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ครบเครื่องเรื่องการสร้าง User Form เพื่อจัดการข้อมูล ใน Excel 2016
Advanced Creation for User Form in Excel 2016
วันที่จัด รุ่น 1 : วันจันทร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

สมาชิก

เวลา

09:00 - 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 15 ท่าน

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่

ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทัว่ ไป 6,500 + 455 (VAT 7%) = 6,955 บาท

สร้างระบบงานด้วย User Form สําหรับจัดการกับข้อมูล
เพื่อใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ฟ อร์ ม (User Form) คื อ เค รื่ อ งมื อ ห นึ่ งใน โป รแ ก รม
Microsoft Excel ที่นํามาใช้ในการสร้างฟอร์มเพื่อจัดการกับข้อมูล
ในตาราง แทนการป้ อนข้อ มูลในตารางโดยตรง ซึ่งเราสามารถใช้
ฟอร์มเพื่อสร้างระบบการทํางานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ เช่น
สร้างระบบการจั ด ทํ า ใบเสนอราคา ใบแจ้ งหนี้ ใบเบิ ก สิ น ค้ า การ
บันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น
ในหลั ก สู ต ร “ครบเครื่ อ งเรื่ อ งการสร้ า ง User Form เพื่ อ
จัด การข้ อมู ล ใน Excel 2016” ผู้เข้า อบรมสัม มนา จะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้าง User Form ในแบบต่างๆ และการเขียนโปรแกรม
ด้วย VBA เพื่อจัดการกับข้อมูล เช่น การเพิ่ม การแก้ไข การลบ การ
ค้ น หาข้ อ มู ล เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในฐานข้ อ มู ล
Access โดยจะมีแบบฝึกหัดตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผู้ที่มีความรู้ในการใช้งานมาโครและการเขียนโปรแกรมโดยใช้
ภาษา BVA ใน Excel
 ผู้ ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร การสร้ า งกระบวนการทํ า งาน
อัตโนมัติด้วย Macro and VBA in Excel

วิทยากร

คุณอนุชิต ปั้นทอง
วิทยากรอิสระ

สํารองที่นั่งออนไลน์

กรุณานํา Flash Drive มา save งานในวันอบรม
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

6,000 + 420 (VAT 7%) = 6,420 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 หลักการพื้นฐานในการสร้างตารางข้อมูลใน Excel
- หลักการพื้นฐานของการออกตารางในรูปแบบแบบฐานข้อมูล
(Database Concept)
- โครงสร้างของตารางข้อมูล
- ตัวอย่างการออกแบบตารางที่ไม่ถูกต้อง
 ทําความรู้จักกับ User Form
- การสร้าง User Form
- องค์ประกอบของ User Form และเครื่องมือ (Control) ต่างๆ
- การใช้เครื่องมือต่างๆ บน Toolbox
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA เพื่อจัดการกับฟอร์ม
- การใช้งานเครือ่ งมือประเภท Label, TextBox, ComboBox,
CommandButton
- การสร้าง List รายการให้กบั ComboBox
- การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูล ได้แก่ การเพิม่ ,
การแก้ไข, การลบ, การเลือกดูรายการข้อมูล
- แบบฝึกหัดการสร้าง User Form เพื่อจัดการกับข้อมูลในตาราง
 การใช้งานเครื่องมืออื่นๆ บน Toolbox
- การใช้งาน Listbox เพื่อใช้ในการเลือกรายการ 1 รายการ และ
แบบเลือกได้หลายรายการ
- การใช้งาน MultiPage เพื่อแบ่งกลุม่ ข้อมูลออกเป็นหลายๆ Page
- การใช้งาน CheckBox, OptionButton เพื่อสร้างตัวเลือกข้อมูล
- การใช้งาน Image เพื่อแสดงรูปภาพบน User Form
วันที่สอง
 แบบฝึกหัดการสร้าง User Form ในแบบต่างๆ
- การสร้าง User Form เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลจากตาราง
เช่น แสดงขอมูลพนักงาน, รูปภาพพนักงาน ตามรหัสพนักงาน
ที่ค้นหา เป็นต้น
- การสร้าง User Form ในรูปแบบของปฏิทิน
เพื่อใช้ในการเลือกวันที่แทนการป้อนวันที่โดยตรง
- การเขียนคําสั่งสําหรับส่งข้อมูลจาก User Form ลงในแบบฟอร์ม
ต่างๆ เพื่อสั่งพิมพ์ หรือบันทึกในรูปแบบของ PDF File
- การสร้าง User Form ในการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access
เช่น การสร้างระบบสํารวจความต้องการในการจัดอบรม เป็นต้น
จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

