หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้ วย ภาษา PHP ที่เป็ นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นเว็บ
ชื่อดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พฒ
ั นาจากภาษา PHP ทังสิ
้ ้น จึงเรี ยกได้ ว่า PHP นี ้ เป็ นภาษา
ที่จ าเป็ นอย่างยิ่ง ส าหรับ โปรแกรมเมอร์ ในยุคนี ้ในหลักสูตร ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP ซึง่
เป็ น Server Side Script ที่ สามารถท างานได้ กบั ทุกระบบของ Web Server ทัง้ Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตังแต่
้
การปูพื ้นฐานการทางานของภาษา PHP โครงสร้ างของภาษา, ฟั งก์ชนั , การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้ อมูล My SQL
โดยในล าดับขันตอนการเรี
้
ยนนี ้จะทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เข้ าใจ ถึงกระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลอง
ปฏิบตั จิ ริง (On job Training) ในการสร้ างร้ านค้ าออนไลน์ ที่จะ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ระบบสาหรับลูกค้ า (Client
Interface) เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้ าที่ต้องการได้ โดยใช้ Search Engine เป็ นเครื่ องมือ
ในการค้ นหา
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน
หลักสูตร 42 ชัว่ โมง เรี ยนทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมงครึ่ง )
พืน้ ฐานของผู้เรี ยน
มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบื ้องต้ น หรื อ ผ่านการอบรบ Professional Web Designer
โปรแกรมที่ใช้ ในการเรี ยน
PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver
เหมาะสาหรับ
ผู้ที่ต้องการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบตั จิ ริง (On job Training) ในการสร้ างร้ านค้ าออนไลน์
วิทยากร
อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ ศุภธนนท์
การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
อาจารย์ ทศพล ธนะทิพานนท์
การศึกษา : ปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริหาร และ Webmaster : ThaiBG.com ( Web Site เล่นหมากรุกและหมากฮอสออนไลน์ โดยผู้เขียนสามารถ
เขียนโปรแกรมเอาแชมป์ หมากฮอสประเทศไทยได้ (ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมามากกว่า 10 ปี )

อาจารย์ นงนุช ศรี พัฒนธาดากุล
อาจารย์ประจาสถาบันอินเทอร์ เน็ตและการออกแบบ
ประวัติการทางาน : Web Programmer : Hotleage.com
อาจารย์ สาโรจน์ เขียนแม้ น
การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ประวัติการทางาน :Web Programmer บ .IQBIC จากัด
อาจารย์ ธรรณพ สมประสงค์
ประวัติการทางาน :Webmaster Thaiware.com กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทไทยแวร์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด ประสบการณ์
การทาเว็บไซต์กว่า 10 ปี
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้ าใจในโครงสร้ าง, การทางานของภาษา PHP และ การทางานร่วมกับโปรแกรม
ฐานข้ อมูล MySQL จนสามารถสร้ าง Web ที่มีลกั ษณะ Applications อย่างเต็มรูปแบบได้
 ค่าใช้ จา่ ยในการส่งบุคลากรเข้ าฝึ กอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คล นอกเหนือจากหัก
ค่าใช้ จา่ ยได้ ทงหมดแล้
ั้
ว ยังได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ อีกร้ อยละร้ อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )
 ผู้ผา่ นการอบรมจะได้ รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับพื ้นที่ Web Server 10 GB. มูลค่า 1,500 บาท เป็ นเวลาตลอดการเรี ยนและหลังจากเรี ยนจบ
2 สัปดาห์
ค่ าอบรม
ค่าธรรมเนียมการเรี ยน 9,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชัว่ โมงละ 233 บาท )
ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่ าของสถาบันลดเหลือ 8,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 210 บาท )

วิธีการชาระเงิน
1. ชาระเงินสดด้ วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็ นเวลา 1สัปดาห์
2. โอนเงินเข้ าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาฟอร์ จนู ทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี 253-0-02599-9
(กรุณาส่งรายละเอียดการชาระค่าอบรมผ่าน
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
3. สัง่ จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จากัด"
4. ชาระผ่านบัตรเครดิตได้ ที่ เน็ตดีไซน์ ทุกสาขา
Cancellation กรณี ท่ ีท่านมีเหตุจาเป็ นต้ องการยกเลิกการสารองที่น่ ั ง โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรก่ อนวันเริ่มอบรมอย่ างน้ อย 7 วัน มิฉะนัน้ จะไม่ คืนค่ าอบรม

