
 
 

 
  

หลักสูตร  PHP&MySQL for Web E-Commerce 

ภาพรวมของการเรียน 

    หลกัสตูรการเขียนโปรแกรม ดว้ย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอรปั์จจบุนั ไม่ว่าจะเป็นเว็บ
ชื่อดงั มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พฒันาจากภาษา PHP ทัง้สิน้ จึงเรียกได ้ว่า PHP นี ้เป็นภาษา
ที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรบั โปรแกรมเมอรใ์นยุคนีใ้นหลกัสตูร ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูเ้ทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP  ซึ่ง
เป็น Server Side Script ที่ สามารถท างานไดก้บัทุกระบบของ Web Server ทัง้ Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตัง้แต่
การปพูืน้ฐานการท างานของภาษา PHP โครงสรา้งของภาษา, ฟังกช์นั, การใช ้PHP เพื่อ ติดต่อกบัฐานขอ้มลู My SQL 
โดยในล าดบัขัน้ตอนการเรียนนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ ถึงกระบวนการพฒันา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลอง
ปฏิบติัจรงิ (On job Training) ในการสรา้งรา้นคา้ออนไลน ์ ที่จะ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ระบบส าหรบัลกูคา้ (Client 
Interface) เพื่อใหล้กูคา้สามารถเลือกชมและดรูายละเอียดของสินคา้ที่ตอ้งการได ้โดยใช ้Search Engine เป็นเคร่ืองมือ
ในการคน้หา  

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเรียน 

หลกัสตูร 42 ชั่วโมง เรียนทัง้สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ละ 3 ชั่วโมงครึง่ ) 

พืน้ฐานของผู้เรียน  
มีความรูก้ารเขียนโปรแกรมเบือ้งตน้ หรือ ผ่านการอบรบ Professional Web Designer 

โปรแกรมทีใ่ช้ในการเรียน  
PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver  

เหมาะส าหรับ 
ผูท้ี่ตอ้งการพฒันา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบติัจรงิ (On job Training) ในการสรา้งรา้นคา้ออนไลน ์

วิทยากร 
อาจารย ์ฐิสันต ์ทิพยศุ์ภธนนท ์ 

การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อาจารย ์กฤติภณ ธนนชนะกิจ 

การศึกษา : ปรญิญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ  
 
 
 
 



 
 

 
  

 

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

• แนะน าประเภทของ Web Dynamic ว่าสามารถสรา้งขึน้มาเพื่อท าอะไรไดบ้า้ง 
• เรียนรูว้ิธีการติดตัง้ Web Server Utility 
• ศกึษาภาษา HTML ในเรื่องของการจดัตวัอกัษร, รูปภาพ, ตาราง, Link และ Form 
• เรียนรูโ้ครงสรา้งภาษา รูปแบบค าสั่งต่าง ๆ ของ PHP 

คร้ังที ่2 เรียนรู้โครงสร้างภาษา รูปแบบค าส่ังต่าง ๆ ของ PHP 
• การก าหนดตวัแปร  
• ตวัด าเนินการ (Operator)  
• การเขียนเงื่อนไข,การท างานแบบ วนรอบ (Control Structure) 
• Function ต่างๆ ที่ควรรู ้ 
• ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพื่อศกึษาการรบัค่าจาก Formไปใชง้าน

ในค าสั่งต่างๆ 
คร้ังที ่3 การจัดเตรียมฐานข้อมูล 

• ท าความเขา้ใจการท างานของระบบฐานขอ้มลู (Database) 
• ศกึษาการท างานของ MySQL และการใชง้าน PhpMyAdmin เพื่อจดัการฐานขอ้มลู 
• ศกึษาภาษา SQL ใหส้ามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ ได ้

คร้ังที ่ 4 การติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ด้วย ค าส่ังต่างๆ ของ PHP  
• เรียนรูว้ิธีการติดต่อฐานขอ้มลู MySQL ดว้ย Function ของ PHP 
• น าขอ้มลูที่อยู่ใน Database มาท าการแสดงผลทางหนา้ Web Page ได ้
• สรา้งไฟลท์ี่รบัขอ้มลูจากผูใ้ชน้ าเขา้เก็บไวใ้น Database ได ้
• สรา้งไฟลท์ี่สามารถแกไ้ขและลบขอ้มลูที่อยู่ในฐานขอ้มลูได ้

คร้ังที ่ 5-6 การสร้างระบบสมาชิก  
• ออกแบบฐานขอ้มลูส าหรบัระบบสมาชิก 
• ท าหนา้ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 
• ท าหนา้ Login ดว้ย Username, Password เพื่อเขา้ Web Page ที่ก าหนดไวใ้ห้

เฉพาะผูใ้ชท้ี่ลงทะเบียนไวเ้ท่านัน้ 
• ท าหนา้ส าหรบัการลืม Password 
• ท าหนา้แกไ้ขรหสัผ่าน ได ้
• ท าหนา้เพื่อแกไ้ขขอ้มลูที่ลงทะเบียนไว ้
• สามารถ ออกจากระบบได ้

คร้ังที ่ 7 เร่ิมต้นการวางโครงสร้างในการจัดท า Website E-Commerce  
• ออกแบบฐานขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของสินคา้  



 
 

 
  

• แสดงผลรายการสินคา้ แบ่งออกเป็นหนา้ย่อย ๆ และมี Navigator เพื่อเขา้ถึงขอ้มลู
ไดส้ะดวกรวดเร็ว 

• สรา้ง Search Engine เพื่อเรียกดรูายละเอียดของสินคา้ที่อยู่ในฐานขอ้มลู 
คร้ังที ่ 8 เข้าใจการท างานและวิธีใช้งานของ Shopping Cart  

• เรียนรูก้ารท างานของ Shopping Cart ว่ามีขัน้ตอนใดบา้ง  
• เรียนรูว้ิธีการใชง้าน Shopping Cart เพื่อใหล้กูคา้สามารถน าสินคา้ที่ตอ้งการมาใส่

และค านวณราคาก่อนที่จะช าระเงิน 
คร้ังที ่ 9-10 การส่ังซือ้สินค้า(Order) และการส่งสินค้า (Shipping) 

• สรา้งแบบฟอรม์ในการสั่งซือ้สินคา้เพื่อใหล้กูคา้ระบสุถานที่สง่สินคา้และเลือก
วิธีการช าระเงิน  

• น าขอ้มลูที่ไดจ้ากแบบฟอรม์ในการสั่งซือ้สินคา้เก็บลงในฐานขอ้มลู 
• เขา้ใจระบบ Payment Gateway 

คร้ังที ่ 11 ระบบหลังร้าน (Administrator System) 
• สรา้ง ระบบหลงัรา้น (Administrator System) เพื่อใหเ้จา้ของรา้นสามารถที่จะเพิ่ม

,ลบ แกไ้ขรายการสินคา้ได ้ผ่านหนา้จอ Browser ( Control panel) ดว้ยระบบ 
Login-Password 

• การบา้น:สรา้ง Web Page ASPเพื่อเพิ่มลบแกไ้ขขอ้มลูของสินคา้ 
คร้ังที ่ 12 การสร้างระบบการส่ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึน้เซิรฟ์เวอร ์

• ศกึษาระบบการสง่ E-mail  
• ติดตัง้ SMTP Server เพื่อใชใ้นการสง่เมล ์
• ท าหนา้ Form รบัช าระค่าบริการสินคา้ 
• Confirm การช าระค่าบรกิารสินคา้ดว้ย Email 
• อพัโหลดงานขึน้ไปบนเซิรฟ์เวอรจ์รงิ 

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 


