่า Power User ให้กลายเป็น

ระดบัที�เรยีกว่าก้าวสู่นักพฒันาดว้ยเครื�องมอืที�มชีื�อว่า Macro Recorder (เครื�องมอืช่วยบนัทกึคาํส ั �งที�ใช้บ่อย และ

เรยีกใช้งาน (Play) ผ่าน Shortcut key) เพื�อพฒันางานเดมิขึ�นมาเป็นระบบงานอตัโนมตั ิซึ�งมปีระโยชน์เป็นอย่าง

มาก เพราะสามารถช่วยลดเวลาในการทํางานและเป็นการประยุกต์ใช้ Excel ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมเข้าใจแนวคดิของเครื�องมือพัฒนาระบบงานอัตโนมัติบน Excel ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเข้าใจเครื�องมือ Macro Recorder ได้อย่างลึกซึ�ง เพื�อให้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ไดจ้รงิ 

3. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถพฒันาระบบงานอนัตโนมัติด้วยเครื�องมือบนัทึก Macro Recorder 

ได ้

4. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถแยกแยะไดว้่างานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder งานแบบไหน

ต้องเขยีนโปรแกรม (VBA Programming) 

5. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรม (VBA Programming) ได ้
 

หลกัสูตรนี� เหมาะสาํหรับ 

 ผู้ท ี�เคยผ่านการอบรมหลกัสูตร Intermediate Excel for Catabase & Special Functions มาก่อน 

 หรอืผู้ท ี�ใช้งาน Excel ในระดบั Power User มาก่อน (เคยใช้งาน IF, IF ซ้อน IF, VLOOKUP และ 

Pivottable เป็นมาก่อน) 

 
ผลที�คาดว่าจะได้รบั 

 ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเข้าใจแนวคดิของเคร ื�องมอืพฒันางานอตัโนมตับิน Excel ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเข้าใจเครื�องมอื Macro Recorder ไดอ้ย่างลกึซึ�ง เพื�อให้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้รงิ 

 ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถแยกแยะไดว้่างานแบบไหนควรใช้ Macro Recorder งานแบบไหนต้องเขยีน

โปรแกรม (VBA Programming) 

 ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรม (VBA Programming) ได ้

 ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถพฒันาระบบงานอตัโนมตับิน Excel ดว้ยเครื�องมอื Macro Recorder และ 

Visual Basic for Application ได ้

 
หวัขอ้การอบรม  (วนัที�หนึ�ง) 

�. แนวความคดิของการพฒันาระบบงานอตัโนมตับิน Excel 

 Macro Recorder : เคร ื�องมอืสําหรบับนัทึกงานที�ทําซํ�าๆ บ่อยๆ และเรยีกใช้งาน (Play) ผ่าน 

Shortcut ker  



 VBA Programming : เคร ื�องมอืสําหรบัเขียนโปรแกรม (เขียน/แก้ไขโปรแกรมหรอืคําสั �งที�ได้

จากใช้เครื�องมอื Macro Recorder เพื�อเพิ�มเติมในส่วนที� Macro Recorder ไม่สามารถทําได้ มี

ความยดึหยุ่นสูงกว่า Macro Recorder) 

 �. ทําความรูจ้กัและเตรยีมพรอ้มก่อนใช้เคร ื�องมอืบนัทกึมาโคร (Macro Recorder)  

 รูจ้กักบัเครื�องมอืบนัทกึมาโคร (Macro Recorder) 
 ทําไมต้องบนัทกึมาโคร 
 มาโครเหมาะกบังานลกัษณะไหน 

 �. การเตรยีมพรอ้มก่อนบนัทกึมาโคร 

 บนัทกึเป็นไฟล์เปิดใช้งาน Macro (Macro Enable Workbook) 

 การเปิดใช้งานแทบ็เครื�องมอื Developer 

 กําหนดความปลอดภยัเพื�อให้คาํส ั �ง Macro สามารถใช้งานได ้(Macro Security) 

 ทดสอบบนัทกึมาโคร 

 ทดสอบรนัมาโคร 

 ทดสอบลบมาโคร 
 �. ขั �นตอนและวธิกีารบนัทกึมาโครให้ประสบความสําเรจ็ 

 จะบนัทกึงานอะไร 

 ซกัซ้อมให้เกดิความชํานาญ 

 กดปุ่มบนัทกึ 

 ทํางานที�ต้องการ 

 เมื�อจบการบนัทกึแล้วอย่าลมืกดปุ่ม Stop 

 ทดสอบการใช้งาน 
- หากใช้งานไดก้ถ็อืว่าประสบความสําเรจ็ 

  - หากใช้งานไม่ไดก้ไ็ม่เป็นไร ให้ไปลบออกแล้วเร ิ�มต้นบนัทกึใหม่ 

 �. เกบ็คาํส ั �งมาโครไว้ท ี�ไหนด ีเพื�อให้เหมาะกบัการนําไปใช้งาน 

 เกบ็คาํส ั �ง Macro ไว้ที�ไฟล์นี� (This Workbook) 

 เกบ็คาํส ั �ง Macro ไว้ที�ไฟล์รวม (Personal Workbook) 

 เกบ็คาํส ั �ง Macro ไว้ที�ไฟล์ใหม่ (New Workbook) 

