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Advanced Microsoft Access 2016/2019 ขั้นสูง 
Microsoft Access เป็นหน่ึงในชุด Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
Regional Database Management  System :RDBMS ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจดัการฐานขอ้มูลไดดี้เยีย่ม
โดยโปรแกรม Microsoft Access 2016/2019 ท่ีท างานภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Windows ท าใหใ้ชง้านได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว  มีเคร่ืองมือช่วยในการท างานไม่จ าเป็นตอ้งจดจ าค  าสั่งในการท างานเหมือนกบั
โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลประเภท อ่ืนๆ และเป็นโปรแกรมท่ีง่ายต่อการเรียนรู้ 

Microsoft Access ยงัมีภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาฐานขอ้มูลและเพิ่มขีดความสามารถใน
การท างานกบัฐานขอ้มูลบน Access ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน นัน่คือภาษา VBA (Visual Basic for 
Application) โดยภาษา VBA ท่ีวา่น้ีจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานบน Access ในระดบัท่ีสูงข้ึน
ได ้สามารถแกปั้ญหาขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการใชค้  าสัง่ใน Macro ได ้มีความยดืหยุน่และสามารถท างานท่ี
ซบัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถลดขั้นตอนและรายละเอียดในการท างานท่ีค่อนขา้งวุน่วาย ซบัซอ้นและ
ยุง่ยากบน Access ลงได ้ ตลอดจน VBA ยงัสามารถพฒันาใหโ้ปรแกรม Access เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป
ไวใ้หผู้ใ้ชท่ี้ไม่มีความรู้ Access สามารถใชง้านฐานขอ้มูลบน Access ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย
เป็นอยา่งมาก 

หลกัสูตรน้ีจึงออกแบบมาเพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้รียนรู้ถึงค าสั่งต่างๆ ของ Macro และวธีิการเขียนโปรแกรม 
VBA กบัฐานขอ้มูลบน Access เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหก้บัฐานขอ้มูลบน Access จะสามารถพฒันา
ขอ้มูลบน Access ใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไดม้ากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัสามารถพฒันาให้
ระบบฐานขอ้มูลบน Access เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลส าเร็จรูปไวใ้ชง้านในองคก์รต่อไปได ้
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วตัถุประสงค์: 

 เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการและรูปแบบต่าง ๆ ของ Macro บน Access 
 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสร้าง แกไ้ข และเรียกใชค้  าสั่งต่าง ๆ ของ Macro บน Access ได ้
 เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถึงหลกัเกณฑใ์นการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูลดว้ย VBA บน Access ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถเขียน VBA เพื่อเช่ือมต่อประสานงานกนัระหวา่ง Object ต่าง ๆ บน Access 
ได ้

 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถเขียน VBA เพื่อช่วยจดัการกบัฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสร้างระบบฐานขอ้มูลส าเร็จรูปบน Access ได ้

กลุ่มเป้าหมาย: 

 นกัเรียนนกัศึกษา 
 ครู อาจารย ์วทิยากรท่ีสนใจ 
 นกัวชิาการ นกัไอที หรือผูดู้และระบบ 
 ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปท่ีสนใจการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 ขั้นสูง 

ความรู้พืน้ฐาน: 

 ใชง้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 
 เคยใชง้านชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชัน่ก่อนหนา้มาบา้ง 
 ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 
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ราคาคอร์สอบรม: 

 ราคา 5,900 บาท (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อาจารยส์ามิตร โกยม 

คอร์สทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

 Intermediate Microsoft Access 2016/2019 ขั้นกลาง 

เน้ือหาการอบรม: 

Module 1 ความรู้เกีย่วกบัการใช้ Macro บน Access 

 เรียนรู้แนวคิดหลกัการท างานและหลกัการสร้าง Macro บน Access 
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Macro 
 รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Macro กบั Form บน Access 
 รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่ง Macro กบั Report บน Access 
 ค าสั่ง (Action) และส่วนขยาย (Argument) ต่าง ๆ ของ Macro 
 ขั้นตอนการสร้าง Macro บน Access 
 การปรับปรุง แกไ้ข และลบ Macro บน Access 
 การเรียกใช ้Macro จากเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ บน Form และ Report 
 การเรียกใช ้Macro จากเคร่ืองมือ (Controls) ต่าง ๆ บน Form และ Report 
 วธีิการสร้าง Macro หลกัและ Macro ยอ่ย 
 วธีิการสร้าง Macro แบบมีเง่ือนไข (Condition) 
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Module 2 แนวความคดิและความรู้พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมภาษา VBA บน Access 

