
Microsoft SQL Server 2012
ก้าวล�้าน�าหน้าและเร็วกว่าทุกพลังการประมวลผล
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับSQLServer2012
SQLServer2012คืออะไร
SQL Server 2012 คือ แพล็ต ฟอร์ม ด้าน ข้อมูล สารสนเทศ ที่ พร้อม ส�าหรับ cloud computing อย่าง สมบูรณ์ พร้อม คุณสมบัติ ทาง ด้าน ความ พร้อม ใน การ ให้ บริการ 

(availability) และ ด้าน ประสทิธภิาพ การ ท�างาน (performance) SQL Server 2012 ช่วย ให้ องค์กร แบ่ง ปัน ข้อมลู เชงิ ลกึ (Insight) ของ ธรุกจิ ใน สภาพ แวดล้อม ที ่ปลอดภยั 

รวม ทั้ง ช่วย สร้าง โซลูชั่น ได้ อย่าง รวดเร็ว และ ขยาย ข้อมูล บน เซิร์ฟเวอร์ จริง และ บน Public Cloud ได้ อีก ด้วย

SKUและสิทธิ์การใช้งานของSQLServer2012

ต้องการ Uptime ถึง ระดับ 9s และ การ พร้อม 
ปกป้อง ข้อมลู แบบ AlwaysOn ประสทิธภิาพ การ ท�า 
query ที ่ม ีประสทิธภิาพ สงู ขึน้ 10 เท่า ด้วย Column 
Store Index แบบ ใหม่

ค้นหา ข้อมูล ได้ อย่าง รวดเร็ว ผ่าน self-service 
analytics ข้อมูล น่า เชื่อ ถือ และ สม�่าเสมอ ด้วย BI 
Semantic Model และ Data Quality Services

ขยาย ความ ต้องการ จาก datacenter ไป ยัง cloud
สร้าง แอพ พลิ เคชั่ นที่ ปรับ แต่ง ได้ และ เหมาะ กับ 
การ ท�างาน เฉพาะ อย่าง ด้วย เครื่อง มือ ส�าหรับ              
นัก พัฒนา ที่ ทัน สมัย
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มั่นใจกับภารกิจส�าคัญ
สร้าง ประสิทธิภาพ และ ความ พร้อม เพื่อ รองรับ 
ภารกิจ ส�าคัญ ของ ธุรกิจ ด้วย ค่า ดูแล รักษา ที่ ต�่า 

ข้อมูลเชิงลึก ที่ตรงจุด
สร้าง ข้อมูล เชิง ลึก ใหม่ๆ ด้วย ระบบ การ ค้นหา 
ข้อมูล อัน ทรง พลัง ที่ ครอบคลุม ทั้ง องค์กร

CLOUDในแบบของคุณ
สร้าง โซลูชั่น ทาง ธุรกิจ ได้ อย่าง รวดเรว็ ใน แบบ ที่ 
คณุ ต้องการ ส�าหรบั การ ท�างาน บน เซร์ิฟเวอร์ จรงิ 
ใน องค์กร และ บน Private Cloud หรอื Public Cloud

              
SKU

   ทางเลือกในการซื้อสิทธิ์การใช้งาน

 Server+CAL Core-based

Enterprise 

Datacenter ที่ทันสมัยพร้อม   ✓

ความสามารถด้าน BI แบบไม่จ�ากัด  

Business Intelligence 

✓BI ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่และ

รูปแบบการมอบสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวนผู้ใช้งาน   

Standard 
✓
	 	

	✓
	

ใช้งานในระดับแผนก และมีข้อจ�ากัดในการขยาย         

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ❑		 เลิกจ�าหน่ายบาง Edition คงเหลือเพียง Edition ที่จ�าเป็นเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและสะดวกในการจัดซื้อ

 ❑		 เพิ่ม Business Intelligence Edition

 ❑		 ยกเลิกการจ�าหน่าย Server licensing model ใน Enterprise Edition 

 ❑		 เปลี่ยนจากการคิดราคาแบบ processor ไปเป็น core ส�าหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่น high-end 

