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หลักสูตรการใช้ค าส่ัง SQL เบ้ืองต้น และน าเสนอข้อมูล

ด้วย SSRS (Microsoft Report Service Server) 

 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูก้ารใชค้ าสัง่ภาษา SQL ส าหรบัคดัคน้
ขอ้มูลส าหรบัท าสารสนเทศ และน าเสนอรายงานในรูปแบบต่างดว้ย SSRS โดยที่
ผูเ้รยีนไม่ตอ้งมพีืน้ฐานเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมและไมจ่ าเป็นตอ้ง 
มพีืน้ความรูเ้กีย่วกบัระบบฐานขอ้มูลมาก่อน 

 

วัตถุประสงค:์ 

o ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE ต่างๆ พรอ้มก าหนด
เงื่อนไขได ้

o ผูอ้บรมสามารถใชเ้ครื่องหมาย ตวัด าเนินการตา่งๆ ของ SQL ได ้
o ผูอ้บรมสามารถจดัการขอ้ผดิพลาดตา่งๆ ได ้(ERROR Handler) 
o ผูอ้บรมสามารถใชง้านฟงักช์ ัน่ต่างๆ ส่งค่าตวัแปร และเรยีกใช ้Stored Procedure ได ้
o ผูอ้บรมสามารถปรบัแต่ง Query เพื่อประสทิธภิาพในการท างานได ้
o อบรมสามารถสรา้งรายงานในรูปแบบต่างๆโดยใช ้SSRS 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีน นกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจ 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o สามารถใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตได ้
o ความรูพ้ืน้ฐานการในการเขยีนเวบ็ไซตม์าบา้ง 
o ความรูพ้ืน้ฐานในการท างานกบัฐานขอ้มูลมาบา้ง 
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ระยะเวลาในการอบรม: 

o 30 ชัว่โมง (5 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 16,500 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์นิทวงศ ์กมลภากรณ์ 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o DBA SQL Server 2012-2014 

เนื้อหาการอบรม: 

บทท่ี 1 เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเบือ้งต้น 

o ศกึษาเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูลเบือ้งตน้ เชน่ สว่นประกอบของระบบฐานขอ้มูลตา่งๆ   
o ศกึษาเกีย่วกบัพวก Key ต่างๆ เชน่ Primary key 
o ศกึษาเกีย่วกบัพวก Index ต่างๆ 

ประโยชน์: ท าใหผู้อ้บรมเขา้ใจส่วนประกอบของฐานขอ้มูลและสรา้งฐานขอ้มูลเองได้ 
 
บทท่ี 2 การเขียนค าสัง่ SELECT เพื่อสืบค้นข้อมูล 

o การเขยีนค าสัง่ SELECT อย่างงา่ย  
o การก าจดัการสบืคน้ขอ้มูลซ ้าดว้ยค าสัง่ DISTINCT  
o การก าหนดชือ่เล่น (Alias)ใหก้บัคอลมัท ์และตาราง  
o การเขยีนนิพจน์ CASE อย่างงา่ย  
o แบบฝึกหดั: การเขยีนค าสัง่ SELECT อย่างง่าย 

ประโยชน์: ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE ต่างๆ พรอ้ม
ก าหนดเงื่อนไขได ้
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บทท่ี 3 การสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง 

o เขา้ใจการ Join ตาราง  
o รูจ้กัและสบืคน้ขอ้มูลดว้ย Inner Join  
o รูจ้กัและสบืคน้ขอ้มูลดว้ย Outer Join  
o รูจ้กัและสบืคน้ขอ้มูลดว้ย Cross Join และ Self Join  
o แบบฝึกหดั: การสบืคน้ขอ้มูลจากหลายตาราง 

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLEจากหลายๆ 
TABLE ตามเงื่อนไขได ้
 
บทท่ี 4 การเรียงล าดบัข้อมูล และการกรองข้อมูล 

o การเรยีงล าดบัขอ้มูล  
o การกรองขอ้มูลดว้ย Predicate ต่างๆ  
o การกรองขอ้มูลดว้ย ประโยค TOP และ OFFSET-FETCH  
o การสบืคน้ขอ้มูลทีไ่ม่รูค้่า  
o แบบฝึกหดั: การเรยีงล าดบัขอ้มูล และการกรองขอ้มูล  

ประโยชน์: ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE โดยเรยีงล าดบั
ขอ้มูลได ้
 
