
 
 

 
 
  

หลกัสูตร  Microsoft Access for Database Management 

ภาพรวมของการเรียน 

หลกัสูตรน้ีท่านจะไดเ้รียนวิธีสร้างฐานขอ้มูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบญัชีจากฐานขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2016  เน้ือหาเร่ิมจากการออกแบบฐานขอ้มูล (Database)โดยเนน้การออกแบบฐานขอ้มูลท่ีไม่
ซ ้าซอ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการคน้หา เรียนวิธีสร้างฐานขอ้มูล  ตารางขอ้มูล (Table) สร้างคิวร่ี (Query) เพื่อคน้หา
ขอ้มูล สร้างฟอร์ม (Form) ส าหรับแสดงและป้อนขอ้มูล เรียนวิธีเปล่ียนฟอร์มใหเ้ป็นรายงาน (Report) ท่ีสามารถพิมพอ์อก
ทางเคร่ืองพิมพห์รือบนัทึกเป็นไฟล ์ PDF เรียนการสร้างและใชแ้มคโคร (Macro) สั่งใหโ้ปรแกรมท างานอยา่งอตัโนมติั
และรวดเร็ว  เรียนวิธีน าเขา้ขอ้มูลจาก Excel หรือฐานขอ้มูลอ่ืนของ Access มาใช ้และวิธีส่งออกขอ้มูลไปเป็นไฟล ์Word 
ท่านจะไดฝึ้กสร้างฐานขอ้มูลตั้งแต่ตน้จนท าโปรแกรมส าเร็จ หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับคนท างานในทุกสายอาชีพ และผูท่ี้
ไม่เคยใชง้านกบัออกแบบฐานขอ้มูลมาก่อน 

 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน 
หลกัสูตร 14  ชัว่โมง เรียนทั้งส้ิน  4 คร้ัง ๆ ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง 

พื้นฐานของผู้เรียน  
สามารถใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ได ้

โปรแกรมท่ีใช้ในการเรียน  
Microsoft Access 2016 

วิทยากร 

อาจารย์ กฤษณ์ อุดมจารุมณี 
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  Microsoft Office  
การศึกษา : ปริญญาโท  MBA, Drexel University, USA. 

   ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 



 
 

 
 
  

Microsoft Access for Database Management (Course Outline) 
คร้ังท่ี 1 Section 1: Introduction  

1.1  ภาพรวมของหลักสูตร (Overview) 
1.2  การใช้งาน Navigation Pane, เมนู ,  ริบบอน และออบเจ็ค  

Section 2: การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล (TABLE) 
2.1  วิธีสร้างตาราง (Table)  
2.2  วิธี เ พ่ิม , แก้ไข ,  และลบเรคคอร์ด (Records) ในตาราง  
2.3  ความหมายของคีย์หลัก (Primary Key) และวิธีก าหนดคีย์หลัก (Primary Keys) กับ
ตัวเลขอัตโนมัติ  (Auto numbers) 
2.4  วิธี เ รียงล าดับและกรองข้อมูลในตาราง (Sorting and Filtering)  
2.5  วิธีใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา Lookup Wizard 
2.6  วิธีค้นหา (Lookup) โดยไม่ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา  
2.7  วิธี เ รียงล าดับและกรองข้อมูลขั้นสูง  
2.8 วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  

คร้ังท่ี 2 

 

Section 3: การค้นหาข้อมูลด้วยคิวร่ี (QUERY) 

3.1 วิธีสร้างคิวร่ีในการคน้หาขอ้มูล 

3.2 วิธีสร้างคิวร่ีแบบมีเกณฑเ์ง่ือนไข (Query Criteria) 

3.3 วิธีก าหนดเง่ือนไขแบบวนัท่ี (Date) และแบบช่วงขอ้มูล (Between…And…) 

3.4 วิธีใช ้OR ในคิวร่ี 

3.5 วิธีสร้างคิวร่ีแบบป้อนค่าเพื่อคน้หา (Parameter Queries) 

3.6 วิธีใช ้TOP ในคิวร่ี 

3.7 วิธีใช ้TOTAL ในคิวร่ี 

3.8 วิธีแกไ้ขขอ้มูล โดยใชช้นิดของคิวร่ีอพัเดต (UPDATE ACTION QUERY) 

3.9 วิธีเพ่ิมขอ้มูลโดยใชช้นิดของคิวร่ีผนวก (APPEND ACTION QUERY) 

3.10 วิธีสร้างหลายตาราง โดยใชช้นิดของคิวร่ีสร้างตาราง (MAKE TABLE ACTION QUERY) 

3.11 วิธีลบขอ้มูลโดยใชช้นิดของคิวร่ีลบ (DELETE ACTION QUERY) 

Section 4: การสร้างฟอร์มส าหรับแสดงและป้อนข้อมูล (FORM) 

4.1 วิธีสร้างฟอร์มดว้ยตวัช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard) 



 
 

 
 
  

4.2 วิธีสร้างคอนโทรล (Controls) ป้ายขอ้ความ (Label), กล่องขอ้ความ (Textbox), ปุ่ ม (Button) 

4.3 วิธีปรับแต่งฟอร์ม และล าดบัแทบ็ (Tab Order) 

4.4 วิธีสร้างคอนโทรล Combo Box 

4.5 วิธีสร้างคอนโทรแบบ TAB 

4.6 วิธีเปล่ียน Simple Form เป็น Continuous Forms 

4.7 วิธีสร้างแบบฟอร์มยอ่ย (Subform) 

4.8 วิธีเปล่ียน Textbox เป็น ComboBox 

4.9 วิธีตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีป้อนในคอนโทรล (Field Validation) 

4.10 วิธีสร้างอีเวนต ์(EVENT) ให้กบัปุ่ มในฟอร์ม 

คร้ังท่ี 3 Section 5: การสร้างรายงาน (REPORT) 

5.1 วิธีสร้างรายงานดว้ยตวัช่วยสร้างรายงาน (Report Wizard) 

5.2 การจดัระเบียบและปรับแตง่รายงาน 

5.3 วิธีสร้างคอนโทรล (Controls) ในรายงาน 

5.4 วิธีค  าณวนหาผลรวมของตวัเลขในรายงาน  

5.5 วิธีเรียงล าดบัขอ้มูลในรายงาน 

5.6 วิธีพิมพร์ายงาน (Print Report) 

Section 6: การสร้างแมคโคร (Macro) 

6.1 วิธีสร้างแมคโคร 

6.2 วิธีบนัทึกแมคโคร 

6.3 วิธีเรียกใชแ้มคโคร 

6.4 น าแมคโครไปใชก้บัปุ่ มเพ่ือใชก้ลุ่มค าส่ังอยา่งอตัโนมติั 

ตร้ังท่ี 4 Section 7: การน าเข้าและส่งออกข้อมูล (Import & Export) 

7.1 การน าเขา้ขอ้มูลจากไฟลข์อ้คาม (Text File) 

7.2 การน าเขา้ฐานขอ้มูลจาก Excel 

7.3 การน าเขา้ฐานขอ้มูลจากไฟล ์Access 

7.6 การส่งออกขอ้มูลไปเป็นไฟล ์Word 

 



 
 

 
 
  

Section 8: Workshop 

ในระหว่างเรียน ผูเ้รียนจะไดส้ร้างฐานขอ้มูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบญัชี โดยใชเ้คร่ืองมือใน 

Microsoft Access 2016 ท่ีไดเ้รียน 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


