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อธิบายเกียวก ับหลกั สูตร
หลักสูตรพัฒนาคิวรีและสโตร์โพรซีเยอร์ในภาษา SQL
เพือการสร ้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
หลักสูตรนีไม่ใช่การเขียนโปรแกรมในวินโดวส์หรือการเขียนโปรแกรมในเว็บ
แต่เป็ นหลักสูตรทีเนน้ การคิวรีข ้อมูลจากฐานข ้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวเอล
ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้และเข ้าใจหลักการพืนฐานทีสํ าคัญหลายอย่าง
ทีจําเป็ นต ้องมีเพือใช ้สํ ารวจแง่มมุ ต่าง ๆ ของการทํางานกับฐานข ้อมูลสัมพันธ์
อาทิ แนวคิดรวบยอดทีอยูเ่ บืองหลังภาษาที SQL โครงสร ้างของภาษา SQL
ขอบเขตของตัวแปร การค ้นหาข ้อผิดพลาดในโค ้ด
การสร ้างและใช ้งานตารางสืบ การสร ้างและใช ้งานตารางไพวอต
การสร ้างและใช ้งานเมตริกซ์
วิธพ
ี ัฒนาคิวรีตังแต่ระดับเบืองต ้นจนถึงระดับกลาง
กลเม็ดเด็ดพรายในการพัฒนาคิวรีทใช
ี ้จริงในงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบัน
สโตร์โพรซีเยอร์ (Stored procedure)
นั บเป็ นหัวข ้อทีสํ าคัญมากในการคิวรีข ้อมูลจากฐานข ้อมูลไมโครซอฟท์ SQL
หน่ วยงานนอ้ ยใหญ่จํานวนมากใช ้สโตร์โพรซีเยอร์เป็ นแกนหลัก
หลักสูตรนีให ้นา้ํ หนั กกับการพัฒนาสโตร์โพรซีเยอร์เป็ นสํ าคัญ
ผู ้เรียนจะได ้รับการฝึ กฝนให ้สามารถสร ้าง แก ้ไข ค ้นจุดผิดของสโตร์โพรซีเยอร์
สามารถนํ าไปประยุกต์ใช ้กับงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบันได ้ทังแบบในวินโดวส์และแบบในเว็บ
และหัวข ้อทีสํ าคัญอีกอย่างหนึงทีมองข ้ามไปไม่ได ้คือการพัฒนาโค ้ดฐานข ้อมูลแบบวัตถุวธิ ี
(โอโอพี) เช่นการนิยามสโตร์โพรซีเยอร์ด ้วยภาษาซีชาร์ป
และการเข ้าถึงฐานข ้อมูลด ้วย โออาร์/เอ็มและลิงค์

เหมาะสําหร ับ
ผู ้ต ้องการเข ้าสู่โลกของการเขียนโค ้ดภาษา SQL
เพือการสร ้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ สร ้างวินโดวส์แอพ เว็บแอพ
โมบายล์แอพ หรือนั กเรียนนั กศึกษาและผู ้สนใจทัวไป

ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
ไม่จําเป็ นต ้องมีความรู ้ภาษา SQL มาก่อน ถ ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษาอืน ๆ
มาก่อนจะดีมาก ใช ้ Microsoft WIndows ได ้
(เพือให ้การป้ อนพิมพ์โค ้ดทําได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ควรฝึ กพิมพ์ดดี แบบสัมผัสครบสิบนิวให ้ได ้)

