NSTDA Academy
MDB012 : Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016.
หล ักการและเหตุผล :
โปรแกรม Access นับว่าเป็ นโปรแกรมจัดการฐานข ้อมูล (Database Management) ทีไ่ ด ้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายและต่อเนือ
่ งยาวนานมาจนถึงปั จจุบน
ั ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจาก Access เป็ นโปรแกรมฐานข ้อมูลทีใ่ ช ้งานได ้ง่าย สามารถ
เรียนรู ้และทาความเข ้าใจได ้อย่างรวดเร็วไม่ยงุ่ ยากซับซ ้อน มีเครือ
่ งมืออานวยความสะดวกให ้กับผู ้ใช ้งานมากมาย อาทิ
เช่น เครือ
่ งมือช่วยในการจัดเก็บข ้อมูล การสอบถามและการค ้นหาข ้อมูล การเพิม
่ ลบแก ้ไขข ้อมูล การสร ้างแบบฟอร์มเพือ
่
บันทึกและเรียกดูข ้อมูล การสร ้างรายงานสรุปผลข ้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ อีกทัง้ ยังมีเครือ
่ งมือช่วยในการออกแบบ
วิเคราะห์ข ้อมูลและดูแลรักษาความปลอดภัยของข ้อมูลอีกด ้วย
หลักสูตรนีผ
้ ู ้อบรมจะได ้เรียนรู ้หลักการทางานของโปรแกรมฐานข ้อมูล Microsoft Access ทีถ
่ ก
ู ต ้องอย่างละเอียด
ั ซ ้อนขึน
ตัง้ แต่ระดับเบือ
้ งต ้นจนถึงระดับทีซ
่ บ
้ สามารถสร ้างตาราง (Table) แบบฟอร์ม (Form) และรายงาน (Report) บน
ั ซ ้อนได ้อย่างเข ้าใจ อีกทัง้ จะสามารถวิเคราะห์ออกแบบตารางและสร ้าง
Access ในขัน
้ ตอนเบือ
้ งต ้นจนถึงขัน
้ ตอนทีซ
่ บ
ระบบสืบค ้นข ้อมูล (Query) ในรูปแบบต่างๆ ให ้กับฐานข ้อมูลได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ว ัตถุประสงค์ :
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมได ้เรียนรู ้และเข ้าใจถึงระบบโครงสร ้างฐานข ้อมูลภายในของโปรแกรม Microsoft Access
 เพื่อ ให ้ผู ้อบรมสามารถสร ้างฐานข ้อมูล สร ้างตาราง และสร ้างระบบการค ้นหาข ้อมูล บน Access ตัง้ แต่ร ะดับ
ั ซ ้อนได ้
เบือ
้ งต ้นจนถึงระดับทีซ
่ บ
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถสร ้างแบบฟอร์มเพือ
่ จัดระบบข ้อมูลบนหน ้าจอตัง้ แต่ระดับเบือ
้ งต ้นจนถึงระดับทีซ
่ ับซ ้อนได ้
 เพือ
่ ให ้ผู ้อบรมสามารถนาเสนอข ้อมูลในรูปของรายงานทัง้ บนหน ้าจอและสัง่ พิมพ์ลงบนกระดาษตัง้ แต่ระดับ
เบือ
้ งต ้นจนถึงระดับทีซ
่ ับซ ้อนได ้
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างระบบจัดเก็บฐานข ้อมูลด ้วยโปรแกรม Access
 ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างตารางเพือ
่ จัดเก็บข ้อมูลด ้วยโปรแกรม Access
 ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างระบบสืบค ้นข ้อมูลด ้วยโปรแกรม Access
 ผู ้ทีต
่ ้องการสร ้างแบบฟอร์มและรายงานด ้วยโปรแกรม Access
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าอบรม :
 เนื่องจากมุมมองการจั ดเก็บ ข ้อมูล บน Access ในเบือ
้ งต ้นจะคล ้ายกับ โปรแกรม Excel ดังนั น
้ ผู ้อบรมจึง ควรมี
ความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาก่อน
 หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Fundamental / Intermediate / Advanced Microsoft Excel มาก่อน
ั
้ หาการอบรมสมมนา
เนือ
:





















พืน
้ ฐานความรู ้และแนวความคิดเกีย
่ วกับระบบฐานข ้อมูล
แนวคิดการสร ้างฐานข ้อมูลบน Access
ขัน
้ ตอนการสร ้างฐานข ้อมูลบน Access
การสร ้างตาราง (Table) เพือ
่ จัดเก็บข ้อมูลบน Access
การเลือกชนิดของข ้อมูล (Data Type)
การสร ้าง Primary Key และ Foreign Key ให ้กับตาราง
การสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship)
หลักของการสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง (Relationship)
การสร ้างระบบสืบค ้นข ้อมูล (Query) เพือ
่ ค ้นหาข ้อมูลบน Access
การกาหนดเงือ
่ นไข (Criteria) ใน Query
ขัน
้ ตอนการสร ้าง Query ในแบบต่าง ๆ
ั่ ใน Query
การสร ้างสูตรคานวณและการใช ้ฟั งก์ชน
ั ซ ้อน
การสร ้าง Query ในลักษณะทีซ
่ บ
การคานวณหาค่าผลรวมย่อยใน Query
การสร ้าง Query ซ ้อน Query
การสร ้าง Parameter Query
การสร ้าง Crosstab Query
การสร ้าง Action Query (Make-Table, Append, Update และ Delete)
การสร ้างแบบฟอร์ม (Form) เพือ
่ จัดระบบข ้อมูลบนหน ้าจอ
พืน
้ ฐานการสร ้าง Form บน Access
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เรียนรู ้ประเภทต่าง ๆ ของ Form
ขัน
้ ตอนการสร ้าง Form ในแบบต่าง ๆ
การกาหนดคุณสมบัต ิ (Property) ของ Form
การสร ้างฟอร์มหลัก (Main Form) และฟอร์มย่อย (Sub Form)
การสร ้างรายงาน (Report) เพือ
่ นาเสนอข ้อมูล
พืน
้ ฐานการสร ้าง Report บน Access
เรียนรู ้ส่วนประกอบและพืน
้ ทีก
่ ารทางานของ Report
ขัน
้ ตอนการสร ้าง Report
วิธก
ี ารจัดกลุม
่ และเรียงลาดับข ้อมูลใน Report
เทคนิคการควบคุมการขึน
้ หน ้าถัดไปใน Report
เทคนิคการใส่หมายเลขบรรทัดใน Report
เครือ
่ งมือการสร ้างรหัสผ่านให ้กับไฟล์ฐานข ้อมูล
แนะนาการทางานแบบอัตโนมัตด
ิ ้วย Macro บน Access
่ มโยง Macro เข ้ากับ Form และ Report เพื่อสร ้างเป็ นระบบ User-Interface บน Microsoft Access
การเชือ
แบบอัตโนมัต ิ

วิทยากร :
ั นุกล
อาจารย์รวีโรจน์ ทวีชย
ู กิจ
 Computer Instructor
 Human Resources Instructor
 Service Innovation & Service Design Instructor

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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