 ❑		 ราคา CAL เพิ่มขึ้น

 ❑		 สิทธิ์ในการท�า Virtualization ได้ที่มากขึ้นด้วย Software Assurance



สิทธิ์การใช้งานแบบServer/CAL
สิทธิ์การใช้งานที่ตามจ�านวนผู้ใช้งาน

• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานประเภท Server/CAL ส�าหรับ 

SQL Server 2012

• ลูกค้าช�าระค่าสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวนผู้ใช้งานจริง

• มีจ�าหน่ายส�าหรับ Business Intelligence Edition และ Standard 

Edition

• ผู้ใช้ที่มี CAL ส�าหรับเวอร์ชั่น 2012 สามารถเข้าถึง SQL Server ใด

ก็ได้หากซื้อ Server/CAL Model

ขั้นตอน

• ระบุจ�านวนผู้ใช้และ/หรือจ�านวนอุปกรณ์

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานส�าหรับเซิร์ฟเวอร์

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานของ CAL ตามจ�านวนผู้ใช้หรือจ�านวนอุปกรณ์

การพัฒนาของสิทธิ์การใช้งานแบบPerProcessor
สิทธิ์การใช้งานตามความจุของฮาร์ดแวร์

สิทธิ์การใช้งานแบบเดิม: นับตามจ�านวน socket (CPU) ➔ สิทธิ์การใช้งาน

แบบใหม่: นับตามจ�านวน core

• ลูกค้าช�าระสิทธิ์ส�าหรับ core ที่ต้องใช้เท่านั้นแต่ขั้นต่�า 4 cores

• มีจ�าหน่ายใน Enterprise Edition และ Standard Edition

• ค่าใช้จ่ายส�าหรับ Enterprise และ Standard ตั้งแต่ 1 ถึง 4 core เป็น

ราคาเดียวกันหมด

• ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์การใช้งานที่มี SA ที่จะอัพเกรดไปเป็นเวอร์ชั่น 

2012

 

ขั้นตอน

• ระบุจ�านวนของ core ที่ต้องมอบสิทธิ์การใช้งาน

• ซื้อสิทธิ์การใช้งานตามจ�านวน core ที่ต้องใช้จริงขั้นต่�า 4 cores

SKUของผลิตภัณฑ์

SKU รายละเอียด

ทางเลือกในการเลือก 
ซื้อสิทธิ์การใช้งาน ราคาประเมิน

(ERP)
จ�านวน Core มากที่สุด

สิทธิ์ส�าหรับ 
การท�า 

Virtualization Server/
CAL    

Core-based

Enterprise
Datacenter ที่ทันสมัย พร้อม
ความสามารถด้าน  
BI ที่ไม่จ�ากัด

X
$6,874/Core
(ขั้นต่�า4 core 
ต่อprocessor)

มากเท่าที่จ�านวน OS มี
ไม่จ�ากัดด้วย 

Software Assurance

Business 
Intelligence

ความสามารถด้าน BI  
ขั้นสูง และการวิเคราะห์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

X
$8,592/Server

$209/CAL

16 Core ส�าหรับฐาน
ข้อมูล 

และมากเท่าที่ OS  
มีส�าหรับ BI

1 VM

Standard

ความสามารถด้านฐาน 
ข้อมูล และ BI ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การใช้งานในระดับ 
แผนก

X X

$898/Server; 
$209/CAL

$1,793/Core (ขั้น
ต่�า 4 core ต่อ 
processor)

16 1 VM

SQL BI : $8,592
SQL Standard : $898

CAL : $209

CAL : $209CAL : $209

CAL : $209

10
cores

$68,737

8
cores

$54,990

6
cores

$41,242

1-4
cores

$27,495

SQL
Enterprise
Edition



12เรื่องมหัศจรรย์ที่มาพร้อมSQLServer2012

 1.  Uptime ถึงระดับ 9s พร้อมปกป้องข้อมูลด้วยความเร็วเหนือระดับในทุกภารกิจส�าคัญ

 2. รวดเร็วแม่นย�า

 3.  คุณภาพตามมาตรฐานและความปลอดภัยระดับองค์กร

 4.  อุ่นใจทุกครั้งที่ใช้งาน

 5.  ค้นหาแล้วสร้างภาพข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 6.  ระบบ Self-Serviced BI ที่จัดการได้

