
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เอกสารประกอบการสอน 

 

เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 
รหัสวิชา ง33258 รายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต ์

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
 

จัดท าโดย 
 
 

นายวิทูลย์   งามข า 
ต าแหน่ง คร ูวิทยฐานะ ช านาญการ 

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

  
 เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ 
รหัสวิชา ง33250 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
 เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP เล่มนี้ ได้ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ และทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนานักเรียนท่ี
เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมีคุณครูคอยดูแล
และให้ค าแนะน านักเรียนอย่างใกล้ชิด ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล นักเรียนศึกษาตามล าดับจนสามารถปฏิบัติได้ ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้   แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกเสริมทักษะ 
และแบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ท าความรู้จักกับภาษา PHP 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 นี่คือโปรแกรมแรกของฉัน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 มาฝึกเขียนสคริปต์กันเถอะ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 สร้างฟอร์มรับค่าอย่างง่าย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เขียนโปรแกรมแบบวนรอบ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 สร้างฐานข้อมูลง่ายนิดเดียว 
 

 เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP นี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มได้เพราะ
ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยดี           
มาตลอด ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจ จนเกิดเป็นทักษะในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี 

 
วิทูลย์   งามข า 

 

ค าน า 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 
เร่ือง                   หน้า 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
ค าช้ีแจงในการใช้เอกสารประกอบการสอน         ค 
จุดประสงค์การเรียนรู้ / สาระการเรียนรู ้         ง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ท าความรู้จักกับภาษา PHP        1 
 แบบทดสอบก่อนเรียน          2 

ใบความรู้ท่ี 1 PHP คืออะไร         4 
แบบฝึกเสริมทักษะท่ี 1           7 
ใบความรู้ท่ี 2 องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP       9 
แบบฝึกเสริมทักษะท่ี 2          14 

 แบบทดสอบหลังเรียน         16 
บรรณานุกรม           18 
ภาคผนวก           19 

กระดาษค าตอบก่อน-หลังเรียน        20 
เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน        21 
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 1         22 
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะท่ี 2         24 
แบบบันทึกคะแนน         26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

    
 
 

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษา PHP ควรปฏิบัติ ดงัน้ี 
 
 

1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษา PHP ตลอดจนค าช้ีแจงต่างๆ ให้เข้าใจชัดเจน 
2. เตรียมเอกสารประกอบการสอนไว้ให้เรียบร้อย รวมทั้งศึกษาวิธีการวัดผล ประเมินผลและเกณฑ์
การวัดและประเมินผลให้เข้าใจ 
3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบ 
4. ครูแจกเอกสารประกอบการสอน แจ้งจุดประสงค์การเรียนเรียนรู้ และอธิบายการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนให้นักเรียนฟัง 
5. ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทักษะ 
6. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะครบแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกนัเฉลยค าตอบ 
7. ครูให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน แล้วร่วมกันเฉลยค าตอบ 
8. ครูประเมินผลและแจ้งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนทราบ 
9. ครูผู้สอนควรแนะน าและควบคุมนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะโดยตลอด 

 
 
 

 
1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
2. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากใบความรู้ก่อนแล้วจึงท าแบบฝึกเสริมทักษะ 
3. ให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ  
4. แบบฝึกเสริมทักษะฉบับนี้  ถ้าท าไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดให้นักเรียน 
ท าในเวลาว่างเป็นการบ้านได้ 
5. เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะครบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
6. นักเรียนรับทราบผลการประเมิน 

 

 

ค าชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการสอน 
 

ค าชี้แจงส าหรบัคร ู
 

ค าชี้แจงส าหรบันักเรียน 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

สาระการเรียนรู ้
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  / สาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ของ PHP ได ้
2. นักเรียนสามารถอธิบายการท างานของ PHP ได้ 
3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายองค์ประกอบการเขียนสคริปต์ PHP ได ้
4. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ ได ้

 

1. ความหมายของภาษา PHP 
2. ประวัติความเป็นมาของภาษา PHP 
3. ข้อดีของภาษา PHP 
4. การท างานของเว็บเพจและไฟล์ PHP 
5. องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP  
6. การทดสอบการติดต้ัง AppServ และการเรียกใช้งาน 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

