หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็ นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็ นเว็บ
ชื่อดัง มากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พฒ
ั นาจากภาษา PHP ทัง้ สิน้ จึงเรียกได้ ว่า PHP นี ้ เป็ นภาษา
ที่จ าเป็ นอย่างยิ่ง ส าหรับ โปรแกรมเมอร์ในยุคนีใ้ นหลักสูตร ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูเ้ ทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP ซึ่ง
เป็ น Server Side Script ที่ สามารถท างานได้กบั ทุกระบบของ Web Server ทัง้ Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตัง้ แต่
การปูพนื ้ ฐานการทางานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟั งก์ชนั , การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL
โดยในล าดับขัน้ ตอนการเรียนนีจ้ ะทาให้ผเู้ รียนได้เข้าใจ ถึงกระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลอง
ปฏิบตั ิจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสาหรับลูกค้า (Client
Interface) เพื่อให้ลกู ค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ตอ้ งการได้ โดยใช้ Search Engine เป็ นเครื่องมือ
ในการค้นหา
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ( ครัง้ ละ 3 ชั่วโมงครึง่ )
พืน้ ฐานของผู้เรียน
มีความรูก้ ารเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น หรือ ผ่านการอบรบ Professional Web Designer
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการเรียน
PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver
เหมาะสาหรับ
ผูท้ ่ตี อ้ งการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบตั ิจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์
วิทยากร
อาจารย์ ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์
การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ กฤติภณ ธนนชนะกิจ
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

PHP&MySQL for Web E-Commerce Course Outline

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5-6

ครั้งที่ 7

เรียนรู้โครงสร้างและคาสั่ง HTML การติดตั้งใช้งาน Web Server Utility
• แนะนาประเภทของ Web Dynamic ว่าสามารถสร้างขึน้ มาเพื่อทาอะไรได้บา้ ง
• เรียนรูว้ ิธีการติดตัง้ Web Server Utility
• ศึกษาภาษา HTML ในเรื่องของการจัดตัวอักษร, รูปภาพ, ตาราง, Link และ Form
• เรียนรูโ้ ครงสร้างภาษา รูปแบบคาสั่งต่าง ๆ ของ PHP
เรียนรู้โครงสร้างภาษา รู ปแบบคาสั่งต่าง ๆ ของ PHP
• การกาหนดตัวแปร
• ตัวดาเนินการ (Operator)
• การเขียนเงื่อนไข,การทางานแบบ วนรอบ (Control Structure)
• Function ต่างๆ ที่ควรรู ้
• ลองทดสอบเขียนระบบ Login อย่างง่าย เพื่อศึกษาการรับค่าจาก Formไปใช้งาน
ในคาสั่งต่างๆ
การจัดเตรียมฐานข้อมูล
• ทาความเข้าใจการทางานของระบบฐานข้อมูล (Database)
• ศึกษาการทางานของ MySQL และการใช้งาน PhpMyAdmin เพื่อจัดการฐานข้อมูล
• ศึกษาภาษา SQL ให้สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต่าง ๆ ได้
การติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ด้วย คาสั่งต่างๆ ของ PHP
• เรียนรูว้ ิธีการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย Function ของ PHP
• นาข้อมูลที่อยู่ใน Database มาทาการแสดงผลทางหน้า Web Page ได้
• สร้างไฟล์ท่รี บั ข้อมูลจากผูใ้ ช้นาเข้าเก็บไว้ใน Database ได้
• สร้างไฟล์ท่สี ามารถแก้ไขและลบข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้
การสร้างระบบสมาชิก
• ออกแบบฐานข้อมูลสาหรับระบบสมาชิก
• ทาหน้าลงทะเบียนสมาชิกใหม่
• ทาหน้า Login ด้วย Username, Password เพื่อเข้า Web Page ที่กาหนดไว้ให้
เฉพาะผูใ้ ช้ท่ลี งทะเบียนไว้เท่านัน้
• ทาหน้าสาหรับการลืม Password
• ทาหน้าแก้ไขรหัสผ่าน ได้
• ทาหน้าเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
• สามารถ ออกจากระบบได้
เริ่มต้นการวางโครงสร้างในการจัดทา Website E-Commerce
• ออกแบบฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้า

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9-10

ครั้งที่ 11

ครั้งที่ 12

• แสดงผลรายการสินค้า แบ่งออกเป็ นหน้าย่อย ๆ และมี Navigator เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว
• สร้าง Search Engine เพื่อเรียกดูรายละเอียดของสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมูล
เข้าใจการทางานและวิธีใช้งานของ Shopping Cart
• เรียนรูก้ ารทางานของ Shopping Cart ว่ามีขนั้ ตอนใดบ้าง
• เรียนรูว้ ิธีการใช้งาน Shopping Cart เพื่อให้ลกู ค้าสามารถนาสินค้าที่ตอ้ งการมาใส่
และคานวณราคาก่อนที่จะชาระเงิน
การสั่งซือ้ สินค้า(Order) และการส่งสินค้า (Shipping)
• สร้างแบบฟอร์มในการสั่งซือ้ สินค้าเพื่อให้ลกู ค้าระบุสถานที่สง่ สินค้าและเลือก
วิธีการชาระเงิน
• นาข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มในการสั่งซือ้ สินค้าเก็บลงในฐานข้อมูล
• เข้าใจระบบ Payment Gateway
ระบบหลังร้าน (Administrator System)
• สร้าง ระบบหลังร้าน (Administrator System) เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถที่จะเพิ่ม
,ลบ แก้ไขรายการสินค้าได้ ผ่านหน้าจอ Browser ( Control panel) ด้วยระบบ
Login-Password
• การบ้าน:สร้าง Web Page ASPเพื่อเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลของสินค้า
การสร้างระบบการส่ง E-mail และ การอัพโหลดงานขึน้ เซิรฟ
์ เวอร์
• ศึกษาระบบการส่ง E-mail
• ติดตัง้ SMTP Server เพื่อใช้ในการส่งเมล์
• ทาหน้า Form รับชาระค่าบริการสินค้า
• Confirm การชาระค่าบริการสินค้าด้วย Email
• อัพโหลดงานขึน้ ไปบนเซิรฟ์ เวอร์จริง

***หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

