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XLS016: Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Macro and VBA Programming 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          ปัจจุบัน Microsoft Excel เป็นเครือ่งมอืชว่ยในการพัฒนาระบบงานทีม่ขีดีความสามารถ โดยการผนวกเอา

ความสามารถทัง้ทางดา้น Spreadsheet และดา้นการพัฒนาโปรแกรมเขา้ไวด้ว้ยกัน ดังนัน้ Excel จงึมไิดเ้ป็นแค่

โปรแกรม Spreadsheet เพยีงอยา่งเดยีว แตโ่ปรแกรม Excel ยังมภีาษาในการพัฒนาระบบงานทีช่ ือ่ว่า VBA (Visual 
Basic for Application) ซึง่เครือ่งมอืทีว่่านี้นับวา่เป็นภาษาระดับสงูทีผู่ใ้ชส้ามารถเขยีนโปรแกรมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู เพือ่การ

วเิคราะหข์อ้มูลและพัฒนาระบบงานขอ้มลูไดอ้ยา่งมรีวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการปรับเปลีย่นความสามารถ
เพือ่ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

วตัถปุระสงค:์ 
          หลักสตูรนี้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารเขยีนโปรแกรมควบคมุ Microsoft Excel เพือ่พัฒนาระบบงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพ ใชเ้วลาในการท างานทีน่อ้ยลงเพือ่การวเิคราะหแ์ละการจัดการกับขอ้มูลเพือ่ใหเ้หมาะสมต่อความ
ตอ้งการได ้ตลอดจนเรยีนรูถ้งึการท างานของโปรแกรมภาษา VBA ทกุอยา่งทีไ่ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับ VBA ไมเ่พยีงแตจ่ะใชไ้ด ้

กับโปรแกรม Microsoft Excel เทา่นัน้ แต่ยังใชไ้ดกั้บโปรแกรมอืน่ๆของ Microsoft อกีดว้ย 

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูท้ีต่อ้งการใหโ้ปรแกรม Excel สามารถท างานแบบอัตโนมัตไิดด้ว้ย Macro Recording 

• ผูท้ีต่อ้งการเขยีนโปรแกรม VBA บน Excel เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการท างานใหกั้บ Excel 

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งระบบโปรแกรมส าเร็จรูปบน Excel ไวใ้ชง้าน 

• นักศกึษาและผูส้นใจท่ัวไป 

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• ผูเ้ขา้อบรมตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานและเคยใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel มากอ่น 

• หรอืเคยผา่นการอบรมหลักสตูร Advanced Microsoft Excel 2016/2019 Function and Database มากอ่น 

 
เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

1. แนวความคดิและองคป์ระกอบของ Macro บน Excel 2016/2019 

• ความหมายและแนวความคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับ Macro  

• การใชตั้วบันทกึ Macro Recorder 

• สว่นประกอบทีส่ าคัญของ Macro 

• แนวทางการบันทกึ Macro ทีถู่กตอ้ง 

2. หลักการบันทกึ Macro ใน Excel 2016/2019 

• รูจ้ักกับระบบรักษาความปลอดภัย Macro Security 

• รูจ้ักกับไฟล ์Excel ชนดิ Macro-Enabled Workbook 

• การบันทกึ Macro 
o การบันทกึ Macro ดว้ย Macro Recorder 

o การบันทกึ Macro จากโมดลู Visual Basic 

• การเรยีกใช ้Macro  
o การเรยีกใช ้Macro บนโปรแกรม Excel 

o การเรยีกใช ้Macro จากโมดลู Visual Basic 
o การเรยีกใช ้Macro จากแป้นพมิพล์ัดและวัตถุกราฟิก 

o การเรยีกใช ้Macro จากตัวควบคมุชนดิ FormControl 

• การตรวจดตูัวโปรแกรม VBA ทีไ่ดจ้ากการบันทกึ Macro 

• ชนดิของการบันทกึ Macro 

• การเรยีกใช ้Macro  

o การบันทกึ Macro แบบ Relative 
o การบันทกึ Macro แบบ Absolute 

• การจัดการกับ Macro  

o การแกไ้ข Macro ทีบั่นทกึไว ้
o การเปลีย่นชือ่ Macro 

o การลบ Macro 

o การคัดลอก Macro 
o การสรา้ง Macro ซอ้น Macro 

• การสรา้ง Macro เพือ่ท างานกับฐานขอ้มลูบน Excel 2016/2019 แบบอัตโนมัต ิ
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3. การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Object บนโปรแกรม Excel 2016/2019 