 ท าความรู้จักกับภาษา PHP 
 แบบทดสอบก่อนเรียน       
 ใบความรู้ที ่1 PHP คืออะไร      
 แบบฝึกเสริมทักษะ ที ่1       
 ใบความรู้ที ่2 องค์ประกอบของการเขยีนสคริปต์ PHP   
 แบบฝึกเสริมทักษะ ที ่2        

 แบบทดสอบหลังเรยีน  
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ท าความรู้จักกับภาษา PHP    เวลา 10 นาที   
 
 
 
 
 

ข้อ 1) ปัจจุบัน PHP ย่อมาจากค าว่าอะไร ? 
ก. Personal Web Server  
ข. Personal Home Page Tools 
ค. PHP: Hypertext Preprocessor 
ง. PHP: Processing Hyperlink Page 

ข้อ 2) ใคร คือผู้ก่อตั้งภาษา PHP ? 
 ก. สตีป จอบส์ 

ข. ชาร์ลส์ แบบเบจ 
ค. รัสมัส  เลอร์ดอร์ฟ 
ง. เดนนิส ริชช่ี  

ข้อ 3) ข้อใดคือเป้าหมายหลักของภาษา PHP ? 
ก. ฝึกเขียนโปรแกรม 
ข. สร้างเว็บเพจแบบ Static  
ค. สร้างเว็บเพจแบบโต้ตอบได้ 
ง. เพื่อค านวณหาพื้นท่ีและตัดเกรด 

ข้อ 4) ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษา PHP? 
ก. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาซี 
ข. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาจาวา 
ค. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาเพิร์ล 
ง. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษา html 
 
 
 
 

ข้อ 5) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ? 
ก. PHP เป็นภาษาสคริปต์ 
ข. PHP ท างานร่วมกับ HTML ได้ดี 
ค. PHP เป็นโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล 
ง. PHP ท างานฝ่ังเซิร์ฟเวอร ์

ข้อ 6) ซอฟต์แวร์ท่ีท าให้เครื่องพีซีสามารถจ าลอง
เป็นเครื่องบริการเว็บ คืออะไร ? 

ก. Web server 
ข. Web browser 
ค. Web database 
ง. Web translator  

จงเรียงล าดับการท างานของภาษา PHP 
1. ติดต่อฐานข้อมูล 
2. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ร้องขอไฟล์ 

     PHP ไปยังเซิร์ฟเวอร ์
3. ส่งผลลัพธ์กลับมายังเว็บบราวเซอร์ 
4. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เรียก PHP Engine      

     แปลผลและประมวลผลเป็นภาษา html 
ข้อ 7)  ข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง ? 

ก. 1-2-3-4 
ข. 2-1-4-3 
ค. 2-4-1-3 
ง. 4-2-1-3 

 

ค าช้ีแจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน   
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  ลงในกระดาษค าตอบ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
ข้อ 8) โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด ? 

ก. Apache 
ข. AppServ 
ค. Server 
ง. Web browser  

 
ข้อ 9) ข้อใดคือโปรแกรมฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ? 

ก. PHP Script Language  
ข. PHP Engine and Compiler 
ค. My SQL และ PHP My Admin 
ง. MS Access 2013  และ Apache 

 
ข้อ 10) ข้อใด ไม่ใช ่โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเขียนสคริปต์ PHP ? 

ก. Notepad 
ข. Edit plus 
ค. Adobe Dreamweaver 
ง. Word press 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

 

 

 

PHP (พีเอชพี) ปัจจุบันย่อมาจากค าว่า PHP Hypertext Preprocessor ภาษา PHP เป็นโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ท่ีสามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ มีความสามารถสูง และมีผู้นิยม

ใช้เป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี จากเว็บไซต์ http://php.net/   

 

PHP เป็นภาษาสคริปต์ ( Scripting Language ) ค าส่ังต่างๆ  จะเก็บในรูปของข้อความ (Text) 

อาจเขียนแทรกอยู่ภายในภาษา HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้ แต่ในการใช้งานจริงมักใช้งานร่วมกับภาษา 

HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ต้องมีความรู้ด้านภาษา HTML  เป็นอย่างดี   อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้

โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้างงานได้ เช่น Macromedia  Dreamweaver  หรือ

โปรแกรมประเภท Editor เช่น EditPlus  ฯลฯ โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจ าแนกค า เช่น   ค าส่ัง   ค าท่ัวไป   

ตัวแปร ฯลฯ ให้มีสีต่างกันเพื่อสะดวกในการสังเกต   และมีตัวเลขบอกบรรทัดท าให้สะดวกในการแก้ไข 

             PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ซึ่งใช้ในการจัดท าเว็บไซต์และสามารถประมวลผล

ออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าส่ังมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล 

เป้าหมายหลักของภาษาPHP คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจ ท่ีมีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว  

ใบความรู้ที ่1 
PHP คืออะไร?
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

 

 

ผู้ให้ก าเนิด PHP มีช่ือว่า รัสมัส เลอร์ดอร์ฟ (Rasmus Lerdorf) 

โดยเริ่มต้นเขียนสคริปต์ Perl CGI ใส่ไว้ในโฮมเพจประวัติส่วนตัว และเห็น

ว่าการเขียน CGI ด้วย Perl มีความยุ่งยาก จึงได้เขียนโปรแกรมข้ึนใหม่ด้วย

ภาษา C ท่ีสามารถแยกส่วนท่ีเป็นภาษาHTML ออกจากส่วนท่ีเป็นภาษา C 

เพื่อแยกประมวลผล แล้วท าการสร้างโค้ด HTML ขึ้นใหม่ โดยต้ังช่ือ

โปรแกรมนี้ว่า Personal Home Page Tools (PHP-Tools) และได้เริ่ม

แจกจ่ายโค้ดออกไปในลักษณะฟรีแวร์ ต่อมาจึงได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม

ปรับปรุงและพัฒนา จนกลายป็นภาษา PHP ในปัจจุบัน 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

             ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ท่ีผู้พัฒนาอนุญาตให้ผู้ใช้ติดต้ังและใช้งาน

ได้อย่างไม่จ ากัดท้ังจ านวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว  

ในเชิงการค้า หรือในองค์กร  

ผู้ก่อตั้งภาษา PHP 

 
1.  ดาวน์โหลดได้ฟรี (Open Source) 
2.  เรียนรู้ได้ง่าย  
3.  ประมวลผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
4.  ใช้ร่วมกับ XML ได้ 
5.  ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น MySQL 
6.  สร้างฟอร์มรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้ 
7.  ใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
8.  ใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ 
9.  ใช้งานได้กับทุกเว็บบราวเซอร์  

                            10.  มีฟังก์ชันที่จัดการกับข้อมูลตัวอักษร 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับไฟล์เว็บเพจท่ีมีภาษา PHP รวมอยู่ด้วยนัน้ เมื่อเราเปิดเว็บบราวเซอร์ท่ีมีไฟล์ PHP  
จะท างานดังนี ้

1. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะมีการร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
2. เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP 
3. ติดต่อกับฐานข้อมูล  
4. ส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลและประมวลผลเป็นภาษา HTML ทั้งหมดกลับไปยังเว็บบราวเซอร์ 
 
 
 

 
 

             Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ซึ่งให้บริการเว็บไซต์  

ผู้ใช้สามารถเรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โปรโตคอล HTTP ผ่านทาง Web browser 

Web browser เป็นโปรแกรมส าหรับเรียกดูเอกสารเว็บ เช่น Internet Explorer, 

Google chrome เป็นต้น 

 

การท างานของเว็บเพจและไฟล์  PHP 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

ชื่อ ...............................................................................ชั้น ..................... เลขที่ ............. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเติมค าตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง 

1. PHP ย่อมาจากอะไร? ……………………………………………………………………………..….……… 

2. ใครคือผู้สร้างภาษา PHP? …………………………………………………………..………………..…….. 
3. รากฐานของค าส่ังของภาษา PHP มาจากภาษาอะไรบ้าง? ........................................................ 
4. PHP Engine สามารถดาว์นโหลดได้จากเว็บไซต์ใด? ……………………..………….………….………. 
5. PHP เป็นโปรแกรมภาษาท่ีท างานในรูปแบบ Server Slide Script มีลักษณะเป็นอย่างไร? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
6. จงยกตัวอย่างข้อดีของภาษา PHP? (ระบุเป็นข้อๆ ) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 