 6. สามารถรนั (Run/Play) มาโคร ไดก้ี�วธิ ีแต่ละวธิเีหมาะสมหรอืต่างกนัอย่างไร 

 Run ผ่าน Shortcut key 

 Run ผ่านปุ่มคาํส ั �ง Macros 

 Run ผ่านวตัถทุี�วางอยู่บนสไลด ์เช่น รปูภาพ, รปูวาด, กราฟ, Button 

 Run ผ่านปุ่มเครื�องมอื Quick Access Toolbar 

 Run ผ่าน Ribbon Tab 

 7. การควบคมุ/จดัการ/แก้ไข คาํส ั �งมาโคร 

 การเปลี�ยน Shortcut key 
 การลบชื�อมาโครที�ไม่ต้องการ 



 การแก้ไข/เปลี�ยนชื�อมาโคร 

 �. Workshop การใช้คําสั �งบนัทึกมาโคร เพื�อทําให้ เกิดความเข้าใจที�ถูกต้องและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้รงิ 

 

เนื�อหาการอบรม (วนัที�สอง) 

 �. ความสมัพนัธ์ของการบนัทกึมาโครกบั VBA Programming 
 วธิกีารเข้าไปดคูาํส ั �งที�ไดจ้ากการบนัทกึมาโคร 
 วธิกีารสงัเกตความสมัพนัธ์ของคาํส ั �งที�ไดจ้ากการบนัทกึอตัโนมตั ิ

 วธิกีาร Run คาํส ั �งมาโครทลีะบรรทดั เพื�อตรวจสอบลําดบัการทํางานของคาํส ั �งคร ั �งละ � บรรทดั 

 วธิกีารสงัเกตสขีองตวัอกัษรของคาํส ั �ง VBA Programming 

 รูจ้กัหน้าต่าง VBa เพื�อสรา้งความคุน้เคย และเป็นจุดเร ิ�มของการเขยีนคาํส ั �ง 

 �. แนะนําภาพรวมเกี�ยวกบัการเขยีนโปรแกรมดว้ย VBA Programming เพื�อต่อยอดสําหรบังานที�การ
บนัทกึมาโครไม่สามารถทําได ้

 รูจ้กักับ VBA Programming 

 VBA คอือะไร 

 VBA มปีระโยชน์อย่างไร 

 ภาพรวมเกี�ยวกบั VBA 

 ภาพรวมหน้าตา่ง VBA 

 3 แนะนําการเขยีนโปรแกรม VBA Programming ต่อจากคาํส ั �งมาโครที�ไดจ้ากการบนัทกึ เฉพาะในส่วน

ที�สําคญั และสามารถนําไปใช้ดไดจ้รงิใช้ดไดบ้อ่ย 

 คาํส ั �ง Activecell. Select 

 คาํส ั �ง Activecell. Offset 

 คาํส ั �ง Selection. Select 

 คาํส ั �ง Selection. Offset 

 คาํส ั �ง Selection. Filldown 

 คาํส ั �ง Selection. FillRight 

 คาํส ั �ง Sheets. Add 

 คาํส ั �ง Sheets. Count 

 เร ื�องของตวัแปร 
 ฯลฯ 

 �. เรยีนรูก้ารเขยีนคาํส ั �งควบคมุ (Statement Controls) 

 คาํส ั �ง IF 

 คาํส ั �ง Select 

 คาํส ั �ง For i 

 คาํส ั �ง For each 

 คาํส ั �ง Do Until 



 คาํส ั �ง Do While 

 คาํส ั �ง On Error Resume Next 

 คาํส ั �ง On Error Goto Err_Handler 

5. Workshop การเขยีนโปรแกรม เพื�อทําให้เกดิความเข้าใจที�ถูกต้อง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
จรงิ 

 
วิทยากร อาจารยส์มเกียรติ ช่วยมาก  

เป็นนักพฒันาบคุลากรดา้นการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั �งแต่
พื�นฐานจนถงึขั �นสูงสุด เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจเพื�อนําไปใช้งานจรงิไดอ้ย่างทะลุปรโุปรง่ ดว้ย

สโลแกนที�แตกต่าง "เตมิเตม็ ตรงประเดน็ ต่อยอดไดช้วัร"์ รบัประกนัคณุภาพเตม็ 100%  ดว้ย 

Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอนัยาวนานนับ �� ปี 
 

กาํหนดการ 25-26 กรกฎาคม ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน �� ก.ค.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมแกรนด ์สุขุมวทิ 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้���% 

                       – คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เครื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 
 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตร    Advanced Excelfor Special Macro & VBA 

กําหนดการ      วันที� ��-�� กรกฎาคม ����  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด์ สขุมุวทิ 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 
บุคคลทั�วไป  7,800 + 546 = 8,346  8,346 – 234 = 8,112 

สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 20 ก.ค.2562  7,000 + 490 = 7,490  7,490 - 210 = 7,280 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 6,400 
    6,400 + 448 = 6,848 

 6,848 - 192 = 6,656 

 สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 5,800 
    5,800 + 406 = 6,206 

 6,206 - 174 = 6,032 

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…  

 ทีอ่ยูเพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพ่ือความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สว่นบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี................................................. 

 สํานักงานใหญ่  สาขา............. เลขที�....................หมู่...............อาคาร/หมู่บา้น...................................ชั �น..................... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน...........................แขวง/ตําบล..........................อําเภอ/เขต......................................

จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................... 

ผูป้ระสานงาน..............................................มือถือ.......................................E-mail : ................................................... 

 ตอ้งการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรอืไม ่  ตอ้งการ  ไม่ตอ้งการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย 3%  ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซน็เตอร ์จํากัด  

เลขที� 34/289 หมู่บา้นไทยสมบูรณ์ 2  หมู่ท ี� 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี12120  

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงนิเขา้บญัช ี: บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์จํากัด ประเภทบัญช ีออมทรพัย ์
   ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซยีรร์งัสติ   เลขที�บัญช ี 364-236239-5 
     ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บัญช ี 022-3-65013-9  

กรณุาแฟกซใ์บลงทะเบยีนหรอืหลักฐานการโอนเงนิมาที� 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283ลงท 

บรษิทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

วันที�
................/...........

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 


