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Intermediate Microsoft Access 2016/2019 ขั้นกลาง 
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 

หลกัสูตรน้ีผูอ้บรมจะไดเ้รียนรู้หลกัการท างานของแบบฟอร์ม (Form) และรายงาน (Report) บน
โปรแกรมฐานขอ้มูลAccessท่ีถูกตอ้งอยา่งละเอียดตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้จนถึงระดบัท่ีซบัซอ้นข้ึน สามารถ
สร้างแบบฟอร์ม (Form) และรายงาน (Report) บน Accessในขั้นตอนเบ้ืองตน้จนถึงขั้นตอนท่ีซบัซอ้นได ้
อีกทั้งจะสามารถใชเ้คร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัไฟลฐ์านขอ้มูลของ Microsoft Access ได ้

วตัถุประสงค์: 

 เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงระบบโครงสร้างฐานขอ้มูลภายในของโปรแกรม Microsoft 
Access 2016/2019 

 เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงรูปแบบของฟอร์ม (Form) และรายงาน (Report) ภายในของ
โปรแกรม Microsoft Access 

 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อจดัระบบขอ้มูลบนหนา้จอตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้จนถึง
ระดบัท่ีซบัซอ้นได ้

 เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถน าเสนอขอ้มูลในรูปของรายงานทั้งบนหนา้จอและสั่งพิมพล์งบนกระดาษ
ตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้จนถึงระดบัท่ีซบัซอ้นได ้
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กลุ่มเป้าหมาย: 

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

ความรู้พืน้ฐาน: 

 ใชง้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้ 
 เคยใชง้านชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชัน่ก่อนหนา้มาบา้ง 
 ติดตั้ง/ลบโปรแกรมพื้นฐานบนระบบปฎิบติัการวนิโดวไ์ด ้

ระยะเวลาในการอบรม: 

 12 ชัว่โมง 

ราคาคอร์สอบรม: 

 ราคา 4,900 บาท (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

วทิยากรผู้สอน: 

 อาจารยส์ามิตร โกยม 

คอร์สทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

 Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน 

คอร์สต่อเน่ืองทีแ่นะน า: 

 Advanced Microsoft Access 2016/2019 ขั้นสูง 
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เน้ือหาการอบรม: 

Module 1 การสร้างแบบฟอร์ม (Form) เพ่ือจัดระบบข้อมูลบนหน้าจอ 

 พื้นฐานการสร้าง Form บน Access 
 เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของ Form บน Access 
 ขั้นตอนการสร้าง Form บน Access 
 การก าหนดคุณสมบติั (Property) ของ Form 
 การสร้าง Form บน Access ท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 ขั้นตอนการสร้าง Form บน Access กบัขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
 เรียนรู้คุณสมบติั (Property) ของ Form มากยิง่ข้ึน 
 เรียนรู้เคร่ืองมือ (Controls) ชนิดต่าง ๆ บน Form อยา่งละเอียด 
 การสร้างสูตรค านวณและการใชฟั้งกช์ัน่บน Form 
 เทคนิคการสร้างฟอร์มหลกั (Main Form) และฟอร์มยอ่ย (Sub Form) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การสร้างกราฟบนฟอร์ม (Chart Form) และตารางสรุป (PivotTable) 
 การสร้างปุ่มเมนูเพื่อเปิด-ปิดฟอร์มแบบอตัโนมติั 

Module 2 การสร้างรายงาน (Report) เพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 

 พื้นฐานการสร้าง Report บน Access 
 เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ของ Report บน Access 
 เรียนรู้ส่วนประกอบและพื้นท่ีการท างานของ Report 
 ขั้นตอนการสร้าง Report บน Access 
 การสร้าง Report แบบ Mailing Label 
 การก าหนดรูปแบบและการสั่งพิมพข์อ้มูลใน Report 
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Module 3 การสร้าง Report บน Access ทีซั่บซ้อนขึน้ 

 เรียนรู้ส่วนประกอบและพื้นท่ีการท างานของ Report มากยิง่ข้ึน 
 ขั้นตอนการสร้าง Report บน Access ท่ีซบัซอ้นข้ึน 
 วธีิการจดักลุ่มและเรียงล าดบัขอ้มูลใน Report 
 การสร้างสูตรค านวณลงใน Report 
 เทคนิคการควบคุมการข้ึนหนา้ถดัไปใน Report 
 เทคนิคการใส่หมายเลขบรรทดัใน Report 
 การสร้างปุ่มเมนูเพื่อเปิด-ปิด Report แบบอตัโนมติั 

Module 4 เคร่ืองมือการเพิม่ประสิทธิภาพให้กบัไฟล์ฐานข้อมูลของ Access 

 เคร่ืองมือการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของฐานขอ้มูล 
 Performance Analyzer 
 Table Analyzer 
 Database Documenter 
 เคร่ืองมือกระชบัและซ่อมแซมฐานขอ้มูล 
 Compact Database 
 Repair Database 
 เคร่ืองมือการส ารอง (Back Up) ไฟลฐ์านขอ้มูล 
 เคร่ืองมือการแยก (Split) ไฟลฐ์านขอ้มูล 
 เคร่ืองมือการสร้างรหสัผา่นใหก้บัไฟลฐ์านขอ้มูล 
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Module 5 แนะน าการท างานแบบอตัโนมตัิด้วย Macro 

 ส่วนประกอบของ Macro 
 วธีิและขั้นตอนในการสร้าง Macro 
 รูปแบบต่าง ๆ ในการเรียกใช ้Macro 
 การแกไ้ข Macro 
 การลบ Macro 
 การเช่ือมโยง Macro เขา้กบั Form และ Report เพื่อสร้างเป็นระบบ User-Interface บน 

MicrosoftAccess แบบอตัโนมติั 