แบบฝึกเสริมทักษะ ที่ 1 

 
PHP คืออะไร 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมา ของ PHP ได้ 

2. นักเรียนสามารถอธิบายการท างานของ PHP ได้ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 
7. Web Server คืออะไร? …………………………………………………………………..……………….. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
8. Web browser คืออะไร? พร้อมท้ังยกตัวอย่าง  

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
9. จงอธิบายการท างานของเว็บเพจท่ีมีไฟล์ PHP? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
10. จงยกตัวอย่างโปรแกรมท่ีสามารถเขียนสคริปต์ภาษา PHP ได้? 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนนการท าแบบฝกึทักษะ 

โดยพิจารณาการให้คะแนน จากการตอบค าถาม ข้อละ 1 คะแนน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 1  คะแนน    
ตอบค าถามไม่ถูต้อง 0  คะแนน  

 
 
 
 

 PHP คืออะไร 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

 
 

 
การเขียนสคริปต์ PHP นั้นนักเรียนจะต้องเตรียมโปรแกรมให้พร้อมก่อนจึงจะเริ่มเขียนโปรแกรมได้ 

ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี ้
1. โปรแกรม Web server เป็นซอฟต์แวร์ท่ีท าให้กลายเป็นเครื่องบริการเว็บ หรืออาจใช้วิธีการ

จ าลองเครื่องพีซีให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมท่ีนยิมใช้ก็คือ โปรแกรม Apache  
2. โปรแกรม Web browser โปรแกรมเรียกดูเอกสารเว็บ เช่น Internet Explorer, Google chrome 

   3. ภาษา PHP script language and compiler ค าส่ังภาษา PHP และตัวแปลภาษา 
4. โปรแกรมฐานข้อมูล (Database) เช่น My SQL  
5. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Manager) เช่น PHP My Admin 
6. โปรแกรม Text Editor โปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเขียน Script PHP เช่น Notepad, Dreamweaver 

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ดังต่อไปนี ้

 
http://www.apache.org/ 

 

http://php.net/ 

 
http://www.mysql.com/ 

 

http://www.phpmyadmin.net 

 

 

Server (เซิร์ฟเวอร์) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการต่างๆ เช่น Web Server  

จะให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์, Database Server จะให้บริการเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  

Client (ไคลเอนต์) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ 

 

ใบความรู้ที่ 2 
องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

 
 
 ในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นั้นนักเรียนจ าเป็นต้องติดต้ังโปรแกรม ให้ครบตามองค์ประกอบ  
ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยติดต้ังเป็นแพ็คเกจส าเร็จรูปให้เลือกใช้ เช่น Appserv, xammp เป็นต้น   

ส าหรับใบความรู้นี้จะแนะน านักเรียนให้ใช้ ชุดโปรแกรม Appserv (แอพเซิร์ฟ) ซึ่งเป็นการรวม
โปรแกรมท่ีจ าเป็นในการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี ้

- Apache  
- PHP  
- MySQL  
- phpMyAdmin  

เมื่อนักเรียนท าการติดต้ังชุดติดต้ังโปรแกรม PHP แอพพลิเคช่ัน Appserv เรียบร้อยแลว ไฟลของ 

PHP ท่ีสรางขึ้นจะตองเก็บไวท่ี c:/AppServ/www/ ซึ่งเรียกว่า Root Directory 

 

นักเรียนจะต้องติดต้ังโปรแกรมดังนี ้

1. โปรแกรมชุดรวมแอพพลิเคช่ัน AppServ  

2. โปรแกรม editor ในใบความรู้นี้ให้ติดต้ังโปรแกรม Adobe Dreamweaver   

 

 

สามารถดูวิธีการติดต้ังและดาวน์โหลด Appserv เวอร์ชั่นใหม่ๆ 

 ได้ทีเ่ว็บไซต์  http://www.appservnetwork.com/ 

 

เตรียมตัวก่อนเขียนโปรแกรม 

http://www.appservnetwork.com/
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

 

การทดสอบการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer หรือ Google chrome  

