
 

หลักสูตร  PHP&MySQL for Web E-Commerce  

ภาพรวมของการเรียน 

   หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บ

ช่ือดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พัฒนาจากภาษา PHP ทั้งส้ิน จึงเรยีกได้ ว่า PHP นี้ 

เป็นภาษาที่จ าเป็นอย่างย่ิง ส าหรับ โปรแกรมเมอรใ์นยุคนี้ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียน

ภาษา PHP 5 ซ่ึงเป็น Server Side Script ที ่สามารถท างานได้กับทุกระบบของ Web Server ทัง้ Window, 

UNIX, Linux โดยเริ่มต้ังแต่การปูพ้ืนฐานการท างานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP 

เพ่ือ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยในล าดับข้ันตอนการเรียนน้ีจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ถึงกระบวนการพัฒนา 

application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะ 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบส าหรับลูกค้า (Client Interface) เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียด

ของสินค้าทีต้่องการได้ โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา  

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 

หลักสูตร 42 ช่ัวโมง เรียนทัง้ส้ิน 12 ครัง้ ( ครั้งละ 3 ช่ัวโมงครึง่ – 4 ช่ัวโมง ) 

พื้นฐานของผู้เรียน  

มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น หรือ ผ่านการอบรบ Professional Web Designer 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียน  

PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver CS5 

เหมาะส าหรับ 

ผู้ทีต้่องการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจรงิ (On job Training) ในการสร้างร้านค้า

ออนไลน ์

วิทยากร 

อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์  

การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

อาจารย์ ทศพล ธนะทิพานนท์  

การศึกษา : ปรญิญาตรีและปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กรรมการบรหิาร และ WebMaster : ThaiBG.com ( Web Site เล่นหมากรุกและหมากฮอสออนไลน์ 

โดยผู้เขียนสามารถเขียนโปรแกรมเอาแชมป์ หมากฮอสประเทศไทยได้ (ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมามากกว่า 

10 ปี )  

 



 

อาจารย์ นงนุช ศรีพัฒนธาดากุล  

อาจารย์ประจ าสถาบันอินเทอร์เนต็และการออกแบบ  

ประวัติการท างาน : Web Programmer : Hotleage.com  

อาจารย์ สาโรจน์ เขียนแม้น  

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ประวัติการท างาน  :Web Programmer บ .IQBIC จ ากัด  

อาจารย์ ธรรณพ สมประสงค์  

ประวัติการท างาน  :WebMaster Thaiware.com กรรมการผู้จัดการ บรษัิทไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 

ประสบการณ์การท าเว็บไซต์กว่า 10 ปี 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การท างานของภาษา PHP และ การท างานร่วมกับโปรแกรม

ฐานข้อมูล MySQL จนสามารถสร้าง Web ที่มีลักษณะ Applications อย่างเต็มรปูแบบได้  

 ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบรษัิท หรือห้างหุ้นส่วนนติิบุคคล นอกเหนือจาก

หักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง  

 ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ ้าได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี (  

 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค่าอบรม 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800 บาท ( เฉล่ียเพียงช่ัวโมงละ 210 บาท ( 

รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 186 บาท ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิธีการช าระเงิน  

1. ช าระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1สัปดาห์ 

2. โอนเงินเข้าบัญชี  "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด" 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน ์ 

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน  

เลขที่บัญชี 253-0-02599-9  

(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันท่ี 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน  

Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )  

3. ส่ังจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บรษัิท เน็ตดีไซน์ พารากอน จ ากัด"   

4. ช าระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เนต็ดีไซน์ ทุกสาขา 

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจ าเป็นต้องการยกเลิกการส ารองที่น่ัง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนัน้จะไม่คืนค่าอบรม 

 



 

PHP&MySQL for Web E-Commerce Course Outline 

ครั้งที่ 1  เรียนรู้โครงสร้างและค าสั่ง HTML การติดตั้งใช้งาน Web Server Utility  

 แนะน าประเภทของ Web Dynamic ว่าสามารถสร้างข้ึนมาเพ่ือท าอะไรได้บ้าง 

 เรียนรู้วิธีการติดต้ัง Web Server Utility 

 ศึกษาภาษา HTML ในเรื่องของการจัดตัวอักษร, รูปภาพ, ตาราง, Link และ 

Form 

 เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบค าส่ังต่าง ๆ ของ PHP 

ครั้งที่ 2 เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบค าสั่งต่าง ๆ ของ PHP 

