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Advanced Microsoft Access 2016/2019 ข้ันสูง 

Microsoft Access เป็นหนึ่งในชดุ Office ของ Microsoft เป็นโปรแกรมการจดัการ
ฐานขอ้มูลเชงิสมัพนัธ ์Regional Database Management  System :RDBMS ซึ่งมี
ประสทิธภิาพในการจดัการฐานขอ้มูลไดด้เียีย่มโดยโปรแกรม Microsoft Access 
2016/2019 ทีท่ างานภายใตร้ะบบปฏบิตักิาร Windows ท าใหใ้ชง้านไดง้่าย สะดวก 

รวดเรว็  มเีครือ่งมอืชว่ยในการท างานไมจ่ าเป็นตอ้งจดจ าค าสัง่ในการท างานเหมอืนกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล
ประเภท อื่นๆ และเป็นโปรแกรมทีง่่ายต่อการเรยีนรู้ 

Microsoft Access ยงัมภีาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรมเพื่อพฒันาฐานขอ้มูลและเพิม่ขดีความสามารถในการ
ท างานกบัฐานขอ้มูลบน Access ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นัน่คอืภาษา VBA (Visual Basic for Application) 
โดยภาษา VBA ทีว่า่นี้จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานบน Access ในระดบัทีสู่งขึน้ได ้สามารถแกป้ญัหา
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของการใชค้ าสัง่ใน Macro ได ้มคีวามยดืหยุ่นและสามารถท างานทีซ่บัซ้อนไดเ้ป็นอย่างด ีสามารถ
ลดขัน้ตอนและรายละเอยีดในการท างานทีค่่อนขา้งวุน่วาย ซบัซ้อนและยุ่งยากบน Access ลงได ้ ตลอดจน VBA 
ยงัสามารถพฒันาใหโ้ปรแกรม Access เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปไวใ้หผู้ใ้ชท้ีไ่มม่คีวามรู ้Access สามารถใชง้าน
ฐานขอ้มูลบน Access ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็และง่ายดายเป็นอยา่งมาก 

หลกัสูตรนี้จงึออกแบบมาเพือ่ใหผู้อ้บรมไดเ้รยีนรูถ้งึค าสัง่ตา่งๆ ของ Macro และวธิกีารเขยีนโปรแกรม VBA กบั
ฐานขอ้มูลบน Access เพื่อเพิม่ขดีความสามารถใหก้บัฐานขอ้มูลบน Access จะสามารถพฒันาขอ้มูลบน Access 
ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพไดม้ากยิง่ข ึน้ อกีทัง้ยงัสามารถพฒันาใหร้ะบบฐานขอ้มูลบน Access 
เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลส าเรจ็รูปไวใ้ชง้านในองคก์รต่อไปได ้

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถงึหลกัการและรูปแบบต่าง ๆ ของ Macro บน Access 
o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสรา้ง แกไ้ข และเรยีกใชค้ าสัง่ต่าง ๆ ของ Macro บน Access ได ้
o เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถงึหลกัเกณฑ์ในการเขยีนโปรแกรมฐานขอ้มูลดว้ย VBA บน Access ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถเขยีน VBA เพื่อเชือ่มตอ่ประสานงานกนัระหวา่ง Object ต่าง ๆ บน Access ได ้
o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถเขยีน VBA เพื่อชว่ยจดัการกบัฐานขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็ ถกูตอ้ง และมี

ประสทิธภิาพ 
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o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งระบบฐานขอ้มูลส าเรจ็รูปบน Access ได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 ข ัน้สูง 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชง้านคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานบนระบบปฎบิตักิารวนิโดวไ์ด ้ 
o เคยใชง้านชดุ Office ของ Microsoft Office เวอรช์ ัน่ก่อนหน้ามาบา้ง 
o ตดิตัง้/ลบโปรแกรมพืน้ฐานบนระบบปฎบิตักิารวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 5,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Intermediate Microsoft Access 2016/2019 ข ัน้กลาง 
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เนื้อหาการอบรม: 

Module 1 ความรู้เก่ียวกบัการใช้ Macro บน Access 

o เรยีนรูแ้นวคดิหลกัการท างานและหลกัการสรา้ง Macro บน Access 
o ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Macro 
o รูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง Macro กบั Form บน Access 
o รูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่ง Macro กบั Report บน Access 
o ค าสัง่ (Action) และส่วนขยาย (Argument) ต่าง ๆ ของ Macro 
o ขัน้ตอนการสรา้ง Macro บน Access 
o การปรบัปรุง แกไ้ข และลบ Macro บน Access 
o การเรยีกใช ้Macro จากเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ บน Form และ Report 
o การเรยีกใช ้Macro จากเครื่องมอื (Controls) ต่าง ๆ บน Form และ Report 
o วธิกีารสรา้ง Macro หลกัและ Macro ย่อย 
o วธิกีารสรา้ง Macro แบบมเีงื่อนไข (Condition) 

