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Intermediate Microsoft Access 2016/2019 ข้ันกลาง 

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

รวดเรว็  มเีครือ่งมอืชว่ยในการท างานไมจ่ าเป็นตอ้งจดจ าค าสัง่ในการท างานเหมอืนกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล
ประเภท อื่นๆ และเป็นโปรแกรมทีง่่ายต่อการเรยีนรู้ 

หลกัสูตรนี้ผูอ้บรมจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการท างานของแบบฟอรม์ (Form) และรายงาน (Report) บนโปรแกรม
ฐานขอ้มูลAccessทีถู่กตอ้งอย่างละเอยีดตัง้แต่ระดบัเบือ้งตน้จนถงึระดบัทีซ่บัซ้อนขึน้ สามารถสรา้งแบบฟอรม์ 
(Form) และรายงาน (Report) บน Accessในขัน้ตอนเบือ้งตน้จนถงึข ัน้ตอนทีซ่บัซอ้นได ้อกีทัง้จะสามารถใช้
เครื่องมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัไฟลฐ์านขอ้มูลของ Microsoft Access ได ้

วัตถุประสงค์: 

o เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึระบบโครงสรา้งฐานขอ้มูลภายในของโปรแกรม Microsoft Access 
2016/2019 

o เพื่อใหผู้อ้บรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึรูปแบบของฟอรม์ (Form) และรายงาน (Report) ภายในของ
โปรแกรม Microsoft Access 

o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งแบบฟอรม์เพือ่จดัระบบขอ้มูลบนหน้าจอตัง้แต่ระดบัเบือ้งตน้จนถงึระดบัที่
ซบัซ้อนได ้

o เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถน าเสนอขอ้มูลในรูปของรายงานทัง้บนหน้าจอและสัง่พมิพล์งบนกระดาษตัง้แต่ระดบั
เบือ้งตน้จนถงึระดบัทีซ่บัซ้อนได ้

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจการใชง้านโปรแกรม Microsoft Access 2016 และ 2019 ข ัน้กลาง 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

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

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o ราคา 4,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไมไ่ดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Microsoft Access 2016/2019 พืน้ฐาน 

คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o Advanced Microsoft Access 2016/2019 ข ัน้สูง 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1 การสร้างแบบฟอรม์ (Form) เพื่อจดัระบบข้อมูลบนหน้าจอ 

o พืน้ฐานการสรา้ง Form บน Access 
o เรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆ ของ Form บน Access 
o ขัน้ตอนการสรา้ง Form บน Access 
o การก าหนดคุณสมบตั ิ(Property) ของ Form 
o การสรา้ง Form บน Access ทีซ่บัซ้อนขึน้ 
o ขัน้ตอนการสรา้ง Form บน Access กบัขอ้มูลทีม่คีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ 
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o เรยีนรูคุ้ณสมบตั ิ(Property) ของ Form มากยิง่ขึน้ 
o เรยีนรูเ้ครื่องมอื (Controls) ชนิดต่าง ๆ บน Form อย่างละเอยีด 
o การสรา้งสูตรค านวณและการใชฟ้งักช์ ัน่บน Form 
o เทคนคิการสรา้งฟอรม์หลกั (Main Form) และฟอรม์ยอ่ย (Sub Form) อย่างมปีระสทิธภิาพ 
o การสรา้งกราฟบนฟอรม์ (Chart Form) และตารางสรุป (PivotTable) 
o การสรา้งปุม่เมนูเพื่อเปิด-ปิดฟอรม์แบบอตัโนมตั ิ

Module 2 การสร้างรายงาน (Report) เพ่ือน าเสนอข้อมูลในรปูแบบต่าง ๆ 

o พืน้ฐานการสรา้ง Report บน Access 
o เรยีนรูป้ระเภทต่าง ๆ ของ Report บน Access 
o เรยีนรูส้่วนประกอบและพืน้ทีก่ารท างานของ Report 
o ขัน้ตอนการสรา้ง Report บน Access 
o การสรา้ง Report แบบ Mailing Label 
o การก าหนดรูปแบบและการสัง่พมิพข์อ้มูลใน Report 

Module 3 การสร้าง Report บน Access ท่ีซบัซ้อนขึน้ 

o เรยีนรูส้่วนประกอบและพืน้ทีก่ารท างานของ Report มากยิง่ขึน้ 
o ขัน้ตอนการสรา้ง Report บน Access ทีซ่บัซ้อนขึน้ 
o วธิกีารจดักลุม่และเรยีงล าดบัขอ้มูลใน Report 
o การสรา้งสูตรค านวณลงใน Report 
o เทคนคิการควบคุมการขึน้หน้าถดัไปใน Report 
o เทคนคิการใสห่มายเลขบรรทดัใน Report 
o การสรา้งปุม่เมนูเพื่อเปิด-ปิด Report แบบอตัโนมตั ิ

Module 4 เครื่องมือการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กบัไฟลฐ์านข้อมูลของ Access 

o เครื่องมอืการตรวจสอบประสทิธภิาพการท างานของฐานขอ้มูล 
o Performance Analyzer 
o Table Analyzer 
o Database Documenter 
o เครื่องมอืกระชบัและซ่อมแซมฐานขอ้มูล 
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o Compact Database 
o Repair Database 
o เครื่องมอืการส ารอง (Back Up) ไฟลฐ์านขอ้มูล 
o เครื่องมอืการแยก (Split) ไฟลฐ์านขอ้มูล 
o เครื่องมอืการสรา้งรหสัผา่นใหก้บัไฟลฐ์านขอ้มลู 

Module 5 แนะน าการท างานแบบอตัโนมติัด้วย Macro 

o ส่วนประกอบของ Macro 
o วธิแีละขัน้ตอนในการสรา้ง Macro 
o รูปแบบต่าง ๆ ในการเรยีกใช ้Macro 
o การแกไ้ข Macro 
o การลบ Macro 
o การเชือ่มโยง Macro เขา้กบั Form และ Report เพื่อสรา้งเป็นระบบ User-Interface บน MicrosoftAccess 

แบบอตัโนมตั ิ

 


