
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร : การพฒันาเวบ็ไซต ์PHP ดว้ยเทคนิคและฟังกช์ัน่ระดบัสูง 
จ านวนชัว่โมงท่ีอบรม 4 วนั รวม 24 ชัว่โมง 
วนั/เวลาในการอบรม 23 – 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ค าอธิบายหลกัสูตร ปัจจุบนัมีการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งมี

การพฒันาเวปไซด์ในลกัษณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ ซ่ึง 
PHP ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัอนัหน่ึง เหตุผลเพราะภาษา PHP นั้นสามารถ
พฒันาระบบไดห้ลากหลายลกัษณะ อาทิเช่น ติดต่อฐานขอ้มูล, จดัการภาพ, จดัการ
ไฟล์, ระบบสมาชิก , ออกรายงาน , ส่งอีเมล์, สร้างแผนภูมิ , ปฏิทินงาน, ห้อง
สนทนา ฯลฯ รวมทั้งสามารถดึงระบบส าเร็จรูป (API) มาใชง้านร่วมในการพฒันา 
เช่น กระดานสนทนา (Web board), การดกัจบัค าไม่สุภาพ, การอปัโหลดและรีไซต์
รูปภาพ จึงถือเป็นภาษานิยมภาษาหน่ึงในเวลาน้ี 

เหมาะส าหรับ o Web Development, Web Master 
o Application Developer, Programmer ผูส้นใจทัว่ไป 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา PHP  

เน้ือหาหลกัสูตร o กระดานสนทนา 
o การตรวจสอบวนั เดือน ปี วา่มีอยูใ่นปฏิทินหรือไม่ 
o การแปลงตวัเลขให้เป็นค าอ่าน 
o การดกัจบัค าไม่สุภาพ หยาบคาย 
o การอปัโหลดและปรับขนาดรูปภาพ 
o การสร้างฟอร์มท่ีมีการตรวจสอบดว้ยรูปภาพ (Image Verification) 
o ระบบจดัการข่าวสาร 
o สร้าง Counter นบัผูเ้ขา้ชมโดยไม่นบัซ ้ า ๆ 
o การสร้าง Counter ใหแ้สดงในรูป Graphic 
o การใช ้Counter จากผูบ้ริการ Counter เช่น Netstat, google analytics 
o การเก็บขอ้มูลเพื่อสามารถน ามาวเิคราะห์ความนิยมของผูช้ม 
o การตรวจสอบวา่มีผูช้ม Online เท่าใด 
o การ Upload File หลาย ๆ File พร้อม ๆ กนั 
o การตรวจสอบชนิดของ File 



 
 
 
 
 
 
 

o watermarks การท าลายน ้าในภาพ การแทรกลายน ้าลงในภาพ 
o การสร้าง captcha เพื่อป้องการ robot เขา้มาโจมตีเวบ็ไซด์ของเรา 
o การส่ง E-mail จาก PHP หรือ WebPages 
o เพิ่มความสวยงามให ้E-mail ดว้ย HTML mail 
o ส่ง mail ไปยงัรายการ Email ท่ีเรามีอตัโนมติั 
o ท าการสมคัรสมาชิกแบบแลว้ท าการยนืยนัตวับุคคลผา่นทางเมล ์

ระดบัของหลกัสูตร  ขั้นพื้นฐาน  ขั้นปานกลาง  ขั้นสูง 
ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท 
รับจ านวน 40 คน 
รับสมคัรถึงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2561 

 
ก ำหนดกำร 
วนัที ่23 กรกฎำคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. กระดานสนทนา 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. การตรวจสอบวนั เดือน ปี วา่มีอยูใ่นปฏิทินหรือไม่ 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. การแปลงตวัเลขให้เป็นค าอ่าน 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การดกัจบัค าไม่สุภาพ หยาบคาย 

 
วนัที ่24 กรกฎำคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การอปัโหลดและปรับขนาดรูปภาพ 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น.  การสร้างฟอร์มท่ีมีการตรวจสอบดว้ยรูปภาพ (Image Verification) 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ระบบจดัการข่าวสาร 



 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. สร้าง Counter นบัผูเ้ขา้ชมโดยไม่นบัซ ้ าๆ 

 
วนัที ่25 กรกฎำคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. สร้าง Counter ใหแ้สดงในรูป Graphic 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น.  การตรวจสอบวา่มีผูช้ม Online เท่าใด 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. การ Upload File หลายๆ ไฟลพ์ร้อมกนั 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การตรวจสอบชนิดของ File 

 
วนัที ่26 กรกฎำคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การท าลายน ้าในภาพและการแทรกลายน ้าในภาพ 
10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น.  การสร้าง Captcha เพื่อป้องกนั robot เขา้มาโจมตีเวบ็ไซต์ 
12.00 น. – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. การส่ง E-mail จาก PHP 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การส่ง E-mail จาก PHP (ต่อ) 

 
หมำยเหตุ  เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 


