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PHP Ajax with jQuery 
หลกัสูตรน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้เขียน PHP และ jQuery มาไดซ้กัระยะแลว้หรือผ่านการอบรมตวั Introduction to 

PHP และ Introduction to jQuery  มาแล้ว และตอ้งการเขียนโปรแกรมในลกัษณะของ Ajax เพื่อให้การท างานของ
ระบบมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยในหลกัสูตรน้ีจะเจาะลึกในเร่ืองของการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax ตั้งแต่เร่ิมตน้ จน
สามารถสร้างระบบเล็กข้ึนมาใชง้านได ้ 

 
วตัถุประสงค์ 

 สามารถใชภ้าษา JavaScript ดว้ย Framework jQuery ได ้
 สามารถพฒันาเวบ็ Application แบบ Dynamic ดว้ย JavaScript ได ้
 สามารถออกแบบเวบ็และสร้างเวบ็ Application พื้นฐานดว้ยภาษา PHP ดว้ยเทคนิค Ajax ได ้

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยภาษา PHP และ JavaScript  พื้นฐาน 
 IT Managers 
 Developers 

 
ความรู้พืน้ฐานของผู้อบรม 

 มีความเขา้ใจการเขียนเวบ็ไซตด์ว้ย PHP และ JavaScript แต่ถา้ไม่มีก็จะมีค าแนะน าพื้นฐานให้ 
 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการติดตั้ง/ถอนการติดตั้ง โปรแกรมพื้นฐาน 
 มีความรู้ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตและเครือข่ายพื้นฐาน 
 มีความรู้เก่ียวกบั JavaScript มาบา้งเล็กนอ้ย ถา้ไม่มีก็จะมีค าแนะน าพื้นฐานให้ 

  
ระยะเวลาในการอบรม  

 4 วนั (24ชัว่โมง) 
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ราคาคอร์สอบรม 
 7,900 บาท (ราคาน้ียงัไม่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 
เน้ือหาหลกัสูตร 
Module 1 Introduction to Ajax 

 ท าความเขา้ใจการเขียนโปรแกรมแบบ Ajax 
 การท างานของ XMLHttpRequest  
 Ajax Patterns 

Module 2 Ajax Framework  
 Ajax Framework ผัง่ Server  
 XAJAX  
 Ajax Framework ผัง่ Client 
 Prototype 
 jQuery 

Module 3 JSON and XML 
 โครงสร้างของ XML 
 XML และ XSLT 
 โครงสร้างของ JSON 
 JSON vs XML 

Module 4 jQuery Ajax 
 การใชง้าน Load ฟังกช์ัน่ 
 การใชง้าน GET ฟังกช์ัน่ 
 การใชง้าน POST ฟังกช์ัน่ 
 การใชง้าน Ajax ฟังกช์ัน่ 
 การใชง้าน Ajax Event Handler 

การก าหนดและสร้างฟังกช์ัน่ 
 ประโยชน์ของฟังกช์ัน่ 
 ฟังกช์ัน่ท่ีมาพร้อมกบั PHP 
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WORKSHOP: สร้างโปรแกรม 
Module 5 Ajax forms  

 การใช ้form serialize function 
 การใชง้าน Ajax Form plug-in 
 การรับขอ้มูลกลบัมาจาก Server แลว้น ามาแสดงบน Form 
 การสร้างและใชง้าน Autocomplete 

Module 6 Debugging tools 
 Fire Bug 
 Fiddler 
 TcpTrace 

Module 7 Creating Ajax login form  
 การประยกุตใ์ชง้านโดยสร้าง Login form อยา่งง่ายๆ 

Module 8 Disable undo and refresh  
 การป้องกนัไม่ใหใ้ช ้Navigation control  
 การใช ้object history ใน JavaScript 
 การจดัการกบั Undo 

Database Design Basic 
 ออกแบบฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 ตวัอยา่งโครงสร้างฐานขอ้มูลจากโครงงานจริง 
 การก าหนดสิทธ์ิในฐานขอ้มูล MySQL 
WORKSHOP: สร้างฐานขอ้มูลใน MySQL โดย PHPMyadmin 

Module 9 State management 
 การจดัการสถานะของ Client 
 Cache ขอ้มูลจาก Server 
 การเก็บและเรียกคืนสถานะของผูใ้ชง้านโดยใช ้JSON 

Module 10 Cross-domain Ajax 
 การใชง้าน Ajax ขา้ม domain 
 รู้จกักบั jsonp 
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 ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 
Module 11 Ajax workshop 

 สร้างระบบ e-commerce อยา่งง่ายๆ โดยเป็น Ajax 
 