 7.  สร้างความต่อเนื่องและแม่นย�าให้ข้อมูล

 8.  ระบบวิเคราะห์ผลข้อมูลและคลังข้อมูลที่ขยายได้

 9.  ขยายขนาดได้ตามความต้องการ

 10.  เพิ่มความรวดเร็วให้การจัดหาโซลูชั่น

 11.  เพิ่มประสิทธิภาพให้การท�างานอย่างเหมาะสม

 12.  ขยายการเข้าถึงข้อมูลทุกรูปแบบในทุกสถานที่

เปรียบเทียบSQLServer2008R2และSQLServer2012
* คุณสมบัติ 

ที่แตกต่าง

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ Editions รูปแบบสิทธิ์ 

การใช้งาน

สิทธิในการท�า Virtualization

SQL Server 2008 R2 • แพล็ตฟอร์มด้านข้อมูลสารสนเทศ 

ที่พร้อมส�าหรับแอพพลิเคชั่นทุกขนาด

• เครื่องมือด้าน BI ที่ผู้ใช้จัดการได้เอง 

และคุ้นเคยในการสั่งการ 

• สนับสนุน data center และ Data 

warehouse ขนาดใหญ่

• โอกาสในการสร้างและขยาย 

แอพพลิเคชั่นไปบน Cloud 

• ประสานการท�างานเข้ากับ  

Microsoft Application Platform

• Datacenter*

• Enterprise

• Standard

• Small 

Business*

• Workgroup*

• PDW

• Web

• Developer

• Express

• Compact

Standard 

Server/CAL หรือ  

Per Processor*

Enterprise 

Server/CAL หรือ  

Per Processor*

Datacenter 

Per Processor*

Standard 

รัน 1 VM ต่อ 1 สิทธิ์การใช้งาน

Enterprise 

รันได้สูงสุด 4 VM ต่อ1 สิทธิ์

การใช้งาน

Datacenter 

รัน VM ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนต่อ 

หนึ่งสิทธิ์การใช้งาน

SQL Server 2012 • คุณสมบัติความพร้อมให้บริการของ 

AlwaysOn 

• ประสิทธิภาพการท�างานที่ตอบสนอง 

ได้เร็ว

• ปรับแต่งให้พร้อมส�าหรับ  

Private Cloud อย่างสมบูรณ์

• สอดรับกับนโยบายขององค์กรการ 

และนโยบายด้านความปลอดภัย

• การจัดการแบบ Multi-server 

• การกู้คืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว

• คุณสมบัติด้านการวิเคราะห์ผล 

ที่ผู้ใช้จัดการได้ด้วยตนเอง

• BI semantic model เดียว

• คุณภาพของข้อมูล และการจัดการ 

ข้อมูล

• Enterprise

• BI*

• Standard

• PDW

• Web*

• Developer*

• Express

• Compact

Standard 

Server/CAL หรือ  

Per Core*

BI

Server/CAL

Enterprise 

Per Core*

Enterprise 

ซื้อสิทธิ์ให้กับทุก cores บน

เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถรัน 

VM ได้ไม่จ�ากัดจ�านวนด้วย 

Software Assurance*

Standard/Enterprise 

ซื้อสิทธิ์ให้สามารถรัน 1 VM 

บน  virtual processors ที่ใช้

งานจริงเท่านั้น*

จ�านวนช่องโหว่
ในซอฟท์แวร์

“ระบบแพล็ตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุด
ในฐานข้อมูลหลักของธุรกิจ”