Module 2 แนวความคิดและความรู้พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมภาษา VBA บน Access 

o วธิกีารแปลงค าสัง่ใน Macro ใหเ้ป็นโปรแกรม VBA ใน Module 
o ความแตกต่างในการเขยีนโปรแกรมบน Form, Report และ Module 
o รูปแบบการเขยีนโปรแกรมเพือ่อา้งองิถงึ Object ต่าง ๆ บน Form และ Report 
o ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมบนเหตุการณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report 
o หลกัการเขยีนโปรแกรมเพื่อเขา้ถงึคุณสมบตั ิ(Property) และวธิกีาร (Method) ของ Object บน Form และ 

Report 
o ความรูพ้ืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม VBA 
o ส่วนประกอบทีส่ าคญัของหน้าต่าง VBA 
o เรยีนรูป้ระเภทของโปรแกรม Procedure (Sub Procedure และ Function Procedure) 
o ชนิดของขอ้มูล (Data Type) 
o การใชต้วัแปร (Variable) และค่าคงที ่(Constant) 
o ระดบัของการใชง้านตวัแปรและค่าคงที ่
o ความหมายของค าวา่ Option Explicit 
o การใชต้วัด าเนนิการ (Operator) 
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o การเขยีนโปรแกรมแบบมโีครงสรา้ง (With, IF, Select Case, Do Loop, For Next) 

Module 3 การเขียนโปรแกรม VBA เพื่อท างานกบัฐานข้อมูลบน Access 

o การเขยีนโปรแกรมเพือ่ท างานกบัเหตกุารณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report 
o การเขยีนโปรแกรมเพือ่เรยีกใชค้ าสัง่ (Action) ต่าง ๆ ใน Macro 
o การเขยีนโปรแกรมบนัทกึ แกไ้ข และลบขอ้มูลในตาราง 
o การเขยีนโปรแกรมคน้หาขอ้มูลในตาราง 
o การเขยีนโปรแกรมเพือ่ควบคมุเครื่องมอื (Controls) 
o TextBox, Button, ComboBox, ListBox 
o OptionGroup, CheckBox, OptionButton, ToggleButton 
o การเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้งฟงักช์ ัน่ขึน้มาใชง้านเอง (User Defined Function) 
o การเขยีนโปรแกรมตดิต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยเครือ่งมอื ADO (ActiveX Data Object) 

Module 4 เรียนรู้เครื่องมือในการพฒันาโปรแกรมส าเรจ็รปูบน Access 

o การใชเ้ครื่องมอืจดัการขอ้ผดิพลาดในการพฒันาโปรแกรม 
o ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการเขยีนรหสัไวยากรณ์ (Syntax Error) 
o ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ขณะโปรแกรมก าลงัท างาน (Runtime Error) 
o เครื่องมอืตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Logical Error) 
o เครื่องมอืตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
o หลกัการเขยีนโปรแกรมเพื่อจดัการกบัขอ้ผดิพลาดบน Access 
o การใชเ้ครื่องมอื Database Tools และ Database Options 
o การก าหนดใหฟ้อรม์เริม่ตน้ท างานเมือ่เปิดฐานขอ้มูล 
o การซ่อน Navigation Pane 
o การไม่แสดง Full Menu และ Default Shortcut ทัง้หมด 
o การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Access Options เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขฐานขอ้มูลได ้
o การเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้ง Ribbon บน Access ขึน้มาใชง้านเอง 
o องคป์ระกอบของ Ribbon บน Access 
o เรยีนรูโ้ปรแกรม XML (XML : eXtensibleMarkup Language) เพื่อน ามาสรา้ง Ribbon บน Access 
o การแกไ้ขและการลบ Ribbon บน Access 
o วธิกีารจดัเกบ็ Ribbon ทีส่รา้งไวล้งในตาราง UsysRibbon 
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o การใชค้ าสัง่ IRibbonControl เพื่อเชือ่มโปรแกรม XML กบั VBA บน Access 
o การน า Ribbon ทีส่รา้งไวไ้ปใชง้านบน Form 

Module 5 การสร้างระบบรกัษาความปลอดภยัให้กบัฐานข้อมูล (Database Security) 

o การสรา้งรหสัผา่น (Password) ใหก้บัฐานขอ้มลูบน Access 
o การตดิตัง้และสรา้งรหสัผา่น (Password) บน VBA 
o การสรา้งระบบรกัษาความปลอดภยัดว้ยไฟล ์.accde 
o การสรา้งระบบผูใ้ชห้ลายคนใหก้บัฐานขอ้มูลดว้ยไฟล ์.mdw 

 


