
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหลกัสูตร : การสร้างเวบ็แอพลิเคชัน่ดว้ย PHP & MySQL 
จ านวนชัว่โมงท่ีอบรม 4 วนั รวม 24 ชัว่โมง 
วนั/เวลาในการอบรม 2 - 5 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
ค าอธิบายหลกัสูตร สอนการออกแบบเวบ็ไซต์ดว้ยภาษา HTML ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ ท่ียงัไม่มีความรู้มา

ก่อนเลย สามารถเร่ิมตน้เรียนรู้ไดจ้ากคอร์สน้ี ในส่วนของเวบ็โปรแกรมม่ิงจะสอน
พื้นฐานภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL ซ่ึงเป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
ในปัจจุบนั 

เหมาะส าหรับ คอร์ส PHP น้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้เร่ิมให้ความสนใจและอยากเร่ิมตน้เขียนโปรแกรม
ดา้น Web Application ท่ีพฒันาดว้ยภาษา PHP ซ่ึงภาษา PHP น้ีเป็น Open Source 
ตวัหน่ึงท่ีนิยมน ามาพฒันางานดา้น Web Application ท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็นอนัดบั 1 
ของโลกเลยก็วา่ได ้เพราะความสะดวกในการติดตั้ง และรูปแบบของภาษาท่ีเรียบ
ง่าย หลกัสูตรไดย้งัไดส้อดแทรกเร่ืองของระบบฐานขอ้มูล MySQL ดว้ย 

คุณสมบติัของผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตและระบบปฏิบติัการวนิโดวไ์ด ้

เน้ือหาหลกัสูตร o ความรู้เบ้ืองตน้การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 
o การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใชง้าน PHP, PHP เบ้ืองตน้ 
o เร่ืองของตวัแปรและค่าคงท่ี 
o ตวัด าเนินการและนิพจน์ใน PHP 
o ค าสั่งตรวจสอบเง่ือนไขและค าสั่งซ ้ า 
o การสร้างฟังกช์ัน่ของ PHP 
o ฟังกช์ัน่ของ PHP ท่ีจดัเตรียมไว ้
o การจดัการไฟลแ์ละไดเร็คทอรี 
o Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน 

ระดบัของหลกัสูตร  ขั้นพื้นฐาน  ขั้นปานกลาง  ขั้นสูง 
ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท 
รับจ านวน 40 คน 
รับสมคัรถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. ความรู้เบ้ืองตน้การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

    การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใชง้าน PHP, PHP เบ้ืองตน้ 
 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 น. – 12.00 น. เร่ืองของตวัแปรและค่าคงท่ี 
 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 น. – 14.30 น. ตวัด าเนินการและนิพจน์ใน PHP 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. ค าสั่งตรวจสอบเง่ือนไขและค าสั่งซ ้ า 

วนัท่ี 3  กรกฎาคม 2561 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. การสร้างฟังกช์ัน่ของ PHP 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. การสร้างฟังกช์ัน่ของ PHP (ต่อ) 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. ฟังกช์ัน่ของ PHP ท่ีจดัเตรียมไว ้
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. การจดัการไฟลแ์ละไดเร็คทอรี 

วนัท่ี 4  กรกฎาคม 2561 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 



 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 5  กรกฎาคม 2561 
08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 

 10.30 น. – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น. – 12.00 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 

 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 
14.30 น. – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. Work Shop : ระบบรับสมคัรงาน (ต่อ) 

 
หมำยเหตุ  เน้ือหาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 


