หลักสู ตร Microsoft Excel Advance
ภาพรวมของการเรียน
หลักสู ตรนี้ ครอบคลุมเนื้ อหาการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ผ่านภาษา Visual Basic for Applications
(VBA) ซึ่งผูเ้ ข้าอบรม จะได้รับความรู ้ในเรื่ องการใช้งาน Macro และชุดคาสั่งต่าง ๆ ซึ่ งจาเป็ นในการพัฒนาโปรแกรม และ
อานวยความสะดวกในการทางานที่มีความซับซ้อน ให้สามารถทางานได้สะดวกรวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งอาจใช้การทางานผ่าน
Form Input เพื่อให้ผูใ้ ช้ทางานได้เข้าใจและง่ายขึ้น อีกทั้งได้รับความรู ้เพิ่มเติมในเรื่ องการใช้งาน Pivot ขั้นสู ง , การ
คานวณหาต้นทุน (Goal Seek) และการคานวณหาต้นทุนที่มีเงื่อนไข (Solver) และการเสนอรายงานผ่าน Scenario manager
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียน
หลักสู ตร 21 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 6 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง)
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้ , Microsoft Excel
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการเรียน
Microsoft Excel , Visual Basic for Applications (VBA)
เหมาะสาหรับ
ท่านที่ตอ้ งการพัฒนาความสามารถในด้านการทางาน Excel ในระดับสู ง
วิทยากร
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ
อาจารย์ประจาหลักสู ตร Microsoft Office, Excel Basic, Excel Advanced
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ เอกระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
 ผูผ้ า่ นการอบรมจะสามารถพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ด้วย Visual Basic for Applications (VBA) เพื่อ
ทางานที่มีความซับซ้อนและสร้างเครื่ องมือเพื่อให้ผใู ้ ช้งาน Microsoft Excel ทางานได้ง่ายยิง่ ขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการส่ งบุคลากรเข้าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล นอกเหนื อจากหัก
ค่าใช้จ่ายได้ท้ งั หมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 100 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ้ าได้ ฟรี เฉพาะรอบเรี ยนปกติ ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
 ผูผ้ า่ นการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ การ
ค่ าอบรม
 ราคา 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 276 บาท )
 ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่ มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญั ชี 253-0-02599-9
(กรุ ณาส่ งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม "บริ ษทั เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนวันเริ่ มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

Microsoft Excel Advance (Course Outline)
ครั้งที่ 1

Macro & VBA
 ทาความรู ้จกั กับ Macro และ Visual Basic for Applications (VBA)
 เรี ยนรู ้การใช้งาน Record Macro , Absolute & Relative
 ทาความเข้าใจกับคาสั่งในภาษา Visual Basic for Applications (VBA)
 ฝึ กใช้งานผ่าน Record Macro ในหลากหลายสถานการณ์ ต่าง ๆ
o ไปยังข้อมูลสุ ดท้ายเพื่อพิมพ์ขอ้ มูลเพิม่
o Copy ข้อมูลที่ตอ้ งการไปยังตาแหน่งอื่น
o Copy ข้อมูลสรุ ปในแต่ละวันของการทางาน
o จัดการรู ปแบบตัวเลข

ครั้งที่ 2

Msgbox , if , select case
 แสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนผ่าน msgbox
 เรี ยนรู ้เงื่อนไขการตัดสิ นใจด้วยคาสั่ง if … else … end if
 เรี ยนรู ้คาสัง่ การตัดสิ นใจผ่าน select case … end select โหมดของ Layer, การลิงค์
Layer การใช้งาน Selections
 รู ้จกั การบันทึกงานเป็ นสกุลต่างๆ เช่น .psd .jpg เป็ นต้น

ครั้งที่ 3

Loop & ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ VBA
 เรี ยนรู ้คาสั่งการทางานวนซ้ า ด้วย for … next , do while … loop
 ประยุกต์ใช้งานร่ วมกับ VBA เช่น คานวณผลรวม , คานวณผลตามเกณฑ์ที่
กาหนดให้

ครั้งที่ 4

Form Input
 เรี ยนรู ้การสร้างหน้าจอรับข้อมูลของผูใ้ ช้ เช่น Input , Button , Radio button ,
Check box , List
 จัดการการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Form Input ร่ วมกับ VBA

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

จัดการข้อมูล List ผ่าน VBA
ทดลองสร้ างงาน
ออกแบบใบเสร็ จแจ้งหนี้ หรื อเอกสารที่น่าสนใจ โดยใช้ Macro เข้าช่วยในการ
ทางาน
Function, Sub
 เรี ยนรู ้คาสัง่ สาคัญในการสร้าง Function , Sub
 การรับค่าและส่ งข้อมูล ผ่าน Function , Sub
สร้างตัวอย่าง Function สาหรับทางานใน Excel
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