 วธีิการแปลงค าสั่งใน Macro ใหเ้ป็นโปรแกรม VBA ใน Module 
 ความแตกต่างในการเขียนโปรแกรมบน Form, Report และ Module 
 รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่ออา้งอิงถึง Object ต่าง ๆ บน Form และ Report 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมบนเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report 
 หลกัการเขียนโปรแกรมเพื่อเขา้ถึงคุณสมบติั (Property) และวธีิการ (Method) ของ Object บน 

Form และ Report 
 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VBA 
 ส่วนประกอบท่ีส าคญัของหนา้ต่าง VBA 
 เรียนรู้ประเภทของโปรแกรม Procedure (Sub Procedure และ Function Procedure) 
 ชนิดของขอ้มูล (Data Type) 
 การใชต้วัแปร (Variable) และค่าคงท่ี (Constant) 
 ระดบัของการใชง้านตวัแปรและค่าคงท่ี 
 ความหมายของค าวา่ Option Explicit 
 การใชต้วัด าเนินการ (Operator) 
 การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (With, IF, Select Case, Do Loop, For Next) 

Module 3 การเขยีนโปรแกรม VBA เพ่ือท างานกบัฐานข้อมูลบน Access 

 การเขียนโปรแกรมเพื่อท างานกบัเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report 
 การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใชค้  าสั่ง (Action) ต่าง ๆ ใน Macro 
 การเขียนโปรแกรมบนัทึก แกไ้ข และลบขอ้มูลในตาราง 
 การเขียนโปรแกรมคน้หาขอ้มูลในตาราง 
 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเคร่ืองมือ (Controls) 
 TextBox, Button, ComboBox, ListBox 
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 OptionGroup, CheckBox, OptionButton, ToggleButton 
 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างฟังกช์ัน่ข้ึนมาใชง้านเอง (User Defined Function) 
 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือ ADO (ActiveX Data Object) 

Module 4 เรียนรู้เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปบน Access 

 การใชเ้คร่ืองมือจดัการขอ้ผดิพลาดในการพฒันาโปรแกรม 
 ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเขียนรหสัไวยากรณ์ (Syntax Error) 
 ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนขณะโปรแกรมก าลงัท างาน (Runtime Error) 
 เคร่ืองมือตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Logical Error) 
 เคร่ืองมือตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
 หลกัการเขียนโปรแกรมเพื่อจดัการกบัขอ้ผดิพลาดบน Access 
 การใชเ้คร่ืองมือ Database Tools และ Database Options 
 การก าหนดใหฟ้อร์มเร่ิมตน้ท างานเม่ือเปิดฐานขอ้มูล 
 การซ่อน Navigation Pane 
 การไม่แสดง Full Menu และ Default Shortcut ทั้งหมด 
 การเขียนโปรแกรมควบคุม Access Options เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขฐานขอ้มูลได ้
 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Ribbon บน Access ข้ึนมาใชง้านเอง 
 องคป์ระกอบของ Ribbon บน Access 
 เรียนรู้โปรแกรม XML (XML : eXtensibleMarkup Language) เพื่อน ามาสร้าง Ribbon บน Access 
 การแกไ้ขและการลบ Ribbon บน Access 
 วธีิการจดัเกบ็ Ribbon ท่ีสร้างไวล้งในตาราง UsysRibbon 
 การใชค้  าสั่ง IRibbonControl เพื่อเช่ือมโปรแกรม XML กบั VBA บน Access 
 การน า Ribbon ท่ีสร้างไวไ้ปใชง้านบน Form 
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Module 5 การสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้กบัฐานข้อมูล (Database Security) 

 การสร้างรหสัผา่น (Password) ใหก้บัฐานขอ้มูลบน Access 
 การติดตั้งและสร้างรหสัผ่าน (Password) บน VBA 
 การสร้างระบบรักษาความปลอดภยัดว้ยไฟล ์.accde 
 การสร้างระบบผูใ้ชห้ลายคนใหก้บัฐานขอ้มูลดว้ยไฟล ์.mdw 