เนือหาวิชา
ว นั ที 1: วิธ เี ขีย นคิว รีดว้ ยภาษาที SQL
การเขียนคิวรีด ้วยภาษาที SQL (T-SQL) มีแนวคิดพืนฐานทีแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมวัตถุวธิ อี ย่างในภาษาซีชาร์ป(หรือภาษาโปรแกรมอืน ๆ) โดยสินเชิง
ในภาษาซีชาร์ปจะเนน้ การสร ้างวัตถุและกระบวนการทํางาน ในขณะทีภาษา SQL เนน้ ผลลัพธ์และแนวคิดแบบเซต (การจัดกลุ่มทางคณิตศาสตร์)
ในวันทีหนึงผู ้เรียนจะปรับความคิดในการเขียนโค ้ด จากความคิดทีเนน้ การสร ้างวัตถุและกระบวนการทํางาน มาเป็ นความคิดทีเป็ นแบบเซต
เพือเข ้าพร ้อมเข ้าสู่โลกแห่งการเขียนคิวรีในภาษา SQL นอกจากนั นผู ้เรียนยังจะได ้เรียนรู ้หลักการสํ าคัญพืนฐานในภาษา SQL อีกหลายหัวข ้อ อาธิ
การเขียนโปรแกรมเป็ นแบตช์ วิธใี ช ้ตัวแปร โครงสร ้างของโค ้ด วิธสี ร ้างและบํารุงฐานข ้อมูลด ้วยโค ้ด ฯลฯ
• วิธบ
ี ริหารฐานข ้อมูล SQL สร ้าง ลบ แก ้ไข ทําสํ ารอง คัดลอก • วิธท
ี ํางานกับตารางข ้อมูล สร ้าง ลบ แก ้ไข ทําดรรชนี • วิธใี ช ้ตัวแปรในภาษาที SQL
โครงสร ้างของโค ้ด และส่วนควบคุมการไหลของโค ้ด • โค ้ดทีเกียวข ้องกับการสร ้างและบํารุงฐานข ้อมูลด ้วยโค ้ด • โค ้ดเพือการสืบค ้นฉายแสดงข ้อมูลระดับสูง
วิธเี ขียนคิวรีในแง่มมุ ต่าง ๆ ทีสํ าคัญ

ว นั ที 2: เรีย นรูภ้ าษาที SQL ระด ับทีสูงขึน
เนืองจากงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบันมีความซับซ ้อนมากขึน มีความต ้องการสืบค ้นฐานข ้อมูลอย่างซับซ ้อน
จึงไม่ใช่เรืองแปลกหากท่านจะพบเห็นคิวรีทมีี ความยาวหลายร ้อยบรรทัด หรือยืดยาวหลายหนา้ จอ ดังนั นในวันทีสองนีผู ้เรียนจะได ้เรียนวิธเี ขียนคิวรีในหัวข ้อต่าง ๆ
ทีจําเป็ นต่อการเขียนคิวรีในงานทีมีความซับซ ้อนสูง

ั คณิตศาสตร์
สิงทีผู ้เรียนจะได ้ฝึ กฝนในวันทีสองเป็ นเทคนิคทีสํ าคัญและใช ้บ่อยในการเขียนคิวรีซับซ ้อน เช่นการยักย ้ายถ่ายเทข ้อมูลตัวอักษร การใช ้ฟั งก์ชน
การบริหารเวลา วิธสี ร ้างรายงานโดยใช ้คํ าสังในกลุ่มคิวบ์และไพวอต วิธสี ร ้างเมตริกซ์ วิธเี ขียนคิวรีซ ้อนคิวรี และกลเม็ดทีสํ าคัญอืน ๆ
เพือการเขียนคิวรีอย่างมีพลวัต
ั คณิตศาสตร์ การบริหารเวลา • วิธสี ร ้างรายงานอย่างง่ายโดยใช ้คํ าสังในกลุ่มคิวบ์และไพวอต • วิธสี ร ้างเมตริกซ์
• วิธยี กั ย ้ายถ่ายเทข ้อมูลตัวอักษร การใช ้ฟั งก์ชน
และกลเม็ดเพือการเขียนโค ้ดอย่างมีพลวัต • วิธเี ขียนคิวรีทซ
ี ้อนกันหลายชัน • วิธสี ร ้างวิวและใช ้งาน (View)

