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DBA SQL Server 2012 - 2014
เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลที่มปี ระสิทธิภ าพสูง และเป็ นที่นิยมอย่างแพร่หลายกับ
องค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ออกแบบมาใช้งานแบบระยะไกล (Remote) ให้เรียนรู้
ตัง้ แต่พ้นื ฐานการเซ็ตค่าโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัย การล็อกอินแบบ
ต่างๆ กาหนดสิทธิผู้ใช้แบบต่างระดับ สามารถทาการ BackUp และ Restore
ข้อมูลได้ การใช้งานคาสังคิ
่ วรี่ (Query) เช่น Select, Insert, Update, Delete และการดึงข้อมูล Join แบบต่างๆ
ภายในหลักสูตรยังมีการแนะนาการออกแบบฐานข้อมูลสาหรับงานต่างๆในองค์กรอย่าง ไรให้ตรงจุดประสงค์ และ
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาครอบคลุม SQL Server 2012 ถึง 2014
วัตถุประสงค์:
o
o

เพื่อให้เรียนรูถ้ งึ ระบบฐานข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพื่อให้รถู้ งึ ขัน้ ตอนต่างๆ ในการใช้โปรแกรม Server 2012 – 2014

กลุ่มเป้าหมาย:
o
o
o

กลุ่มผูส้ นใจทัวไป
่
บุคลากรขององค์กรต่างๆ
นักเรียน – นักศึกษา

ความรู้พน
ื้ ฐาน:
o

มีความรูพ้ น้ื ฐานในการเขียนโปรแกรมมาพอสมควร

ระยะเวลาในการอบรม:
o

20 ชัวโมง
่ (3 วัน)

ราคาคอร์สอบรม:
o

9,900 บาท / คน (ราคานี้ยงั ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
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วิทยากรผูส
้ อน:
o

อาจารย์สนิทวงศ์ กมลภากรณ์

คอร์สทีค
่ วรอบรมก่อนหน้า:
o

Basic Programming (พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม)

คอร์สต่อเนือ
่ งที่แนะนา:
o

Programming ADO.NET Entity Framework and LINQ

เนื้อหาการอบรม:

Module ที่ 1: เรียนรู้การใช้งาน DBA SQL Server 2012 – 2014 เบือ้ งต้น
o MS SQL Server 2012 - 2014 Overview
o โครงสร้างการทางานของ ฐานข้อมูล, หลักการออกแบบฐานข้อมูล
o SQL คืออะไร, ทางานอย่างไร และทาไมต้องใช้ภาษา SQL
o Table, Record, Field, Primary Key, Foreign Key, Relationship
o การใช้งาน MS SQL Server, การติดตัง้ SQL Server ในเวอร์ชนต่
ั ่ างๆ เช่น Enterprise, Sever, Personal
o การกาหนดรหัส และการกาหนดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัย
o การเซ็ตระบบฐานข้อมูลเพือ
่ ใช้งานกับ Server และ Client
o ทดลองสร้างฐานข้อมูลในระดับเบือ
้ งต้น, ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลขนาดเล็กขึน้ มาใช้งาน
o การใช้งานภาษา SQL เบือ
้ งต้น
o การจัดการฐานข้อมูลด้วย Enterprise Manager และ Query Analizer
o การใช้งานคาสัง่ SELECT, DELETE FROM, การใช้ WHERE
o การเรียงลาดับข้อมูลด้วย ORDER BY การ GROUP BY, HAVING
o คาสังทางคณิ
่
ตศาสตร์เช่น SUM, MAX, AVG และคาสังทางวั
่
นทีเ่ ช่น Date() และ Format, การ Join
ตารางเช่น LEFT JOIN, RIGHT JOIN เป็นต้น
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Module ที่ 2: การประยุกต์ใช้งาน DBA SQL Server 2012 – 2014
o เรียนรูก
้ ารใช้งานภาษา SQL ขัน้ สูง
o คาสังประเภท
่
DDL (Data Definition Language) เช่น คาสัง่ CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP
TABLE, คาสังสร้
่ าง PK และ FK เป็นต้น
o ออกแบบฐานข้อมูลร้านขายสินค้าตัวอย่าง
o ทดลองสร้างแฟ้มข้อมูลของแผนกต่างๆ เช่น ฝา่ ยขาย, ฝา่ ยบุคคล, ฝา่ ยคลังสินค้า เป็ นต้น
o จัดการระบบฐานข้อมูลให้มป
ี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล ด้วยการทา Normalization
o รายละเอียด: ติดตัง้ IIS และทดสอบ ASP Script อย่างง่าย
o การจัดการฐานข้อมูลระดับองค์การจากเครือ
่ งเซริฟเวอร์
o ติดตัง้ ฐานข้อมูลเพือ
่ เป็นข้อมูลส่วนกลาง เพื่อกระจายข้อมูลให้ให้เครือ่ งในเครือข่าย
o เรียกใช้งานข้อมูลแบบ Real-Time และข้อมูลมีความเป็ นปจั จุบน
ั
o ทดลองสร้างแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง
o สร้างฟอร์มเพือ
่ แสดงข้อมูล และสามารถให้ผมู้ สี ทิ ธิเข้าไปใช้งาน
o ออกแบบหน้าจอเพื่อสามารถเรียกดูขอ้ มูล, เพิม
่ , ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ทนั ที
Module ที่ 3: Workshop:
o ทดลองสร้าง Real time transactions on SQL Database แบบ Ongoing และแบบ Retrieving
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