 การก าหนดตัวแปร  

 ตัวด าเนนิการ (Operator)  

 การเขียนเง่ือนไข,การท างานแบบ วนรอบ (Control Structure) 

 Function ต่างๆ ที่ควรรู้  

 ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพ่ือศึกษาการรับค่าจาก Formไปใช้

งานในค าส่ังต่างๆ 

ครั้งที่ 3 การจัดเตรียมฐานข้อมูล 

 ท าความเข้าใจการท างานของระบบฐานข้อมูล (Database) 

 ศึกษาการท างานของ Mysql และการใช้งาน PhpMyAdmin เพ่ือจัดการ

ฐานข้อมูล 

 ศึกษาภาษา SQL ให้สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ 

ได้ 

ครั้งที่  4 การติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ด้วย ค าสั่งต่างๆ ของ PHP  

 เรียนรู้วิธีการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย Function ของ PHP 

 น าข้อมูลที่อยู่ใน Database มาท าการแสดงผลทางหนา้ Web Page ได้ 

 สร้างไฟล์ที่รับข้อมูลจากผู้ใช้น าเข้าเก็บไว้ใน Database ได้ 

 สร้างไฟล์ที่สามารถแก้ไขและลบข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้ 

ครั้งที่  5-6 การสร้างระบบสมาชิก  

 ออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบสมาชิก 

 ท าหน้าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 

 ท าหน้า Login ด้วย UserName, Password เพ่ือเข้า Web Page ที่ก าหนดไว้ให้

เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านัน้ 

 ท าหน้าส าหรับการลืม Password 

 ท าหน้าแก้ไขรหัสผ่าน ได้ 

 ท าหน้าเพ่ือแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ 

 สามารถ ออกจากระบบได้ 



 

ครั้งที่  7 เริ่มต้นการวางโครงสร้างในการจัดท า WebSite E-Commerce  

 ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บรายละเอียดของสินค้า  

 แสดงผลรายการสินค้า แบ่งออกเป็นหน้าย่อย ๆ และมี Navigator เพ่ือเข้าถึง

ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 

 สร้าง Search Engine เพ่ือเรียกดูรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ครั้งที่  8 เข้าใจการท างานและวิธีใช้งานของ Shopping Cart  

 เรียนรู้การท างานของ Shopping Cart ว่ามีข้ันตอนใดบ้าง  

 เรียนรู้วิธีการใช้งาน Shopping Cart เพ่ือให้ลูกค้าสามารถน าสินค้าทีต้่องการ

มาใส่และค านวณราคาก่อนที่จะช าระเงิน 

ครั้งที่  9-10 การสั่งซื้อสินค้า(Order) และการส่งสินค้า (Shipping) 

 สร้างแบบฟอร์มในการส่ังซ้ือสินค้าเพ่ือให้ลูกค้าระบุสถานท่ีส่งสินค้าและเลือก

วิธีการช าระเงิน  

 น าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอรม์ในการส่ังซ้ือสินค้าเก็บลงในฐานข้อมูล 

 เข้าใจระบบ Payment Gateway 

ครั้งที่  11 ระบบหลังร้าน (Administrator System) 

 สร้าง ระบบหลังร้าน (Administrator System) เพ่ือให้เจ้าของร้านสามารถที่จะ

เพ่ิม,ลบ แก้ไขรายการสินค้าได้ ผ่านหน้าจอ Browser ( Control panel) ด้วย

ระบบ Login-Password 

 การบ้าน:สร้าง Web Page ASPเพ่ือเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลของสินค้า 

ครั้งที่  12 การสร้างระบบการส่ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึ้นเซิร์ฟเวอร์ 

 ศึกษาระบบการส่ง E-mail  

 ติดต้ัง SMTP Server เพ่ือใช้ในการส่งเมล์ 

 ท าหน้า Form รับช าระค่าบริการสินค้า 

 Confirm การช าระค่าบริการสินค้าด้วย Email 

 อัพโหลดงานข้ึนไปบนเซิร์ฟเวอร์จรงิ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 