ว นั ที 3: วิธ สี ร้า งและใชง้ านสโตร์โพรซีเยอร์
สโตร์โพรซีเยอร์ คือออพเจ็กต์ฐานข ้อมูล ทีถูกนํ าไปใช ้งานในโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจทีสํ าคัญแทบทุกโครงการ
สาเหตุทเป็
ี นเช่นนั นเพราะสโตร์โพรซีเยอร์เป็ นกลไกหลักทีทําให ้เกิด "การเชือมหลวม" ซึงเป็ นหลักการสํ าคัญอย่างหนึงในงานวิศวกรรมซอฟท์แวร์
ทักษะในการสร ้างและใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ จึงเป็ นคุณสมบัตห
ิ ลักข ้อหนึงของผู ้ทีจะรับหนา้ ทีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
ในวันทีสามนีผู ้เรียนจะได ้สํ ารวจกลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับการสร ้างและใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ อาทิ วิธนี ิยามสโตร์โพรซีเยอร์
วิธเี รียกใช ้สโตร์โพรซีเยอร์ด ้วยคํ าสังในภาษา SQL วิธนี ิยามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์ นอกจะมีเรืองสโตร์โพรซีเยอร์แล ้วในวันทีสามนี
ั ขึนใช ้เอง
ยังมีเรืองสํ าคัญในการเขียนคิวรีภาษา SQL อีกอย่างหนึง นั นคือวิธนี ิยมฟั งก์ชน
• วิธนี ิยาม จักการ และเรียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธนี ิยามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์และมีค่าส่งกลับ • กลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ
ั ทีผู ้ใช ้นิยามขึนเอง
ในการเขียนโค ้ดสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธนี ิยาม จัดการ และเรียกใช ้งานฟั งก์ชน

ว นั ที 4: วิธ ใี ชง้ าน SQL ร่ว มก ับดอตเน็ ต
ั สองพันห ้าขึนไปมีนวัตกรรมอันวิเศษอยูห
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ตังแต่เวอร์ชน
่ ลายอย่าง หนึงในนั นคือการมีตัวรันทามน์ของดอตเน็ ต
ั ทีผู ้ใช ้นิยามเอง) ได ้ด ้วยภาษาซีชาร์ป
(ซีเอลอาร์) ฝั งอยูภ่ ายในด ้วย นั นหมายความว่าท่านสามารถนิยามออพเจ็กต์ทางด ้านโปรแกรม (อาธิ ทริกเกอร์ และฟั งก์ชน
ทําให ้นอกจากออพเจ็กต์ทางด ้านโปรแกรมเหล่านีทํางานอยูภ่ ายในสภาพแวดล ้อมทีได ้รับการดูแลจัดการ (จากไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์) เป็ นอย่างดีแล ้ว
พวกมันยังมีภาวะเป็ นสแตติกไทปเซฟโดยสมบูรณ์อกี ด ้วย
ในวันทีสีนีท่านจะได ้เรียนวิธใี ช ้ประโยชน์จากบูรณาการซีเอลอาร์ของไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ อาธิ
การเขียนโค ้ดเพือนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ด
ี ้วยภาษาซีชาร์ป
การเขียนโปรแกรมแบบวินฟอร์มและเว็บฟอร์มเพือติดต่อกับฐานข ้อมูลโดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ี
วิธเี รียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากภายในโปรแกรมแบบวินฟอร์มและเว็บฟอร์ม
• วิธเี รียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากโปรแกรมประยุกต์ภาษาซีชาร์พร่วมกับ โออาร์/เอ็ม • วิธป
ี ระยุกต์ใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์รว่ มกับเว็บแอพลิเกชัน •
วิธเี ขียนโค ้ดเพือนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ด
ี ้วยภาษาซีชาร์ป • กลเม็ดในการใช ้สโตร์โพรซีเยอร์เพือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

โปรดทราบ
เพือความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณาต่อจอคอมพิวเตอร์ไว ้ 2 จอ
ก่อนเริมเรียนกรุณาติดตังซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตามทีระบุไว ้ในอีเมล (ไม่ได ้รับอีเมลกรุณาแจ ้งที 081-915-7816 (อ.สุเทพ))
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