หลักสูตร “SQL สําหรับผูเริม
่ ตน”
(SQL for Beginners)

คาธรรมเนียมการอบรม คนละ 6,800.-บาท

ํ

(ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสํ าเนาใบปริญญาบัตรมาพร ้อมใบสมัคร ท่านจะได้ส ิทธิลด 10%)

จานวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
เกือบทุกหน่ วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนในปั จจุบันนิยมใช ้ระบบการจัดเก็บข ้อมูลแบบ SQL ทีมีประสิทธิภาพสูง และสามารถ
เก็บข ้อมูลทีมีความซั บซ ้อนตามการดําเนินงานของหน่วยงานได ้อย่างเป็ นระบบมากขึน ทําให ้การบริหารข ้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
และการเข ้าถึงฐานข ้อมูลสํ าหรับการนํ าไปใช ้งานนั นจําเป็ นต ้องมีความรู ้ความสามารถในการเขียนคําสั งโดยใชภาษา
้
SQL (Structured
Query Language) เช่น การดึงข ้อมูล แก ้ไขข ้อมูล เพิมข ้อมูล หรือลบข ้อมูล จัดเป็ นทักษะทีสํ าคัญและเป็ นทีต ้องการของหน่วยงาน
ส่วนใหญ่ในปั จจุบัน เพือนํ าข ้อมูลทีมีอยูภ
่ ายในระบบมาใช ้งานให ้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานสูงสุด
ดังนั น สํ านั กสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได ้ดําเนินการจัดทําหลักสูตร SQL สํ าหรับผู ้เริมต ้น โดยมุง่ เน ้นให ้
ผู ้บริหารในหน่ วยงานต่างๆได ้เสริมสร ้างความรู ้ และความเข ้าใจในเรืองการจัดเก็บข ้อมูล และการเข ้าถึงฐานข ้อมูลในระบบปั จจุบัน
สามารถนํ าข ้อมูลมาใช ้พัฒนาองค์กรและบริหารงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
ว ัตถุประสงค์
เมือผ่านการอบรม ผู ้เข ้ารับการอบรมจะสามารถ
1. เข ้าใจระบบการทํางานของฐานข ้อมูลระบบ SQL
2. เข ้าใจความหมายของคําศั พท์เฉพาะทางทีสํ าคัญทีเกียวข ้องกับระบบฐานข ้อมูล
3. สามารถดึงข ้อมูลจากฐานข ้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
4. จัดกลุม
่ ของข ้อมูลและสรุปผลของข ้อมูลในแต่ละกลุม
่
5. แก ้ไขข ้อมูล เพิมข ้อมูล และลบข ้อมูลในฐานข ้อมูล
เนือหาหล ักสูตร
1. รู ้จักกับฐานข ้อมูลระบบ SQL
2. โครงสร ้างการทํางานของฐานข ้อมูล และหลักการออกแบบฐานข ้อมูล
3. SQL ทํางานอย่างไร
4. วิธก
ี ารติดตังและติดต่อกับระบบฐานข ้อมูล
5. คําอธิบายคําศัพท์เฉพาะทางทีสํ าคัญทีเกียวข ้องกับระบบฐานข ้อมูล
6. การดึงข ้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
7. การจัดกลุม
่ ของข ้อมูลและการสรุปผลของข ้อมูลในแต่และกลุม
่
8. การแก ้ไขข ้อมูล การเพิมข ้อมูล และการลบข ้อมูลในฐานข ้อมูล
*** ผูเ้ ข้าอบรมต้องเตรียม Laptop ส่วนต ัวเพือใช้ในการอบรม ***
วิทยากร

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม
ผู ้สนใจทัวไปทีต ้องการเรียนรู ้การใชภาษา
้
SQL
การร ับรองผลการอบรม
ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมทีจะได ้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึ กอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต ้องมีเวลาเข ้ารับ
การฝึ กอบรมไม่น ้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทังหมด
การสม ัครและชํ าระค่าธรรมเนียม
 การสม ัคร ลงทะเบียน on-line ที www.training.nida.ac.th หรือ กรอกใบสมัครและส่งโทรสาร 0 2375 4720
 การชํ าระค่าธรรมเนียม โอนเงินเข ้าบ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
สาขา สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม ““สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ สํ าน ักสิริพ ัฒนา”
เลขทีบ ัญชี ๙๔๔-๐-๒๓๓๙๗-๒ และส่งใบนํ าฝาก (ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน)
ไปยังโทรสาร 0 2375 4720 หรือสอบถามเพิมเติมได ้ที 0 2727 3226, 0 2727 3232
การติดต่อสอบถาม
 ผู ้อํานวยการหลักสูตร Public Training
 กลุม
่ งานบริการฝึ กอบรม สํานักสิริพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2727 3239
โทรศัพท์ 0 2727 3231, 0 2727 3213 - 14

โทรสาร 0 2375 4720

E-mail : trainingnida@gmail.com
หมายเหตุ

:

ลงทะเบียนอบรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได ้ที www.training.nida.ac.th / วัน เวลาการจัดฝึ กอบรม และวิทยากร อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

สํ านักสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศั พท์ 0 2727 3239, 0 2727 3231, 0 2727 3213 – 3214 โทรสาร 0 2375 4720
www.training.nida.ac.th
E-mail : trainingnida@gmail.com

Excellent Training
Excellent Service

