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MySQL for Developer 

หลกัสูตรนี้เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการเจาะลกึการเขยีน SQL statement แบบขัน้
เทพเพื่อที่จะได้สามารถดงึเอาความสามารถของ MySQL ออกมาใชไ้ด้อย่าง
เตม็ที ่โดยส่วนมากแลว้เราอาจยงัไม่รูว้า่สิง่ทีคุ่ณเขยีนโปรแกรมดว้ย PHP หรอื 
ภาษาใดๆกแ็ล้วแต่เพื่อท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL นัน้เราสามารถจะใช ้

Query, Trigger หรอื Store Procedure มาช่วยท าให้การเขยีนโปรแกรมง่ายขึน้ อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท างานใหก้บัระบบของท่านอกีดว้ย 

วัตถุประสงค์: 

o สามารถเขา้ใจการต่อยอดการพฒันาเวบ็ไซตไ์ด้ 
o สามารถเรยีนรูข้ ัน้ตอนการท าเวบ็ไซต์ทีม่ลีูกเล่นทีห่ลายหลาก 
o สามารถน าไปประยุกตใ์นการใชง้านในองคก์รได้ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการตอ่ยอดการพฒันาเวบ็ไซตจ์ากพืน้ฐานสูก่ารประยุกตใ์ชง้านจรงิ  

o ผูส้นใจทัว่ไปทีต่อ้งการเรยีนรูก้ารเรยีนรูเ้พือ่ต่อยอดการเขยีนเวบ็โปรแกรมมิง่ข ัน้สูง MySQL for 

Developer 

o นกัเรยีน นกัศกึษาทีต่้องการพฒันาโครงงานคอมพวิเตอรด์ว้ยภาษา MySQL for Developer  อย่างจรงิจงั 

o โปรแกรมเมอรร์ะดบัตน้ทีต่อ้งการพฒันาทกัษะดา้นการเขยีนเวบ็ 

o พนกังานฝา่ยดูแลและรบัผดิชอบดา้นเวบ็ไอทแีละเวบ็ไซต ์

o ครู อาจารย ์ทีต่อ้งการพฒันาทกัษะและความรูใ้นการเขยีนเวบ็ข ัน้สูง 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามเขา้ใจการเขยีนเวบ็ไซตด์ว้ย HTML และ CSS แต่ถา้ไม่มกีจ็ะมคี าแนะน าพืน้ฐานให ้

o มคีวามเขา้ใจการเขยีนเวบ็ดว้ย PHP+MySQL ขัน้พืน้ฐานมาบา้งแลว้ ถา้ไมม่จีะมคี าแนะน าให้ 

o มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการตดิตัง้/ถอนการตดิตัง้ โปรแกรมพืน้ฐาน 

o มคีวามรูใ้นการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและเครอืขา่ยพืน้ฐาน 

o ใชง้านอนิเตอรเ์น็ตและระบบปฏบิตักิารวนิโดวไ์ด้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 6,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic PHP and MySQL (คอรส์อบรม php พืน้ฐาน) 

 คอรส์ต่อเนือ่งที่แนะน า: 

o MySQL Server Advanced 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1 Database Desing 

o อธบิายหลกัการออกแบบฐานขอ้มูล และการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัฐานขอ้มูล 

Module 2 Columns, Expressions & Scalar Functions 

o หลกัการ query ขอ้มูลโดยใช ้function ต่างๆเขา้มาชว่ย 
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Module 3 Using Case Expressions 

o อธบิายหลกัการใช ้Switch Case เขา้มาใชใ้นการเขยีน query 

Module 4 Merging data with joins and unions 

o อธบิายถงึหลกัการเชือ่มโยงขอ้มูลจากหลายตารางเขา้มาไวด้ว้ยกนัโดยการใช ้join และ union 

Module 5 Working with sub query 

o จะท าการแนะน าการเขยีน query ซ้อน query ซึ่งจะท าให ้query ของเราตอบโจทยก์ารท างานไดห้ลาย
หลายมากขึน้ 

Module 6 Aggregating data 

o อธบิายการใชง้าน functions ส าหรบัการ sumary ขอ้มูลแบบต่างๆ 

Module 7 Views 

o อธบิายการใชง้าน Views ซึ่งจะชว่ยใหเ้ราไม่ตอ้งเขยีน query แบบเดมิๆซ ้าหลายๆรอบและยงัชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพในการคน้หาขอ้มูลใหด้ขี ึน้ดว้ย 

Module 8 Trigger 

o แนะน าการใชง้าน Trigger ซึ่งจะชว่ยใหเ้ราลดการเขยีน code ลงไปไดเ้ยอะทเีดยีว 

Module 9 Transaction 

o อธบิายการท างานกบั Transaction 

Module 10 Store Procedure 

o แนะน าการเขยีน Store Procedure เบือ้งตน้ 

Module 11 Parameters 

o อธบิายหลกัการก าหนด parameters ใหก้บั Store Procedure 
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Module 12 Loop 

o อธบิายหลกัการใชง้าน loop แบบต่างๆ 

Module 13 Error Handling 

o อธบิายการจดัการกบั Exception แบบต่างๆ 

 


