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หล ักสูตร Getting start with SQL programming
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อธิบายเกียวก ับหล ักสูตร
หลักสูตรพัฒนาคิวรีและสโตร์โพรซีเยอร์ในภาษา SQL เพือการสร ้างโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
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 การค ้นหาข ้อผิดพลาดในโค ้ด การสร ้างและใช ้งานตารางสืบ การสร ้างและใช ้งานตารางไพวอต
การสร ้างและใช ้งานเมตริกซ์ วิธพ
ี ฒ
ั นาคิวรีตังแต่ระดับเบืองต ้นจนถึงระดับกลาง
กลเม็ดเด็ดพรายในการพัฒนาคิวรีทใช
ี ้จริงในงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั
สโตร์โพรซีเยอร์ (Stored procedure) นั บเป็ นหัวข ้อทีสําคัญมากในการคิวรีข ้อมูลจากฐานข ้อมูลไมโครซอฟท์ SQL
หน่วยงานน ้อยใหญ่จํานวนมากใช ้สโตร์โพรซีเยอร์เป็ นแกนหลัก หลักสูตรนีให ้นาหนั
้ํ กกับการพัฒนาสโตร์โพรซีเยอร์เป็ นสําคัญ
ผู ้เรียนจะได ้รับการฝึ กฝนให ้สามารถสร ้าง แก ้ไข ค ้นจุดผิดของสโตร์โพรซีเยอร์
สามารถนํ าไปประยุกต์ใช ้กับงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั ได ้ทังแบบในวินโดวส์และแบบในเว็บ
และหัวข ้อทีสําคัญอีกอย่างหนึงทีมองข ้ามไปไม่ได ้คือ การพัฒนาโค ้ดฐานข ้อมูลแบบวัตถุวธิ ี (โอโอพี)
เช่นการนิยามสโตร์โพรซีเยอร์ด ้วยภาษาซีชาร์ป และการเข ้าถึงฐานข ้อมูลด ้วย โออาร์/เอ็ม และลิงค์
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)้

เนือหาวิชา
ว นั ที 1: วิธ เี ขีย นคิว รีดว้ ยภาษาที SQL
การเขียนคิวรีด ้วยภาษาที SQL (T-SQL) มีแนวคิดพืนฐานทีแตกต่างจากการเขียนโปรแกรมวัตถุวธิ อี ย่างในภาษาซีชาร์ป(หรือ ภาษาโปรแกรมอืน
ๆ) โดยสินเชิง ในภาษาซีชาร์ปจะเน ้นการสร ้างวัตถุและกระบวนการทํางาน ในขณะทีภาษา SQL เน ้นผลลัพธ์และแนวคิดแบบเซต
(การจัดกลุม
่ ทางคณิตศาสตร์)
ในวันทีหนึงผู ้เรียนจะปรับความคิดในการเขียนโค ้ด จากความคิดทีเน ้นการสร ้างวัตถุและกระบวนการทํางาน มาเป็ นความคิดทีเป็ นแบบเซต
เพือเข ้าพร ้อมเข ้าสูโ่ ลกแห่งการเขียนคิวรีในภาษา SQL นอกจากนั นผู ้เรียนยังจะได ้เรียนรู ้หลักการสําคัญพืนฐานในภาษา SQL อีกหลายหัวข ้อ
อาธิ การเขียนโปรแกรมเป็ นแบตช์ วิธใี ช ้ตัวแปร โครงสร ้างของโค ้ด วิธสี ร ้างและบํารุงฐานข ้อมูลด ้วยโค ้ด ฯลฯ
• วิธ บ
ี ริหารฐานข ้อมูล SQL สร ้าง ลบ แก ้ไข ทําสํารอง คัดลอก • วิธท
ี าํ งานกับตารางข ้อมูล สร ้าง ลบ แก ้ไข ทําดรรชนี • วิธใี ช ้ตัวแปรในภาษาที
SQL โครงสร ้างของโค ้ด และส่วนควบคุม การไหลของโค ้ด • โค ้ดทีเกียวข ้องกับการสร ้างและบํารุงฐานข ้อมูลด ้วยโค ้ด •

โค ้ดเพือการสืบค ้นฉายแสดงข ้อมูลระดับสูง วิธเี ขียนคิวรีในแง่มุม ต่าง ๆ ทีสําคัญ

