
 
 

หลักสูตร  PHP&MySQL for Web E-Commerce  

ภาพรวมของการเรียน 

    หลกัสตูรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นเว็บ
ชื่อดงั มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พฒันาจากภาษา PHP ทัง้สิน้ จึงเรียกได้ ว่า PHP นี ้เป็นภาษา
ที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับโปรแกรมเมอร์ในยคุนี ้ในหลกัสตูรผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP  ซึง่เป็น 
Server Side Script ท่ี สามารถท างานได้กบัทกุระบบของ Web Server ทัง้ Window, UNIX, Linux โดยเร่ิมตัง้แต่การปู
พืน้ฐานการท างานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชนั, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกบัฐานข้อมลู My SQL โดยใน
ล าดบัขัน้ตอนการเรียนนีจ้ะท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการพฒันา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบติั
จริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่จะประกอบด้วย 2 สว่น คือ ระบบส าหรับลกูค้า (Client Interface) 
เพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกชมและดรูายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเคร่ืองมือในการค้นหา  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 42 ชัว่โมง เรียนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชัว่โมงคร่ึง ) 

พืน้ฐานของผู้ เรียน  
มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น หรือ ผ่านการอบรม Professional Web Designer 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  
PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver  

เหมาะส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการพฒันา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบติัจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ 

วิทยากร 
อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์  

การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ 

การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ  
 
 



 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้จบหลกัสตูรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การท างานของภาษา PHP และ การท างานร่วมกบัโปรแกรม
ฐานข้อมลู MySQL จนสามารถสร้าง Web ที่มีลกัษณะ Applications อย่างเต็มรูปแบบได้  

• ค่าใช้จ่ายในการสง่บคุลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหกั
ค่าใช้จ่ายได้ทัง้หมดแล้ว ยงัได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลงั  

• ผู้ เรียนสามารถเรียนทบทวนซ า้ได้ ฟรี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัร โดยความควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 10,800 บาท ราคาสทุธิ ไม่มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 9,800 บาท 
 

วิธีการช าระเงนิ  
1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวนัเร่ิมอบรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
2. โอนเงินเข้าบญัชี  "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั" 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาฟอร์จนูทาวน์  
ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
เลขที่บญัชี 253-0-02599-9  
(กรุณาสง่รายละเอียดการช าระค่าอบรมผ่าน  
Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. สัง่จ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากดั"   
4. ช าระผ่านบตัรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ ทกุสาขา 

 
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองท่ีน่ัง โปรดแจ้งลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนวนัเร่ิมอบรมอย่างน้อย 7 วนั มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม  



 
 

PHP&MySQL for Web E-Commerce Course Outline 
ครัง้ท่ี 1  เรียนรู้โครงสร้างและค าส่ัง HTML การติดตัง้ใช้งาน Web Server Utility  

• แนะน าประเภทของ Web Dynamic ว่าสามารถสร้างขึน้มาเพื่อท าอะไรได้บ้าง 
• เรียนรู้วิธีการติดตัง้ Web Server Utility 
• ศกึษาภาษา HTML ในเร่ืองของการจดัตวัอกัษร, รูปภาพ, ตาราง, Link และ Form 
• เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบค าสัง่ต่าง ๆ ของ PHP 

ครัง้ท่ี 2 เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบค าส่ังต่าง ๆ ของ PHP 
• การก าหนดตวัแปร  
• ตวัด าเนินการ (Operator)  
• การเขียนเงื่อนไข,การท างานแบบ วนรอบ (Control Structure) 
• Function ต่างๆ ที่ควรรู้  
• ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพื่อศกึษาการรับค่าจาก Formไปใช้งาน

ในค าสัง่ต่างๆ 
ครัง้ท่ี 3 การจัดเตรียมฐานข้อมูล 

• ท าความเข้าใจการท างานของระบบฐานข้อมลู (Database) 
• ศกึษาการท างานของ MySQL และการใช้งาน PhpMyAdmin เพื่อจดัการฐานข้อมลู 
• ศกึษาภาษา SQL ให้สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ ได้ 

ครัง้ท่ี  4 การติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ด้วย ค าส่ังต่างๆ ของ PHP  
• เรียนรู้วิธีการติดต่อฐานข้อมลู MySQL ด้วย Function ของ PHP 
• น าข้อมลูที่อยู่ใน Database มาท าการแสดงผลทางหน้า Web Page ได้ 
• สร้างไฟล์ที่รับข้อมลูจากผู้ ใช้น าเข้าเก็บไว้ใน Database ได้ 
• สร้างไฟล์ที่สามารถแก้ไขและลบข้อมลูที่อยู่ในฐานข้อมลูได้ 

ครัง้ท่ี  5-6 การสร้างระบบสมาชิก  
• ออกแบบฐานข้อมลูส าหรับระบบสมาชิก 
• ท าหน้าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 
• ท าหน้า Login ด้วย Username, Password เพื่อเข้า Web Page ที่ก าหนดไว้ให้

เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านัน้ 
• ท าหน้าส าหรับการลืม Password 
• ท าหน้าแก้ไขรหสัผ่าน ได้ 



 
 

• ท าหน้าเพื่อแก้ไขข้อมลูที่ลงทะเบียนไว้ 
• สามารถ ออกจากระบบได้ 

ครัง้ท่ี  7 เร่ิมต้นการวางโครงสร้างในการจัดท า Website E-Commerce  
• ออกแบบฐานข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้า  
• แสดงผลรายการสินค้า แบ่งออกเป็นหน้าย่อย ๆ และมี Navigator เพื่อเข้าถึงข้อมลู

ได้สะดวกรวดเร็ว 
• สร้าง Search Engine เพื่อเรียกดรูายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมลู 

ครัง้ท่ี  8 เข้าใจการท างานและวิธีใช้งานของ Shopping Cart  
• เรียนรู้การท างานของ Shopping Cart ว่ามีขัน้ตอนใดบ้าง  
• เรียนรู้วิธีการใช้งาน Shopping Cart เพื่อให้ลกูค้าสามารถน าสินค้าที่ต้องการมาใส่

และค านวณราคาก่อนที่จะช าระเงิน 
ครัง้ท่ี  9-10 การสั่งซือ้สินค้า(Order) และการส่งสินค้า (Shipping) 

• สร้างแบบฟอร์มในการสัง่ซือ้สินค้าเพื่อให้ลกูค้าระบสุถานที่สง่สินค้าและเลือก
วิธีการช าระเงิน  

• น าข้อมลูที่ได้จากแบบฟอร์มในการสัง่ซือ้สินค้าเก็บลงในฐานข้อมลู 
• เข้าใจระบบ Payment Gateway 

ครัง้ท่ี  11 ระบบหลังร้าน (Administrator System) 
• สร้าง ระบบหลงัร้าน (Administrator System) เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถที่จะเพิ่ม

,ลบ แก้ไขรายการสินค้าได้ ผ่านหน้าจอ Browser ( Control panel) ด้วยระบบ 
Login-Password 

• การบ้าน:สร้าง Web Page ASPเพื่อเพิ่มลบแก้ไขข้อมลูของสินค้า 
ครัง้ท่ี  12 การสร้างระบบการส่ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึน้เซิร์ฟเวอร์ 

• ศกึษาระบบการสง่ E-mail  
• ติดตัง้ SMTP Server เพื่อใช้ในการสง่เมล์ 
• ท าหน้า Form รับช าระค่าบริการสินค้า 
• Confirm การช าระค่าบริการสินค้าด้วย Email 
• อพัโหลดงานขึน้ไปบนเซิร์ฟเวอร์จริง 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


