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MDB005: Advanced Microsoft Access 2016/2019 Macro and VBA Programming 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          โปรแกรมจัดการฐานขอ้มลู Microsoft Access มเีครือ่งมอืทีส่ามารถท างานแบบอัตโนมัตไิดอ้ยา่งรวดเร็วน่ันคอื 

Macro โดยเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะชว่ยใหร้ะบบฐานขอ้มลูบน Access สามารถท างานแบบอัตโนมัตไิดอ้ยา่งรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ โดย Macro จะชว่ยลดภาระในการจดจ าค าสัง่และชว่ยใหผู้ใ้ชท้ีไ่มคุ่น้เคยกับการใชค้ าสัง่ในโปรแกรม 
Access สามารถน าฐานขอ้มลู Access ไปใชง้านไดง้่ายขึน้ ผูใ้ชเ้พยีงแคค่ลกิปุ่ มค าสัง่ก็สามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้ง

เรยีกใชค้ าสัง่หลาย ๆ ค าสัง่จาก Ribbon บน Access 

          อกีทัง้โปรแกรมฐานขอ้มลู Access ยังมภีาษาทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรมเพือ่พัฒนาฐานขอ้มลูและเพิม่ขดี

ความสามารถในการท างานกับฐานขอ้มูลบน Access ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ น่ันคอืภาษา VBA (Visual Basic for 

Application) โดยภาษา VBA ทีว่า่นี้จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท างานบน Access ในระดับทีส่งูขึน้ได ้สามารถ
แกปั้ญหาขอ้จ ากัดตา่ง ๆ ของการใชค้ าสัง่ใน Macro ได ้มคีวามยดืหยุน่และสามารถท างานทีซ่บัซอ้นไดเ้ป็นอยา่งด ี

สามารถลดขัน้ตอนและรายละเอยีดในการท างานทีค่่อนขา้งวุ่นวาย ซับซอ้นและยุง่ยากบน Access ลงได ้ ตลอดจน VBA 
ยังสามารถพัฒนาใหโ้ปรแกรม Access เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปไวใ้หผู้ใ้ชท้ีไ่มม่คีวามรู ้Access สามารถใชง้านฐานขอ้มลู

บน Access ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดายเป็นอยา่งมาก 

          ดังนัน้ หลักสตูรนี้จงึออกแบบมาเพือ่ใหผู้อ้บรมไดเ้รยีนรูถ้งึค าสัง่ต่างๆ ของ Macro และวธิกีารเขยีนโปรแกรม 
VBA กับฐานขอ้มูลบน Access เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใหกั้บฐานขอ้มูลบน Access จะสามารถพัฒนาขอ้มูลบน Access 

ใหม้คีวามสะดวก รวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพไดม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยังสามารถพัฒนาใหร้ะบบฐานขอ้มูลบน Access เป็น
โปรแกรมฐานขอ้มูลส าเร็จรูปไวใ้ชง้านในองคก์รต่อไปได ้

 
วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถงึหลักการและรูปแบบตา่ง ๆ ของ Macro บน Access 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้ง แกไ้ข และเรยีกใชค้ าสัง่ต่าง ๆ ของ Macro บน Access ได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจถงึหลักเกณฑใ์นการเขยีนโปรแกรมฐานขอ้มลูดว้ย VBA บน Access ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถเขยีน VBA เพือ่เชือ่มต่อประสานงานกันระหวา่ง Object ตา่ง ๆ บน Access ได ้

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถเขยีน VBA เพือ่ชว่ยจัดการกับฐานขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ถกูตอ้ง และมปีระสทิธภิาพ 

• เพือ่ใหผู้อ้บรมสามารถสรา้งระบบฐานขอ้มูลส าเร็จรูปบน Access ได ้

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ควรมคีวามรูพ้ืน้ฐานและเคยใชง้านโปรแกรม Access มากอ่นพอสมควร  

• หรอืเคยผา่นการอบรมหลักสตูร Intermediate Microsoft Access 2016/2019 มากอ่น 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั : 

• ผูท้ีต่อ้งการใชเ้ครือ่งมอื Macro ร่วมกับโปรแกรม VBA ในการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู Microsoft Access  

• ผูท้ีต่อ้งการเพิม่ความสามารถบน Form และ Report ใหม้ากยิง่ขึน้ดว้ยค าสัง่ตา่ง ๆ ของ Macro และโปรแกรม
ภาษา VBA    

• ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูห้ลักการเขยีนโปรแกรม VBA บน Access  

• ผูท้ีต่อ้งการเขยีนโปรแกรม VBA เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใหกั้บระบบฐานขอ้มลูบน Access  

• ผูท้ีต่อ้งการสรา้งระบบฐานขอ้มูลส าเร็จรูปบน Access ไวใ้ชง้านในองคก์ร  

• นักศกึษาและผูส้นใจท่ัวไป 

 
เนือ้หาหลกัสูตร: 