ว นั ที 2: เรีย นรูภ้ าษาที SQL ระด ับทีสูงขึน
เนืองจากงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจในยุคปั จจุบนั มีความซับซ ้อนมากขึน มีความต ้องการสืบค ้นฐานข ้อมูลอย่างซับซ ้อน
จึงไม่ใช่เรืองแปลกหากท่านจะพบเห็นคิวรีทมีี ความยาวหลายร ้อยบรรทัด หรือ ยืดยาวหลายหน ้าจอ
ดังนั นในวันทีสองนีผู ้เรียนจะได ้เรียนวิธเี ขียนคิวรีในหัวข ้อต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อ การเขียนคิวรีในงานทีมีความซับซ ้อนสูง
ั ซ ้อน เช่นการยักย ้ายถ่ายเทข ้อมูลตัวอักษร
สิงทีผู ้เรียนจะได ้ฝึ กฝนในวันทีสองเป็ นเทคนิคทีสําคัญและใช ้บ่อ ยในการเขียนคิวรีซบ
การใช ้ฟั งก์ชนั คณิตศาสตร์ การบริหารเวลา วิธสี ร ้างรายงานโดยใช ้คําสังในกลุม่ คิวบ์และไพวอต วิธสี ร ้างเมตริกซ์ วิธเี ขียนคิวรีซ ้อนคิวรี
และกลเม็ดทีสําคัญอืน ๆ เพือการเขียนคิวรีอ ย่างมีพลวัต
ั คณิตศาสตร์ การบริหารเวลา • วิธสี ร ้างรายงานอย่างง่ายโดยใช ้คําสังในกลุม่ คิวบ์และไพวอต •
• วิธ ยี กั ย ้ายถ่ายเทข ้อมูลตัวอักษร การใช ้ฟั งก์ชน
วิธสี ร ้างเมตริกซ์ และกลเม็ดเพือการเขียนโค ้ดอย่างมีพลวัต • วิธเี ขียนคิวรีทซ
ี ้อนกันหลายชัน • วิธสี ร ้างวิวและใช ้งาน (View)
ว นั ที 3: วิธ สี ร้า งและใชง้ านสโตร์โพรซีเยอร์
สโตร์โพรซีเยอร์ คือ ออพเจ็กต์ฐานข ้อมูล ทีถูกนํ าไปใช ้งานในโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจทีสําคัญแทบทุกโครงการ
สาเหตุทเป็
ี นเช่นนั นเพราะสโตร์โพรซีเยอร์เป็ นกลไกหลักทีทําให ้เกิด "การเชือมหลวม " ซึงเป็ นหลักการสําคัญอย่างหนึงในงานวิศวกรรมซอฟท์แวร์
ทักษะในการสร ้างและใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ จึงเป็ นคุณ สมบัตห
ิ ลักข ้อหนึงของผู ้ทีจะรับหน ้าทีพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
ในวันทีสามนีผู ้เรียนจะได ้สํารวจกลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับการสร ้างและใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ อาทิ วิธนี ยิ ามสโตร์โพรซีเยอร์
วิธเี รียกใช ้สโตร์โพรซีเยอร์ด ้วยคําสังในภาษา SQL วิธนี ยิ ามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์ นอกจะมีเรืองสโตร์โพรซีเยอร์แล ้วในวันทีสามนี
ยังมีเรืองสําคัญในการเขียนคิวรีภาษา SQL อีกอย่างหนึง นั นคือ วิธนี ยิ มฟั งก์ชนั ขึนใช ้เอง
• วิธ น
ี ยิ าม จักการ และเรียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธนี ยิ ามสโตร์โพรซีเยอร์แบบมีพารามิเตอร์และมีคา่ ส่งกลับ • กลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ
ในการเขียนโค ้ดสโตร์โพรซีเยอร์ • วิธนี ยิ าม จัดการ และเรียกใช ้งานฟั งก์ชนั ทีผู ้ใช ้นิยามขึนเอง

ว นั ที 4: วิธ ใี ชง้ าน SQL ร่ว มก ับดอตเน็ ต
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ตังแต่เวอร์ชนั สองพันห ้าขึนไปมีนวัตกรรมอันวิเศษอยูห
่ ลายอย่าง
หนึงในนั นคือ การมีตัวรันทามน์ของดอตเน็ ต (ซีเอลอาร์) ฝั งอยูภ่ ายในด ้วย นั นหมายความว่าท่านสามารถนิยามออพเจ็กต์ทางด ้านโปรแกรม (อาธิ
ทริกเกอร์ และฟั งก์ชนั ทีผู ้ใช ้นิยามเอง) ได ้ด ้วยภาษาซีชาร์ป
ทําให ้นอกจากออพเจ็กต์ทางด ้านโปรแกรมเหล่านีทํางานอยูภ่ ายในสภาพแวดล ้อมทีได ้รับการดูแลจัดการ
(จากไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์) เป็ นอย่างดีแล ้ว พวกมันยังมีภาวะเป็ นสแตติกไทปเซฟโดยสมบูรณ์อ ก
ี ด ้วย
ในวันทีสีนีท่านจะได ้เรียนวิธใี ช ้ประโยชน์จากบูรณาการซีเอลอาร์ของไมโครซอฟท์เอสคิวเอลเซอฟเวอร์ อาธิ
การเขียนโค ้ดเพือนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ดี ้วยภาษาซีชาร์ป
การเขียนโปรแกรมแบบวินฟอร์ม และเว็บฟอร์ม เพือติดต่อ กับฐานข ้อมูลโดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ี
วิธเี รียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากภายในโปรแกรมแบบวินฟอร์ม และเว็บฟอร์ม
• วิธ เี รียกใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์จากโปรแกรมประยุกต์ภาษาซีชาร์พร่วมกับ โออาร์/เอ็ ม • วิธ ป
ี ระยุกต์ใช ้งานสโตร์โพรซีเยอร์รว่ มกับเว็บแอพลิเกชัน
• วิธ เี ขียนโค ้ดเพือนิยามสโตร์โพรซีเยอร์โดยใช ้หลักการวัตถุวธิ ด
ี ้วยภาษาซีชาร์ป •

กลเม็ดในการใช ้สโตร์โพรซีเยอร์เพือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
โปรดทราบ
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
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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