
รายงานสรุปเน้ือหาและการน าไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ 

 

ข้าพเจ้า นางสาววรรณวิมล นาดี ต าแหน่งอาจารย์  สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอ

น าเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการน าไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง  

“Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for 

Enterprise Developer”  ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 

15 อาคาร 90ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ เลขที่ ศธ 

0523.4.8/86 ลงวันที่  17 เมษายน 2561 

 

สรุปเน้ือหาและการน าไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมฝึกอบรมดังต่อไปนี้ 

         ในรายงานนีจ้ะขอสรุปเนือ้หาเกี่ยวกับการใช้งาน Python  ร่วมกับ Oracle Database 12C  

Software  ที่ตอ้งม ี 

1. Python 3.4 หรอื สูงกว่า สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

https://www.python.org/downloads/windows/ 

ให้เลือกติดตัง้  Python  bit ใช้ไฟล์  python-3.6.4-amd64.exe  ส าหรับระบบปฎิบัติการ

วินโดวส์  64  บิต 

2. Oracle  client libraries หรอื  Oracle 12c Instant Client versions 12.1, 12.2  ส าหรับระบบปฎิบัติ

การ Linux, Windows และ macOS สามารถดาวน์โหลด์ฟรีได้ที่ Oracle Instant Client 

3. Oracle Database 12c 

4. cx_Oracle 6 เป็น Python extension module ใช้ส าหรับในการเข้าถึง  Oracle Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.python.org/downloads/windows/
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/instant-client/overview/index.html


 การติดตั้ง Python 64 bit ใช้ไฟล ์python-3.64-amd64.exe 

 

 

 การ Download และติดตั้ง Oracle 12c Instant Client 

1.  ให้ท าการดาวน์โหลด oracle instant client ส าหรับระบบปฎิบัติของเครื่องที่ใชอ้ยู่ โดยไปที่

เว็บไซต์ http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-

097480.html    

 

http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html


 

2. จากนั้นให้ท าการสร้าง Folder C:\dev จากนั้น Unzip instantclient-basic-windows.x64-

12.1.0.2.0 ลงไป จะได้ c:\dev\instantclient_12_1 ให้เพิ่ม ; C:\dev\instantclient_12_1 ลงไป

ต่อท้ายตัวแปร PATH ของ SYSTEM PATH 

3. ให้ท าการตดิตั้ง cx_Oracle  โดยท าการเปิดจอ cmd  อย่าลืมเปิด  Oracle  และ Listener 

services ด้วย 

 

 

 

   การใช ้Python กับ Oracle Database 12c สามารถท าได้ดังตัวอย่างตัวไปน้ี 

1. ให้ท าการเชื่อมโยงตดิต่อกับ Oracle ตามค าสั่งดังนี้ 

 



cx_Oracle module  จะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง Python กับOracle Databse  โดยผ่านการใช้

ค าสั่ง connect() ซึ่งผูใ้ช้จะต้องท าการกรอก  username  password  และ connection string   ในที่นี้ เรา

จะใช้ user: hr ในการเข้าสู่ระบบ และใช้ IP address local host  ของเครื่องเรา คือ 127.0.0.1  และ 

Database service  ชื่อ “orcl”   ส่วน ค าสั่ง close() เป็นการปิดการเชื่อมตอ่ 

 การสร้างค าสั่งควิรีอย่างง่าย 

      สามารถทดลองสร้างค าสั่งและดูผลลัพธ์ ตามตัวอย่างดังนี้ 

 

เมธอด cursor() จะเป็นการเปิดเคอร์เซอร์เพื่อจัดการจับจองเนือ้ที่หน่วยความจ า และการอ่าน

ข้อมูลจากฐานข้อมูลตามค าสั่ง select ที่ก าหนดไว้ เมธอด execute() เป็นการประมวลผลค าสั่งตามที่

เขียนโปรแกรมไว้  และ ส่วนค าสั่ง  loop fetch จะเป็นการวนรอบดึงขอ้มูลตามแถวที่เคอร์เซอร์ชีแ้ละ

แสดงผลลัพธ์ข้อมูลที่ละแถวออกมา ผูอ้่านควรศกึษาเรื่อง PL/SQL เพิ่มเติม 

 



จากภาพด้านบนจะเป็นการใช้เมธอด fetchone() เป็นการคืนค่าข้อมูล 1 แถว ในรูปแบบ tuple แตถ่้า

ต้องการให้คอืค่าหลายใน รูปแบบ  a list of tuples  สามารถใช้เมธอด  fetchmany() ตามตัวอย่างรูป

ด้านล่างนี้ 

 

ผลลัพธ์ 

 

ต่อมาเป็นการใช้เมธอด fetchall() เป็นการคนืค่าแถวทั้งหมด และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอาเรย์ หรือ a 

list of tuples แตล่ะ tuple จะประกอบด้วยข้อมูล 1 แถว 

 

 



 แตถ่้าต้องการใหแ้สดงแยกแตล่ะ tuple สามารถเขียนค าสั่งได้ดังนี้ 

 

 

 

              (นางสาววรรณวิมล นาดี) 

   พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 

 

ความเห็นผูบ้ังคับบัญชาขั้นต้น 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

            

(อาจารย์ ดร.สายัณห ์   อุ่นนันกาศ) 

             ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

ความเห็นคณบดี 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

           (ผูช่้วยศาสตราจารย์.ดร.ฐปน     ช่ืนบาล) 

                   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 