2. พิมพ์ท่ีช่อง URL Address    http://localhost/  หรือ  http://127.0.0.1/  แล้ว Enter จะปรากฎ

หน้าจอดังภาพ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้งาน 

 

 

การทดสอบการท างานของไฟล์ PHP 

1. http://localhost/ช่ือโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ PHP / ช่ือไฟล์.php   

 

 

การทดสอบการติดตั้ง Appserv และการเรียกใช้งาน   

http://localhost/
http://127.0.0.1/
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 

 

USBWebserver เป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้การจ าลองเว็บเซิรฟ์เวอร ์ส าหรับพกพา ซึ่งสามารถรัน

โปรแกรมได้จาก Flash drive โดยไม่จ าเป็นต้องติดต้ังตัวโปรแกรมในเครื่องก่อน เช่น AppServ นอกจากนี้ 

AppServ จะผูกไว้ที่เครื่องผู้ใช้ เวลาคัดลอกไปท างานท่ีเครื่องอื่น อาจมีปัญหา นักเรียนสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมได้ท่ีเว็บไซต์   http://www.usbwebserver.net/ 

 
 
เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์                                   ให้ท าการแตกไฟล์แล้วจะได้ดังนี้ 
 

 
 

 โปรแกรมนี้ก็สามารถใช้งานได้ทันที โดยคัดลอกโฟลเดอร์ระบบของ USBWebserver ท้ังหมดใส่ลง
ใน Flash Drive  เพียงเท่านี้ก็สามารถน าไปท างานต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างสะดวก  
 
 
 

แนะน าโปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร ์แบบพกพา 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
วิธีใช้งาน usbwebserver 
 

1. ใหน้ักเรียนดับเบิ้ลคลิกท่ีไฟล์ usbwebserver.exe จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ 
 

 
2. จากนั้นรอสักครู่ให้เครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏขึ้น แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว 
3. ไฟล์งานต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Root ซึ่งอยู่ภายในโฟลเดอร์ USBWebserver 

 
4. การเรียกใช้ให้คลิกท่ี localhost แล้วพิมพ์ต่อด้วยช่ือโฟลเดอร์หรือ ช่ือไฟล์.php 
 
 

 

          ภาษา PHP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใชส้ าหรับพัฒนาเว็บไซต์    
แบบยึดหยุ่น สามารถรับข้อมูลตอบโต้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว  
โปรแกรมที่จ าเป็นต้องติดต้ังคือ Appserv หรือ USBwebserver 
การเรียกใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์ URL  คือ http://localhost/  
หรือ  http://127.0.0.1/ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................ชัน้ ..................... เลขที่ ............. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ตอนที่ 1  ค าช้ีแจง จงน าค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ไปเติมลงในหน้าข้อท่ีมีความหมายตรงกันให้ถูกต้อง 
 

Web server   web browser  MySQL  Client 
USBwebserver PHP Script Language  Server  Notepad 

 PHP My admin Apache   Compiler  
 
 

1) ………………………………………….……  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
2) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมช่วยติดต้ังส าเร็จรูปส าหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
3) ………………………………………….……  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
4) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
5) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
6) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมเรียกดูเอกสารเว็บ 
7) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
8) ………………………………………….……  คือ โปรแกรม Text Editor 
9) ………………………………………….……  คือ ค าส่ังภาษา PHP 
10) ………………………………………….……  คือ โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าหรับพกพา 

 

องค์ประกอบของการเขียนสคริปต์ PHP 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายองค์ประกอบการเขียนสคริปต์ PHP ได้ 
2. นกัเรียนสามารถอธิบายวิธีการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ ได้ 

 

แบบฝึกเสริมทักษะ ที่ 2 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 
  ตอนที่ 2   ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
- ให้นักเรียนอธิบายข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรม AppServ สรุปเป็นขั้นตอน  

1. เริ่มต้นดาว์นโหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต์…………………………………….………………………………. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการท าแบบฝกึทักษะ 

ตอนที่ 1 พิจารณาจากการตอบค าถาม ข้อละ 1 คะแนน 
ตอบค าถามได้ถูกต้อง 1  คะแนน    
ตอบค าถามไม่ถูกต้อง 0  คะแนน  