ผลการรายงานของNSTเกี่ยวกับจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบฐานข้อมูล
ม.ค.2545-มิ.ย.2553



Editionต่างๆของSQLServer2012
SQL Server 2012 มอบ ความ มัน่ใจ ใน ภารกจิ ส�าคญั ทาง ธรุกจิ (Mission Critical) 

ด้วย ความ พร้อม ใน การ ให้ uptime ที ่สงู ขึน้ และ ประสทิธภิาพ การ ท�างาน ที ่รวดเรว็ 

ตลอด จน ความ ปลอดภยั ที ่ได้ รบั การ ปรบั แต่ง เพือ่ รองรบั workload ท่ี ส�าคัญ ของ 

ธุรกิจ นอกจาก นี้ ยัง มอบ ความ สามารถ ใน การ เข้าใจ ข้อมูล เชิง ลึก (insight) ที่ 

ตรง จุด และ การ ค้นหา ข้อมูล ที่ ผู้ ใช้ จัดการ ได้ ด้วย ตนเอง รวม ทั้ง ความ สามารถ 

ใน การน�า เสนอ ข้อมูล ด้วย ภาพ ที่ ท�างาน แบบ interactive    นอกจาก นี้ คุณ ยัง 

สามารถ สร้าง cloud ใน แบบ ของ คุณ เอง ได้ ด้วย การ สร้าง และ ขยาย โซลูชั่น ได้ 

ทั้ง บน เซิร์ฟเวอร์ จริง และ บน Public Cloud ได้ อย่าง สะดวก SQL Server 2012 

มี วาง จ�าหน่าย ใน 3 edition ดัง ต่อ ไป นี้

Enterprise

Enterprise Edition ส�าหรบั การ ท�างาน กับ ภารกิจ ส�าคัญ ทาง ธุรกิจ ที ่เป็น Mission 

Critical และ การ สร้าง คลัง ข้อมูล (Data Warehouse) 

• ความ พร้อม ให้ บริการ ที่ ก้าวหน้า ขึ้น ใน ระดับ สูง ด้วย AlwaysOn

• การ ท�า Data Warehousing ประสิทธิภาพ สูง ด้วย ColumnStore

• การ ท�า virtualization ได้ สูงสุด เท่า ท่ี ต้องการ (ด้วย Software Assurance)

• รวม ความ สามารถ ด้าน BI ที่ มี อยู่ ใน Business Intelligence Edition

ความสามารถ  

จ�านวน Core สูงสุด

16 Core 16 Core 
ส�าหรับฐานข้อมูลและมาก 
เท่าที่ OS มีส�าหรับ BI

มากเท่าท่ี OS มี*

การสนับสนุนการท�างานร่วมกับ Edition หลักของWindows Server ● ● ●

OLTP พื้นฐาน ● ● ●

ระบบการรายงานและการวิเคราะห์ผลพื้นฐาน ● ● ●

เครื่องมือส�าหรับเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์(T-SQL, CLR, data types, 
FileTable)

● ● ●

ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management studio, policy based 
management)

● ● ●

การจัดการข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ (Data quality, master data  services) ● ●

Self-service Business Intelligence (Power View ส�าหรับ IE และ PowerPoint, 
PowerPivot ส�าหรับ Excel และ SharePoint Server)

● ●

Business Intelligence ส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 
(Semantic model, advanced analytics)

● ●

ระบบรักษาความปลอดภัยข้ันสูง (Advanced auditing, transparent data encryption) ●

การท�า Data Warehousing (Column store index, compression, partitioning) ●

คุณสมบัติ StreamInsight พื้นฐาน พื้นฐาน ขั้นสูง

ความพร้อมให้บริการ (High Availability) ** พื้นฐาน พื้นฐาน AlwaysOn

* เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีสิทธิ์การใช้งานภายใต้รูปแบบของ Server/CAL นั้นสามารถมอบสิทธิ์การใช้งานให้ได้มากสุด 20 core ต่อ1 เซิร์ฟเวอร์

