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หล ักสูตร Getting start with SQL programming
URL: http://next.greatfriends.biz/training/course/SQL101
อธิบายเกียวก ับหล ักสูตร
หลักสูตรการเขียนคิวรีในภาษา SQL เบืองต ้นเพือการสร ้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เว็บแอพ เด็กส์ทอ็ ปแอพ การทําวิทยาการข ้อมูล
แมชชีนเลินนิง และอืน ๆ
หลักสูตรนีไม่ใช่การเขียนโปรแกรมในวินโดวส์หรือ การเขียนโปรแกรมในเว็บ
แต่เป็ นหลักสูตรทีเน ้นการคิวรีข ้อมูลจากฐานข ้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวเอล ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้และเข ้าใจหลักการพืนฐานทีสําคัญหลายอย่าง
ทีจําเป็ นต ้องมีเพือใช ้สํารวจแง่มุม ต่าง ๆ ของการทํางานกับฐานข ้อมูลสัม พันธ์ อาทิ แนวคิดรวบยอดทีอยูเ่ บืองหลังภาษาที SQL
โครงสร ้างของภาษา SQL ขอบเขตของตัวแปร วิธพ
ี ฒ
ั นาคิวรีตังแต่ระดับเบืองต ้นจนถึงระดับกลาง
กลเม็ดเด็ดพรายในการพัฒนาคิวรีทใช
ี ้จริงในงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั
เหมาะสาํ หร ับ
ผู ้ต ้องการเข ้าสูโ่ ลกของการเขียนโค ้ดภาษา SQL เพือการสร ้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ สร ้างวินโดวส์แอพ เว็บแอพ โมบายล์แอพ
หรือ นั กเรียนนั กศึกษาและผู ้สนใจทัวไป
ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
ไม่จําเป็ นต ้องมีความรู ้ภาษา SQL มาก่อ น ถ ้าเคยเขียนโปรแกรมภาษาอืน ๆ มาก่อ นจะดีม าก ใช ้ Microsoft WIndows ได ้
(เพือให ้การป้ อ นพิม พ์โค ้ดทําได ้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควรฝึ กพิม พ์ดด
ี แบบสัม ผัสครบสิบนิวให ้ได)้
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เพือความสะดวกในการเรียนนออนไลน์ กรุณ าต่อ จอคอมพิวเตอร์ไว ้ 2 จอ
ก่อ นเริมเรียนกรุณ าติดตังซอฟท์แวร์ตา่ ง ๆ ตามทีระบุไว ้ในอีเมล (ไม่ได ้รับอีเมลกรุณ าแจ ้งที 081-915-7816 (อ .สุเทพ))
รายละเอียดหัวข ้อต่าง ๆ ในหลักสูตรอาจเปลียนแปลงโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
อาจมีการบันทึกการสอนไว ้เพือให ้ผู ้เรียนใช ้ทบทวนและใช ้จัดทําสือการสอนคอร์สออนไลน์แบบบันทึก
Promotion

CodeChop by GreatFriends
×
Promotion

GF Standard
ศิษย์เก่าลด 10%
บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
สมัครพร ้อมกัน 2 คน ลด 5%
สมัครพร ้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People
บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่ม ี VAT
ไม่รับในนามนิตบิ คุ คล (ไม่อ อกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ให)้
ไม่ม กี ารออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี /บิลเงินสดให ้ในทุกกรณี
ใช ้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนีไม่ได ้
×
Promotion

None
×
Promotion

Special Holiday
สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือ นิตบิ คุ คลก็ได ้
สําหรับนิตบิ คุ คล ราคานียังไม่ได ้รวม VAT 7%
ใช ้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนีไม่ได ้
×
Promotion

Three Plus One
ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร ้อมกัน 2 คน ลด 10%
ศิษย์เก่าลด 10%
ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×
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