 

ตอนที่ 2 พิจารณาจากการตอบค าถาม 5 คะแนน 
 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนทันเวลา 4 - 5 คะแนน 
 ตอบค าถามได้ถูกต้อง ไม่ทันเวลา    2 – 3 คะแนน 
 ตอบค าถามไม่ชัดเจน ไม่ทันเวลา    0 – 1 คะแนน 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
 

 
แบบทดสอบท่ี 1 เร่ือง ท าความรู้จักกับภาษา PHP      เวลา 10 นาที   

 
 
 
 

ข้อ 1) ใครคือผู้ก่อตั้งภาษา PHP ? 
 ก. รัสมัส  เลอร์ดอร์ฟ 

ข. ชาร์ลส์ แบบเบจ 
ค. สตีป จอบส์ 
ง. เดนนิส ริชช่ี  

ข้อ 2) ปัจจุบัน PHP ย่อมาจากค าว่าอะไร ? 
ก. Personal Home Page Tools 
ข. Personal Web Server 
ค. PHP: Hypertext Preprocessor 
ง. PHP: Processing Hyperlink Page 

ข้อ 3) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ? 
ก. PHP เป็นภาษาสคริปต์ 
ข. PHP เป็นโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล 
ค. PHP ท างานร่วมกับ HTML ได้ดี 
ง. PHP ท างานฝ่ังเซิร์ฟเวอร ์

ข้อ 4) ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาษา PHP? 
ก. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาซี 
ข. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาจาวา 
ค. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษาเพิร์ล 
ง. ภาษา PHP พัฒนามาจากภาษา html 

 
 
 

ข้อ 5) ข้อคือเป้าหมายหลักของภาษา PHP ? 
ก. ฝึกเขียนโปรแกรม 
ข. สร้างเว็บเพจแบบ Static  
ค. สร้างเว็บเพจแบบโต้ตอบได้ 
ง. เพื่อค านวณหาพื้นท่ีและตัดเกรด 

ข้อ 6) ซอฟต์แวร์ท่ีท าให้เครื่องพีซีสามารถจ าลอง
เป็นเครื่องบริการเว็บ คืออะไร? 

ก. Web server 
ข. Web browser 
ค. Web database 
ง. Web translator  

จงเรียงล าดับการท างานของภาษา PHP 
1. ติดต่อฐานข้อมูล 
2. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ร้องขอไฟล์   

              PHP ไปยังเซิร์ฟเวอร ์
3. ส่งผลลัพธ์กลับมายังเว็บบราวเซอร์ 
4. เครื่องเซิร์ฟเวอร์เรียก PHP Engine  

              แปลผลและประมวลผลเป็นภาษา html 
ข้อ 7)  ข้อใดเรียงล าดับได้ถูกต้อง ? 

ก. 1-2-3-4 
ข. 2-4-1-3 
ค. 2-1-4-3 
ง. 4-2-1-3 

ค าช้ีแจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ   คะแนนเต็ม 10 คะแนน   
ค าสั่ง จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X  ลงในกระดาษค าตอบ 
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เอกสารประกอบการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP 

 
ข้อ 8) ข้อใดไม่ใชโ่ปรแกรมท่ีใช้ส าหรับเขียนสคริปต์ PHP ? 

ก. Notepad 
ข. Edit plus 
ค. Adobe Dreamweaver 
ง. Word press 
 

ข้อ 9) ข้อใดคือโปรแกรมฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ? 
ก. php Script Language  
ข. PHP Engine and Compiler 
ค. My SQL และ PHP My Admin 
ง. Microsoft Access 2013  และ Apache 
 

ข้อ 10) โปรแกรมจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด? 
ก. Apache 
ข. AppServ 
ค. Server 
ง. Web browser  
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ช่ือ – นามสกุล ................................................................................ ช้ัน............... เลขท่ี......... 

ค าช้ีแจง  แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

ค าสั่ง จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************** 

ตารางบันทึกคะแนน 

รายการสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ก่อนเรียน 10   
หลังเรียน 10  

 
 

ข้อ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

ข้อ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     

กระดาษค าตอบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
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 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ท าความรูจ้ักกับ PHP 