• ความหมายของ Object  

• วธิกีาร (Method) และคณุสมบัต ิ(Property) ของ Object 

• Event ตา่งๆ ของ Object 

• การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Object ของ Application Microsoft Excel 

• การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Object ของ Workbooks และ Worksheets 

• การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Object ของ Range และ Cell 

• การใช ้Object Browser ชว่ยในการคน้หา Object ต่างๆ บน Excel 
4. หลักการเขยีนโปรแกรม Visual Basic for Application (VBA) 

• Environmentตา่ง ๆ ของ VBA 

• องคป์ระกอบของ Project VBA 

• โครงสรา้งของโปรแกรม Statementใน VBA 

• กระบวนความ (Procedure) 

o กระบวนความย่อย  (Subroutine Procedure) 
o กระบวนความฟังกช์นั  (Function Procedure) 

o การสรา้งฟังกช์นัขึน้มาใชง้านเอง (User Defined Function) 

• การใชตั้วแปรเก็บขอ้มลู 

o ชนดิของตัวแปร (Data Type) 
o การก าหนดชนดิตัวแปรทีเ่หมาะสม 

o ตัวแปรชนดิทีผู่ใ้ชก้ าหนดเอง (User-Defined) 
o ค าสัง่ Option Explicit เพือ่ควบคมุการใชตั้วแปร 

• การใชโ้ปรแกรมโครงสรา้ง 

o โปรแกรมโครงสรา้ง With…End With 
o โปรแกรมโครงสรา้ง If...Then…Else 

o โปรแกรมโครงสรา้ง Select Case 

o โปรแกรมโครงสรา้ง Do…Loop 
o โปรแกรมโครงสรา้ง For…Next 

o โปรแกรมโครงสรา้ง For…Each 
5. การใช ้Predefined Dialog Boxes 

• วธิสีรา้งการรับขอ้มลู 

o InputBox Function 

o InputBox Method 

• การแสดงขอ้มลูโดยใช ้MsgBox Function 
6. การใช ้Predefined Dialog Boxes 

• การเพิม่คา่อารก์วิเมนตใ์นกระบวนความยอ่ย 

• การสง่ผ่านคา่อารก์วิเมนตจ์ากกระบวนความหลักไปสูก่ระบวนความย่อย 

7. การจัดการและตรวจสอบขอ้ผดิพลาด 

• ชนดิของความผดิพลาด 

• การใชง้าน Toggle Breakpoint 

• การใชห้นา้ต่างแกไ้ข Debug Window 

• การ Debug VBA โดยใช ้Step Mode 

• การตรวจดขูอ้มลูจาก Watch Expressions 

• การทดสอบขอ้มลูใน Immediate Pane 

• การเขยีนโปรแกรม VBA เพือ่จัดการกับขอ้ผดิพลาด 
8. การเขยีนโปรแกรมตดิต่อกับฐานขอ้มูล Access 2016/2019 

• รูปแบบของการเขยีนโปรแกรมตดิตอ่กับฐานขอ้มลู Microsoft Access 

• การใชเ้ครือ่งมอื ADO (ActiveX Data Object)เพือ่ตดิต่อกับฐานขอ้มูล Access 

• ตัวอยา่งการเขยีนโปรแกรมดว้ย ADO เพือ่ตดิต่อกับขอ้มูลบน Access 

9. การเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้ง Ribbon บน Excel 2016/2019 

• วธิกีารเขยีนโปรแกรมจัดการกับ Ribbon บน Excel 2016/2019 

• เครือ่งมอืส าหรับเขยีนโปรแกรมจัดการกับ Ribbon บน Excel 2016/2019 
o Custom UI Editor For Microsoft Office 

o XML : Extensible Markup Language 

o Microsoft Office Object Library 

• ตัวอยา่งการเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้ง Ribbonบน Excel 2016/2019 
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วทิยากร: 

 

•  

 

อาจารยร์วโีรจน ์ทวชีัยนุกลูกจิ  

• Master of Science Program in Human Resource and Organization 
Development (HROD), NIDA 

• Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0, Chulalongkorn 

University 

• B.B.A. (Computer Information Management), Saint John's University 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 5 วัน (30 ชั่วโมง) 

 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 12,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  
 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

 

mailto:training@nstda.or.th

