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PHP012 : PHP using MySQL Database for Web Development 

 
หลกัการและเหตผุล : 

          PHP เป็นภาษาทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างสงูในการพัฒนาโปรแกรมการท างานบน Web (Web Programming 
หรอื Web Development) เนือ่งจากการใชง้านง่าย และรวดเร็ว อกีทัง้ยังเป็นซอฟตแ์วรท์ีแ่จกฟรดีว้ย จงึท าให ้PHP 

ไดรั้บความนยิมมากขึน้ไปอกี 

นอกจากนัน้ PHP ยังสามารถเขา้ถงึระบบฐานขอ้มลูไดอ้กีหลายประเภทอกีดว้ย MySQL ก็เป็นระบบจัดการฐานขอ้มลู
สมัพันธ ์(RDBMS: Relational Database Management Systems) ตวัหนึง่ซึง่ไดรั้บความนยิมอกีทัง้ยังเป็นฟรแีวร์

ฐานขอ้มูลทีม่ปีระสทิธภิาพ และเป็น Open Source Software สามารถน าค าสัง่ SQL มาใชก้ับ MySQL ไดด้ว้ย 
  

วตัถปุระสงค ์: 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้งและทีม่า MySQL และ PHP  

 สามารถพัฒนาระบบงานบน WEB ดว้ยการเขยีน PHP Script ได ้

 สรา้งและพัฒนางานกบัขอ้มลูทีอ่ยูใ่น Web Server 

 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับระบบฐานขอ้มลูบน Web 

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั :   

 Web Development, Web Master  

 Application Developer, Programmer ผูส้นใจทัว่ไป 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกับ Internet และสามารถใชง้านภาษา HTML ได ้ 

 มพีืน้ฐานการเขยีนโปรแกรม 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ File และระบบฐานขอ้มลู 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้าน Internet 

 ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจภาษา PHP  

 
เนือ้หาหลกัสูตร :   

 Developing with the PHP Scripting Language using MySQL for Web Application 

 Overview of PHP language capabilities and applications fit 

 PHP and the web server architecture model 

 Building and installing PHP from source code 

 PHP configuration parameters and php.ini file 

 PEAR, coding standards and other PHP resources 

 Built-in & user-defined functions  

 Register globals and coding for security 

 Handling, reporting and logging errors 

 File and directory access operations 

 Using GET, POST, SESSION and other variables 

 Processing, controlling and validating form input 

 Creating dynamic forms and tables with PHP 

 Working with templates and templating techniques 

 Working with cookies , Session management and session variables 

 PHP database APIs 

 Retrieving, updating, and inserting data using MySQL 

 Database-driven ecommerce programming project 

 Administering and Programming MySQL Databases 

 Overview of MySQL RDBMS features and applications 

 MySQL RDBMS architecture and platform environment 

 Relational database concepts and terminology 

 Starting up, shutting down, and controlling the MySQL server daemon 

 MySQL configuration files 

 Primary keys, foreign keys & normalization rules 

 MySQL server, client components and utilities 

 MySQL table types and indexes 
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 MySQL identifiers 

 Grant tables and controlling privileges 

 Column data types 

 Creating databases and tables 

 SQL and building queries 

 Sorting and limiting query results 

 Pattern matching 

 Update statements 

 Relating tables with JOIN 

 Case sensitivity, comparison considerations and SQL quotes issues 

 Table locking strategies and issues 

 Database optimization, tuning, and security  

 Backup, restore and replication operations 

 Populating and dumping databases 

 Checking and repairing tables 

 Database administration tools 

วทิยากร : 

 

อาจารย ์วเิชยีร ยงรัตนกจิ  

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 

          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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