** เฉพาะขั้นพื้นฐานได้รวมการท�า Failover Clustering ได้ 2 Node

Business Intelligence 

Business Intelligence Edition เหมาะ ส�าหรับ การ สร้าง Business Intelligence 

ส�าหรับ องค์กร ขนาด ใหญ่ และ สามารถ จัดการ ได้ เอง โดย ผู้ ใช้ งาน

• การ ค้นหา ข้อมูล ที่ รวดเร็ว ด้วย Power View บน Internet Explorer และ 

PowerPoint

• การ จัด ท�า รายงาน และ การ วิเคราะห์ ที่ เหมาะ กับ องค์กร ขนาด ใหญ่ และ 

สามารถ ขยาย ระบบ ได้

• ความ สามารถ ใน การ ท�า Data Quality Services และ Master Data 

Services

• รวม ความ สามารถ ทั้งหมด ของ Standard Edition

Standard

Standard Edition ยงั คง มอบ ความ สามารถ ด้าน การ จดัการ ฐาน ข้อมลู การ สร้าง 

รายงาน และ การ วิเคราะห์ ผลอ ย่าง ครบ ถ้วน

 

* SQL Server 2012 ยงั คง ม ีWeb Edition, Developer Edition และ Express Edition  

กรุณา ศึกษา ข้อมูล เพิ่ม เติม ได้ จาก เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ (NOTE➔ We need url)

SQL Server Editions



สิทธิ์การใช้งานสำหรับVirtualMachine:ServerและCAL

SQL Server 
2012CALเซิร์ฟเวอร์ที่มี SQL 2012 BI Edition

เซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์การใช้งาน SQL 
2012 Standard Edition

เซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีสิทธิ์การใช้งาน 
SQL 2012 Enterprise Edition จาก 

Software Assurance

แต่ละ VM ในเซิร์ฟเวอร์

สิทธิ์การใช้งานสำหรับVirtualMachine:Core-based

มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่VirtualCore
ที่อยู่ในVMแต่ละเครื่อง

> ต�่าสุด 4 core license ต่อ VM
> ไม่จ�าเป็นต้องซื้อสิทธิ์ให้ Physical Core ทั้งหมดให้ซื้อตามที่ใช้จริง
> สามารถย้าย Server License ได้ด้วย SA
> มีจ�าหน่ายใน Enterprise Edition และ Standard Edition

มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่VMด้วยServerLicense

> มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้/อุปกรณ์
> สามารถย้าย Server License ได้ด้วย Software Assurance

> BI - 1 VM ต่อ Server License
> Standard – 1 VM ต่อ Server License 
> Enterprise (ส�าหรับเครื่องที่มีอยู่เดิมและมี SA) – 4 VM ต่อ        
   Server License
   (สูงสุด 20 v-Core ต่อ Server license)

ราคาของServerและCALสำหรับสิทธิ์การใช้งานของเซิร์ฟเวอร์และผู้ใช้/อุปกรณ์

Business Intelligence Edition Standard Edition CAL

ค่าสิทธิ์การใช้งานระดับ A $7,026 ต่อเซิร์ฟเวอร์ $734 ต่อเซิร์ฟเวอร์ $207 ต่อ CAL

เปรียบเทียบกับ 2008 R2 ราคาเหมือน Enterprise Edition 
Server

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น $45 ต่อ CAL



• ได้สิทธิ์การใช้ SQL Server 2012 และเวอร์ชั่นล่าสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม

• ง่ายในการย้ายระบบและขยายไปใช้ SKU ใหม่และโปรแกรม Licensing แบบใหม่*

• คล่องตัวในการย้ายสิทธิและการท�า virtualization ได้ไม่จ�ากัดด้วย Software Assurance (ใหม่)

• เข้าถึงประโยชน์ใหม่ๆ จาก Deployment Planning Services และ System Center Advisor (ใหม่)

• วางแผนค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้า และแบ่งการช�าระเงินได้ 

• เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและรับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง

• ได้สิทธิ์การใช้งานเพิ่มส�าหรับ Cold Backup Standby ที่ต้องการท�า Disaster Recovery ในยามฉุกเฉิน

ปกป้องและเพิ่มค่าการลงทุนด้วยSoftwareAssurance

ข้อมลู เพิม่ เตมิ เกีย่ว กบั Microsoft SQL Server 2012 : http://www.microsoft.com/

sqlserver/en/us/default.aspx

ราคา ดัง กล่าว เป็น ราคา ประเมิน ส�าหรับ หน้า ร้าน (Estimated Retail Price หรือ 

ERP) เท่านัน้ อาจ ม ีการ เปลีย่นแปลง โดย ไม่ แจ้ง ล่วง หน้า ราคา อาจ แตก ต่าง กนั ใน 

ผู ้ค้า แต่ละ ราย ผลลพัธ์ ท่ี แสดง ให้ เหน็ นี ้เพือ่ แสดง เป็น ตวัอย่าง เท่าน้ัน และ เพือ่ เป็น 

แนวทาง ใน การ ให้ ค�า ปรกึษา ด้าน ราคา และ ประโยชน์ ใน การ ใช้ งาน Microsoft SQL 

Server 2012 เท่านัน้ ไม่ ควร น�า ไป ใช้ เป็น ข้อมลู อ้าง องิ ใดๆ เพียง แหล่ง เดยีว   โปรด 

ติดต่อ ตัวแทน จ�าหน่าย ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ ตรวจ สอบ ข้อมูล ที่ ถูก ต้อง ล่าสุด

เอกสาร นี้ จัด ท�า ขึ้น เพื่อ การ เผย แพร่ ข้อมูล เท่านั้น  ไมโคร ซอฟท์ ไม่ รับรอง หรือ 

ถือ เป็น ความ เห็น ทั้ง ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม ต่อ ข้อมูล ที่ ปรากฏ ใน เอกสาร ฉบับ นี้

ติดตาม ข่าวสาร SQL 2012 อย่าง ต่อ เนื่อง ผ่าน ทาง ออนไลน์

Blog.technect.com/sqlserver

Facebook.com/sqlserver

Twitter.com/sqlserver

Youtube.com/sqlserver 

EnrollmentforApplicationPlatform(EAP)
ประหยัดสูงสุดถึง 40% ลงทุนได้ทันที เพื่อการย้ายระบบที่คุ้มค่าที่สุด 

PARTNUMBERของSQLServer2012

ขั้นต�่าในการสั่งซื้อSQLServer2012ภายใต้โปรแกรมEAP

Premium Products พร้อมส่วนลด  Standard Products พร้อมส่วนลด 
การสั่งซื้อเริ่มต้นขั้นต�่า

40% ส�าหรับ License ที่ซื้อใหม่ 15% ส�าหรับ License ที่ซื้อใหม่ 

. SQL Server Standard . SQL Server Standard . แบบ 1-Year True-up หรือแบบ 3-

  Edition (Proc/Server)   Edition (Proc/Server)  Year True-up: 5 Processors หรือ

 . SQL Server CAL  250 CALs & 5 Servers 

  . แบบ 3-Year True-up ที่รวมลิขสิทธิ์เดิม

   ที่มีอยู่ทั้งในโมเดล Server, CALs และ

   Processor: 5 Processors + 4

   Servers & 2 CALs หรือ 250 CALs &

   5 Servers + 4 Processors

Part Number Product

810-08766 SQL Server Enterprise 2012 OLP NL 1 License

7JQ-00257 SQL Server Enterprise Core 2012 OLP 2 Core Licenses

D2M-00410 SQL Server Business Intelligence 2012 OLP NL 1 License

228-09884 SQL Server Standard 2012 OLP NL 1 License

7NQ-00219 SQL Server Standard Core 2012 OLP NL 2 Core Licenses

359-05715 SQL CAL 2012 OLP NL Device CAL 1 License

359-05717 SQL CAL 2012 OLP NL User CAL 1 License