บทท่ี 5 รู้จกัประเภทข้อมูลบน SQL Server 2012 

o รูจ้กัประเภทขอ้มูลบน SQL Server 2012 
o การเรยีกใชง้านขอ้มูลประเภทตวัอกัษร  
o การเรยีกใชง้านขอ้มูลประเภทวนัที ่และเวลา  
o แบบฝึกหดั: การใชง้านขอ้มูลประเภทต่างๆ  

ประโยชน์: ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT แต่ละประเภทไดจ้าก TABLE  
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บทท่ี 6 การใช้กลุ่มค าสัง่ DML เพื่อแก้ไขข้อมูล 

o การเพิม่ขอ้มูลลงในตาราง  
o การแกไ้ขและการลบขอ้มูล 
o การสรา้งหมายเลขระบุแถวขอ้มูลอตัโนมตั ิ
o แบบฝึกหดั: การใชก้ลุ่มค าสัง่ DML เพื่อแกไ้ขขอ้มูล  

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ เพิม่ขอ้มูล แกไ้ขขอ้มลู และลบขอ้มูลของ
แต่ละ TABLE ได ้
 
บทท่ี 7 การใช้งานฟังกช์ัน่ท่ี Built-In มา 

o การเขยีนค าสัง่ SELECT ทีม่ฟีงักช์ ัน่ที ่Built-In มาผสมอยู ่
o ฟงักช์ ัน่ในการแปลงขอ้มูล 
o ฟงักช์ ัน่ทีต่รวจสอบค่าความจรงิ  
o ฟงักช์ ัน่ทีท่ างานกบัค่า NULL 
o แบบฝึกหดั: การใชง้านฟงักช์ ัน่ที ่Built-In มา  

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE และแปลงขอ้มูล
ได ้
 
บทท่ี 8 การจดักลุ่มและการรวมผลค่าข้อมลู 

o ฟงักช์ ัน่ในการรวมผลขอ้มูล 
o การใชป้ระโยค GROUP BY  
o การกรองผลของการจดักลุ่มดว้ยประโยค HAVING  
o แบบฝึกหดั: การจดักลุ่มและการรวมผลค่าขอ้มลู  

ประโยชน์:   ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE โดยการจดั
กลุ่มขอ้มูลไดเ้พือ่หาผลรวมขอ้มูลได ้
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บทท่ี 9 การเขียนคิวรี่ย่อย 

o การเขยีนควิรีย่อ่ยแบบ Self-Contained 
o การเขยีนควิรีย่อ่ยแบบ Correlated  
o การใชป้ระโยค EXISTS กบัควิรีย่อ่ย  
o แบบฝึกหดั: การเขยีนควิรีย่อ่ย 

ประโยชน์: ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ซ้อนๆกนัจากทีด่งึขอ้มูลโดยใช้
ค าสัง่จากอกี SELECT หนึ่งได ้
 
บทท่ี 10 การใช้งานนิพจน์ประเภทตาราง 

o การใชง้าน View  
o การใชง้าน Inline TVF  
o การใชง้าน Derived Table  
o การใชง้าน CTE  
o แบบฝึกหดั: การใชง้านนิพจน์ประเภทตาราง 

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถเขยีนค าสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลโดยใชค้ าสัง่ SELECT ไดจ้าก TABLE มาเกบ็ไวใ้น
รูปแบบ TABLE ชัว่คราวได ้
 
บทท่ี 11 การสร้างรายงานด้วย SSRS เบือ้งต้น 

o เรยีนรูว้ธิกีารใชเ้ครื่องมอืของโปรแกรม SSRS  
o การตดิต่อกบัฐานขอ้มูล 
o การสรา้งรายงานจากฐานขอ้มูล 

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถใชโ้ปรแกรม SSRS สรา้งรายงานได ้
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บทท่ี 12 การสร้างรายงานขัน้สงู 

o การสรา้งรายงานโดยมเีงือ่นไข 
o การสรา้งกราฟ 
o ประโยชน์ ผูอ้บรมสามารถใชโ้ปรแกรม SSRS สรา้งรายงานตามเงื่อนไขตา่งๆ และสรา้งรายงานในรูปแบบ

ของกราฟได ้
o บทที ่13 การจดัการ SSRS บน Server 
o การตดิตัง้รายงานบน Server  

ประโยชน์:  ผูอ้บรมสามารถตดิตัง้รายงานทีส่รา้งเสรจ็แลว้ไวบ้นเครือ่ง Server ได ้
 
 