PHP&MySQL for Web E-Commerce Course Outline
ครัง้ ที่ 1

ครัง้ ที่ 2

ครัง้ ที่ 3

ครัง้ ที่ 4

ครัง้ ที่ 5-6

ครัง้ ที่ 7

เรี ยนรู้ โครงสร้ างและคาสั่ง HTML การติดตัง้ ใช้ งาน Web Server Utility
 แนะนาประเภทของ Web Dynamic ว่าสามารถสร้ างขึ ้นมาเพื่อทาอะไรได้ บ้าง
 เรี ยนรู้วิธีการติดตัง้ Web Server Utility
 ศึกษาภาษา HTML ในเรื่ องของการจัดตัวอักษร, รูปภาพ, ตาราง, Link และ Form
 เรี ยนรู้โครงสร้ างภาษา รูปแบบคาสัง่ ต่าง ๆ ของ PHP
เรี ยนรู้ โครงสร้ างภาษา รู ปแบบคาสั่งต่ าง ๆ ของ PHP
 การกาหนดตัวแปร
 ตัวดาเนินการ (Operator)
 การเขียนเงื่อนไข,การทางานแบบ วนรอบ (Control Structure)
 Function ต่างๆ ที่ควรรู้
 ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพื่อศึกษาการรับค่าจาก Formไปใช้ งานใน
คาสัง่ ต่างๆ
การจัดเตรี ยมฐานข้ อมูล
 ทาความเข้ าใจการทางานของระบบฐานข้ อมูล (Database)
 ศึกษาการทางานของ MySQL และการใช้ งาน PhpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้ อมูล
 ศึกษาภาษา SQL ให้ สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ ได้
การติดต่ อและจัดการฐานข้ อมูล ด้ วย คาสั่งต่ างๆ ของ PHP
 เรี ยนรู้วิธีการติดต่อฐานข้ อมูล MySQL ด้ วย Function ของ PHP
 นาข้ อมูลที่อยูใ่ น Database มาทาการแสดงผลทางหน้ า Web Page ได้
 สร้ างไฟล์ที่รับข้ อมูลจากผู้ใช้ นาเข้ าเก็บไว้ ใน Database ได้
 สร้ างไฟล์ที่สามารถแก้ ไขและลบข้ อมูลที่อยูใ่ นฐานข้ อมูลได้
การสร้ างระบบสมาชิก
 ออกแบบฐานข้ อมูลสาหรับระบบสมาชิก
 ทาหน้ าลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 ทาหน้ า Login ด้ วย Username, Password เพื่อเข้ า Web Page ที่กาหนดไว้ ให้
เฉพาะผู้ใช้ ที่ลงทะเบียนไว้ เท่านัน้
 ทาหน้ าสาหรับการลืม Password
 ทาหน้ าแก้ ไขรหัสผ่าน ได้
 ทาหน้ าเพื่อแก้ ไขข้ อมูลที่ลงทะเบียนไว้
 สามารถ ออกจากระบบได้
เริ่มต้ นการวางโครงสร้ างในการจัดทา Website E-Commerce
 ออกแบบฐานข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้ า
 แสดงผลรายการสินค้ า แบ่งออกเป็ นหน้ าย่อย ๆ และมี Navigator เพื่อเข้ าถึงข้ อมูล
ได้ สะดวกรวดเร็ ว
 สร้ าง Search Engine เพื่อเรี ยกดูรายละเอียดของสินค้ าที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล

ครัง้ ที่ 8

ครัง้ ที่ 9-10

ครัง้ ที่ 11

ครัง้ ที่ 12

เข้ าใจการทางานและวิธีใช้ งานของ Shopping Cart
 เรี ยนรู้การทางานของ Shopping Cart ว่ามีขนตอนใดบ้
ั้
าง
 เรี ยนรู้วิธีการใช้ งาน Shopping Cart เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถนาสินค้ าที่ต้องการมาใส่
และคานวณราคาก่อนที่จะชาระเงิน
การสั่งซือ้ สินค้ า(Order) และการส่ งสินค้ า (Shipping)
 สร้ างแบบฟอร์ มในการสัง่ ซื ้อสินค้ าเพื่อให้ ลกู ค้ าระบุสถานที่สง่ สินค้ าและเลือก
วิธีการชาระเงิน
 นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบฟอร์ มในการสัง่ ซื ้อสินค้ าเก็บลงในฐานข้ อมูล
 เข้ าใจระบบ Payment Gateway
ระบบหลังร้ าน (Administrator System)
 สร้ าง ระบบหลังร้ าน (Administrator System) เพื่อให้ เจ้ าของร้ านสามารถที่จะเพิ่ม
,ลบ แก้ ไขรายการสินค้ าได้ ผ่านหน้ าจอ Browser ( Control panel) ด้ วยระบบ
Login-Password
 การบ้ าน:สร้ าง Web Page ASPเพื่อเพิ่มลบแก้ ไขข้ อมูลของสินค้ า
การสร้ างระบบการส่ ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึน้ เซิร์ฟเวอร์
 ศึกษาระบบการส่ง E-mail
 ติดตัง้ SMTP Server เพื่อใช้ ในการส่งเมล์
 ทาหน้ า Form รับชาระค่าบริ การสินค้ า
 Confirm การชาระค่าบริการสินค้ าด้ วย Email
 อัพโหลดงานขึ ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ จริง

***หมายเหตุ รอบเรี ยน อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

