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MDB012: Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2016/2019 
 

หลกัการและเหตผุล: 
         โปรแกรม Access นับว่าเป็นโปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล (Database Management) ทีไ่ดร้ับความนยิมอยา่ง

แพร่หลายและต่อเนื่องยาวนานมาจนถงึปัจจุบัน ทัง้นี้เนื่องจาก Access เป็นโปรแกรมฐานขอ้มลูทีใ่ชง้านไดง้่าย สามารถ

เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็วไม่ยุง่ยากซับซอ้น มเีครือ่งมอือ านวยความสะดวกใหกั้บผูใ้ชง้านมากมาย อาทิ
เชน่ เครือ่งมอืชว่ยในการจัดเก็บขอ้มลู การสอบถามและการคน้หาขอ้มลู การเพิม่ลบแกไ้ขขอ้มลู การสรา้งแบบฟอรม์เพือ่

บันทกึและเรยีกดขูอ้มลู  การสรา้งรายงานสรุปผลขอ้มลูในรูปแบบตา่ง ๆ อกีทัง้ยังมเีครือ่งมอืชว่ยในการออกแบบ
วเิคราะหข์อ้มูลและดแูลรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูอกีดว้ย 

       หลักสตูรนี้ผูอ้บรมจะไดเ้รยีนรูห้ลักการท างานของโปรแกรมฐานขอ้มลู Microsoft Access  ทีถ่กูตอ้งอยา่งละเอยีด

ตัง้แตร่ะดับเบือ้งตน้จนถงึระดับทีซ่บัซอ้นขึน้ สามารถสรา้งตาราง (Table) แบบฟอรม์ (Form) และรายงาน (Report) บน 
Access  ในขัน้ตอนเบือ้งตน้จนถงึขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ อกีทัง้จะสามารถวเิคราะหอ์อกแบบตารางและสรา้ง

ระบบสบืคน้ขอ้มลู (Query) ในรูปแบบตา่งๆ ใหกั้บฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึระบบโครงสรา้งฐานขอ้มลูภายในของโปรแกรม Microsoft Access  

• เพื่อใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งฐานขอ้มูล สรา้งตาราง และสรา้งระบบการคน้หาขอ้มูลบน Access ตัง้แต่ระดับ
เบือ้งตน้จนถงึระดับทีซ่บัซอ้นได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งแบบฟอรม์เพือ่จัดระบบขอ้มลูบนหนา้จอตัง้แตร่ะดับเบือ้งตน้จนถงึระดับทีซ่ับซอ้นได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถน าเสนอขอ้มลูในรูปของรายงานทัง้บนหนา้จอและสัง่พมิพล์งบนกระดาษตัง้แตร่ะดับ

เบือ้งตน้จนถงึระดับทีซ่ับซอ้นได ้

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งระบบจัดเก็บฐานขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Access  

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งตารางเพือ่จัดเก็บขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Access  

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งระบบสบืคน้ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Access  

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งแบบฟอรม์และรายงานดว้ยโปรแกรม Access  

 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม: 

• เนื่องจากมุมมองการจัดเก็บขอ้มูลบน Access ในเบือ้งตน้จะคลา้ยกับโปรแกรม Excel ดังนัน้ผูอ้บรมจงึควรมี

ความรูพ้ืน้ฐานการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel มากอ่น 

• หรอืเคยผา่นการอบรมหลักสตูร Fundamental / Intermediate / Advanced Microsoft Excel มากอ่น 

 

เนือ้หาการอบรมสมัมนา: 

• พืน้ฐานความรูแ้ละแนวความคดิเกีย่วกับระบบฐานขอ้มูล 

• แนวคดิการสรา้งฐานขอ้มลูบน Access  

• ขัน้ตอนการสรา้งฐานขอ้มลูบน Access  

• การสรา้งตาราง (Table) เพือ่จัดเก็บขอ้มลูบน Access  

• การเลอืกชนดิของขอ้มลู (Data Type) 

• การสรา้ง Primary Key และ Foreign Key ใหกั้บตาราง 

• การสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งตาราง (Relationship) 

• หลักของการสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งตาราง (Relationship) 

• การสรา้งระบบสบืคน้ขอ้มลู (Query) เพือ่คน้หาขอ้มลูบน Access  

• การก าหนดเงือ่นไข (Criteria) ใน Query 

• ขัน้ตอนการสรา้ง Query ในแบบตา่ง ๆ 

• การสรา้งสตูรค านวณและการใชฟั้งกช์ัน่ใน Query 

• การสรา้ง Query ในลักษณะทีซ่บัซอ้น 

• การค านวณหาคา่ผลรวมยอ่ยใน Query 

• การสรา้ง Query ซอ้น Query 

• การสรา้ง Parameter Query 

• การสรา้ง Crosstab Query 

• การสรา้ง Action Query (Make-Table, Append, Update และ Delete) 

• การสรา้งแบบฟอรม์ (Form) เพือ่จัดระบบขอ้มลูบนหนา้จอ 

• พืน้ฐานการสรา้ง Form บน Access  
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•  เรยีนรูป้ระเภทตา่ง ๆ ของ Form 

•  ขัน้ตอนการสรา้ง Form ในแบบตา่ง ๆ 

•  การก าหนดคณุสมบัต ิ(Property) ของ Form 

•  การสรา้งฟอรม์หลัก (Main Form) และฟอรม์ยอ่ย (Sub Form) 

•  การสรา้งรายงาน (Report) เพือ่น าเสนอขอ้มลู 

•  พืน้ฐานการสรา้ง Report บน Access  

•  เรยีนรูส้ว่นประกอบและพืน้ทีก่ารท างานของ Report 

•  ขัน้ตอนการสรา้ง Report 

•  วธิกีารจัดกลุม่และเรยีงล าดับขอ้มลูใน Report 

•  เทคนคิการควบคมุการขึน้หนา้ถัดไปใน Report 

•  เทคนคิการใสห่มายเลขบรรทัดใน Report 

•  เครือ่งมอืการสรา้งรหัสผา่นใหกั้บไฟลฐ์านขอ้มลู 

•  แนะน าการท างานแบบอัตโนมัตดิว้ย Macro บน Access  

•  การเชือ่มโยง Macro เขา้กับ Form และ Report เพื่อสรา้งเป็นระบบ User-Interface บน Microsoft Access 

แบบอัตโนมัต ิ
 

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: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,000 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

