หลักสู ตร

Microsoft Access for Database Management

ภาพรวมของการเรียน
หลักสู ตรนี้ท่านจะได้เรี ยนวิธีสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบัญชีจากฐานข้อมูล
โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Access 2016 เนื้ อหาเริ่ มจากการออกแบบฐานข้อมูล (Database)โดยเน้นการออกแบบฐานข้อมูลที่ไม่
ซ้ าซ้อนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการค้นหา เรี ยนวิธีสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล (Table) สร้างคิวรี่ (Query) เพื่อค้นหา
ข้อมูล สร้างฟอร์ม (Form) สาหรับแสดงและป้อนข้อมูล เรี ยนวิธีเปลี่ยนฟอร์มให้เป็ นรายงาน (Report) ที่สามารถพิมพ์ออก
ทางเครื่ องพิมพ์หรื อบันทึกเป็ นไฟล์ PDF เรี ยนการสร้างและใช้แมคโคร (Macro) สั่งให้โปรแกรมทางานอย่างอัตโนมัติ
และรวดเร็ว เรี ยนวิธีนาเข้าข้อมูลจาก Excel หรื อฐานข้อมูลอื่นของ Access มาใช้ และวิธีส่งออกข้อมูลไปเป็ นไฟล์ Word
ท่านจะได้ฝึกสร้างฐานข้อมูลตั้งแต่ตน้ จนทาโปรแกรมสาเร็ จ หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับคนทางานในทุกสายอาชีพ และผูท้ ี่
ไม่เคยใช้งานกับออกแบบฐานข้อมูลมาก่อน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียน
หลักสูตร 14 ชัว่ โมง เรี ยนทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ๆ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง
พื้นฐานของผู้เรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรียน
Microsoft Access 2016
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Microsoft Access for Database Management (Course Outline)
ครั้งที่ 1

Section 1: Introduction
1.1 ภาพรวมของหลัก สู ต ร (Overview)
1.2 การใช้ ง าน Navigation Pane, เมนู , ริ บบอน และออบเจ็ ค

Section 2: การสร้ างฐานข้ อ มู ล และตารางข้ อ มู ล (TABLE)
2.1 วิ ธี ส ร้ า งตาราง (Table)
2.2 วิ ธี เ พิ่ ม , แก้ไ ข, และลบเรคคอร์ ด (Records) ในตาราง
2.3 ความหมายของคี ย ์ห ลัก (Primary Key) และวิ ธี กาหนดคี ย ์ห ลัก (Primary Keys) กั บ
ตัว เลขอัต โนมัติ (Auto numbers)
2.4 วิ ธี เ รี ยงลาดับ และกรองข้อ มู ล ในตาราง (Sorting and Filtering)
2.5 วิ ธี ใ ช้ ตั ว ช่ ว ยสร้ า งการค้น หา Lookup Wizard
2.6 วิ ธี ค้น หา (Lookup) โดยไม่ ใ ช้ ตั ว ช่ ว ยสร้ า งการค้น หา
2.7 วิ ธี เ รี ยงลาดับ และกรองข้อ มู ล ขั้น สู ง
2.8 วิ ธี ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตาราง

ครั้งที่ 2

Section 3: การค้ นหาข้ อมูลด้ วยคิวรี่ (QUERY)
3.1 วิธีสร้างคิวรี่ ในการค้นหาข้อมูล
3.2 วิธีสร้างคิวรี่ แบบมีเกณฑ์เงื่อนไข (Query Criteria)
3.3 วิธีกาหนดเงื่อนไขแบบวันที่ (Date) และแบบช่วงข้อมูล (Between…And…)
3.4 วิธีใช้ OR ในคิวรี่
3.5 วิธีสร้างคิวรี่ แบบป้อนค่าเพื่อค้นหา (Parameter Queries)
3.6 วิธีใช้ TOP ในคิวรี่
3.7 วิธีใช้ TOTAL ในคิวรี่
3.8 วิธีแก้ไขข้อมูล โดยใช้ชนิดของคิวรี่ อพั เดต (UPDATE ACTION QUERY)
3.9 วิธีเพิม่ ข้อมูลโดยใช้ชนิดของคิวรี่ ผนวก (APPEND ACTION QUERY)
3.10 วิธีสร้างหลายตาราง โดยใช้ชนิดของคิวรี่ สร้างตาราง (MAKE TABLE ACTION QUERY)
3.11 วิธีลบข้อมูลโดยใช้ชนิดของคิวรี่ ลบ (DELETE ACTION QUERY)

Section 4: การสร้ างฟอร์ มสาหรับแสดงและป้ อนข้ อมูล (FORM)
4.1 วิธีสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้างฟอร์ม (Form Wizard)

4.2 วิธีสร้างคอนโทรล (Controls) ป้ายข้อความ (Label), กล่องข้อความ (Textbox), ปุ่ ม (Button)
4.3 วิธีปรับแต่งฟอร์ม และลาดับแท็บ (Tab Order)
4.4 วิธีสร้างคอนโทรล Combo Box
4.5 วิธีสร้างคอนโทรแบบ TAB
4.6 วิธีเปลี่ยน Simple Form เป็ น Continuous Forms
4.7 วิธีสร้างแบบฟอร์มย่อย (Subform)
4.8 วิธีเปลี่ยน Textbox เป็ น ComboBox
4.9 วิธีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนในคอนโทรล (Field Validation)
4.10 วิธีสร้างอีเวนต์ (EVENT) ให้กบั ปุ่ มในฟอร์ม

ครั้งที่ 3

Section 5: การสร้ างรายงาน (REPORT)
5.1 วิธีสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้างรายงาน (Report Wizard)
5.2 การจัดระเบียบและปรับแต่งรายงาน
5.3 วิธีสร้างคอนโทรล (Controls) ในรายงาน
5.4 วิธีคาณวนหาผลรวมของตัวเลขในรายงาน
5.5 วิธีเรี ยงลาดับข้อมูลในรายงาน
5.6 วิธีพิมพ์รายงาน (Print Report)

Section 6: การสร้ างแมคโคร (Macro)
6.1 วิธีสร้างแมคโคร
6.2 วิธีบนั ทึกแมคโคร
6.3 วิธีเรี ยกใช้แมคโคร
6.4 นาแมคโครไปใช้กบั ปุ่ มเพื่อใช้กลุ่มคาสั่งอย่างอัตโนมัติ

ตรั้งที่ 4

Section 7: การนาเข้ าและส่ งออกข้ อมูล (Import & Export)
7.1 การนาเข้าข้อมูลจากไฟล์ขอ้ คาม (Text File)
7.2 การนาเข้าฐานข้อมูลจาก Excel
7.3 การนาเข้าฐานข้อมูลจากไฟล์ Access
7.6 การส่งออกข้อมูลไปเป็ นไฟล์ Word

Section 8: Workshop
ในระหว่างเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้สร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมออกเอกสารทางบัญชี โดยใช้เครื่ องมือใน
Microsoft Access 2016 ที่ได้เรี ยน

***หมายเหตุ รอบเรี ยน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