1. ความรูเ้กีย่วกับการใช ้Macro บน Access 

• เรยีนรูแ้นวคดิหลักการท างานและหลักการสรา้ง Macro บน Access 

• สว่นประกอบตา่ง ๆ ของ Macro 

• รูปแบบความสมัพันธร์ะหวา่ง Macro กับ Form บน Access 

• รูปแบบความสมัพันธร์ะหวา่ง Macro กับ Report บน Access 

• ค าสัง่ (Action) และสว่นขยาย (Argument) ตา่ง ๆ ของ Macro 

• ขัน้ตอนการสรา้ง Macro บน Access 

• การปรับปรุง แกไ้ข และลบ Macro บน Access 

• การเรยีกใช ้Macro จากเหตุการณ์ (Event) ตา่ง ๆ บน Form และ Report 

• การเรยีกใช ้Macro จากเครือ่งมอื (Controls) ตา่ง ๆ บน Form และ Report 

• วธิกีารสรา้ง Macro หลักและ Macro ย่อย 

• วธิกีารสรา้ง Macro แบบมเีงือ่นไข (Condition) 
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 2. แนวความคดิและความรูพ้ืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมภาษา VBA บน Access 

• วธิกีารแปลงค าสัง่ใน Macro ใหเ้ป็นโปรแกรม VBA ใน Module 

• ความแตกต่างในการเขยีนโปรแกรมบน Form, Report และ Module 

• รูปแบบการเขยีนโปรแกรมเพือ่อา้งองิถงึ Object ต่าง ๆ บน Form และ Report 

• ท าความเขา้ใจเกีย่วกับการเขยีนโปรแกรมบนเหตุการณ์ (Event) ตา่ง ๆ ของ Form และ Report 

• หลักการเขยีนโปรแกรมเพือ่เขา้ถงึคณุสมบัต ิ(Property) และวธิกีาร (Method) ของ Object บน Form และ 
Report 

• ความรูพ้ืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม VBA 

• สว่นประกอบทีส่ าคัญของหนา้ตา่ง VBA 

• เรยีนรูป้ระเภทของโปรแกรม Procedure (Sub Procedure และ Function Procedure) 

• ชนดิของขอ้มลู (Data Type) 

• การใชตั้วแปร (Variable) และคา่คงที ่(Constant) 

• ระดับของการใชง้านตัวแปรและคา่คงที ่

• ความหมายของค าว่า Option Explicit 

• การใชตั้วด าเนนิการ (Operator) 

• การเขยีนโปรแกรมแบบมโีครงสรา้ง (With, IF, Select Case, Do Loop, For Next) 

3. การเขยีนโปรแกรม VBA เพือ่ท างานกับฐานขอ้มลูบน Access 

• การเขยีนโปรแกรมเพือ่ท างานกับเหตกุารณ์ (Event) ต่าง ๆ ของ Form และ Report 

• การเขยีนโปรแกรมเพือ่เรยีกใชค้ าสัง่ (Action) ตา่ง ๆ ใน Macro 

• การเขยีนโปรแกรมบันทกึ แกไ้ข และลบขอ้มลูในตาราง 

• การเขยีนโปรแกรมคน้หาขอ้มลูในตาราง 

• การเขยีนโปรแกรมเพือ่ควบคมุเครือ่งมอื (Controls) 
o TextBox, Button, ComboBox, ListBox 

o OptionGroup, CheckBox, OptionButton, ToggleButton 

• การเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้งฟังกช์ัน่ขึน้มาใชง้านเอง (User Defined Function) 

• การเขยีนโปรแกรมตดิตอ่กับฐานขอ้มลูดว้ยเครือ่งมอื ADO (ActiveX Data Object) 

4. เรยีนรูเ้ครือ่งมอืในการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปบน Access 
• การใชเ้ครือ่งมอืจัดการขอ้ผดิพลาดในการพัฒนาโปรแกรม 

o ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากการเขยีนรหัสไวยากรณ์ (Syntax Error) 

o ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ขณะโปรแกรมก าลังท างาน (Runtime Error) 
o เครือ่งมอืตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Logical Error) 

o เครือ่งมอืตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
o หลักการเขยีนโปรแกรมเพือ่จัดการกับขอ้ผดิพลาดบน Access 

• การใชเ้ครือ่งมอื Database Tools และ Database Options 

o การก าหนดใหฟ้อรม์เริม่ตน้ท างานเมือ่เปิดฐานขอ้มูล 

o การซอ่น Navigation Pane 
o การไม่แสดง Full Menu และ Default Shortcut ทัง้หมด 

o การเขยีนโปรแกรมควบคมุ Access Options เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขฐานขอ้มลูได ้

• การเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้ง Ribbon บน Access ขึน้มาใชง้านเอง 
o องคป์ระกอบของ Ribbon บน Access 

o เรยีนรูโ้ปรแกรม XML (XML : eXtensibleMarkup Language) เพือ่น ามาสรา้ง Ribbon บน Access 

o การแกไ้ขและการลบ Ribbon บน Access 
o วธิกีารจัดเก็บ Ribbon ทีส่รา้งไวล้งในตาราง UsysRibbon 

o การใชค้ าสัง่ IRibbonControl เพือ่เชือ่มโปรแกรม XML กับ VBA บน Access 
o การน า Ribbon ทีส่รา้งไวไ้ปใชง้านบน Form 

• การสรา้งระบบรักษาความปลอดภัยใหกั้บฐานขอ้มูล (Database Security) 

o การสรา้งรหัสผา่น (Password) ใหกั้บฐานขอ้มูลบน Access 
o การตดิตัง้และสรา้งรหัสผ่าน (Password) บน VBA 

o การสรา้งระบบรักษาความปลอดภัยดว้ยไฟล ์.accde 

o การสรา้งระบบผูใ้ชห้ลายคนใหกั้บฐานขอ้มลูดว้ยไฟล ์.mdw 
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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: ท่านละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 

** 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

