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Basic Laravel 5.7 ส ำหรับผู้เริ่มต้น 

ในปจัจุบนัการสรา้งเวบ็ไซตห์รอืเวบ็แอพพลเิคชัน่ส่วนใหญ่ มกัมคีวามซบัซ้อนขึน้ 
บ่อยครัง้เราเขยีนชดุค าสัง่ (code) ซ ้าซ้อนไปมา แมว้า่เราจะพยายามออกแบบเป็น 
Class เป็นฟงักช์นั โมดูลไวใ้ชซ้ ้าแลว้กต็าม กย็งัพบวา่ยงัเจอปญัหาการเขยีน
ซ ้าซ้อนอยูด่ ี และยิ่่งไปกวา่นัน้หากเราตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทมีกบัคนอื่น จะเจอ

ปญัหาโค๊ดทีเ่ราออกแบบและเขยีนไวไ้ม่สามารถสื่อสารกบัคนอืน่ได ้จนบ่อยครัง้เราไมอ่ยากเขยีนงานตอ่จากคนอื่น
เลยเพราะไม่มมีาตรฐานใดๆ มาก าหนด 

ดว้ยเหตุนี้การเลอืกใช ้Framework อย่าง Laravel จงึเขา้มาชว่ยก าหนดมาตรฐาน ใหทุ้กคนเขยีนโคด้ในแบบ
เดยีวกนั หรอืมาตรฐานเดยีวกนั พรอ้มทัง้มคีวามยดืหยุ่นในการเขยีน สามารถน ามาเพิม่หรอืแกไ้ขไดง้่ายและชว่ย
ลดเวลาในการท างานลงไปไดม้าก Framework ของ PHP มใีหเ้ลอืกใชม้ากมาย และ Laravel นัน้เป็นอกีหนึ่ง
ทางเลอืก ซึ่งถอืวา่ ตอนนี้อาจเป็น เบอร ์1 ของ Framework ของ PHP เลยกว็า่ได ้ปจัจุบนั พฒันาไปถงึเวอรช์ ัน่ 
5.7 ซึ่งมาพรอ้มความสามารถใหม่ๆ มากมายชว่ยอ านวยความสะดวกใหน้กัพฒันาไดเ้ป็นอย่างด ี

ในหลกัสูตรนี้จะเป็นการปพูืน้ฐานใหส้ าหรบัทา่นทีไ่ม่เคยผา่น Framework ใด ๆ มาเลย เรยีกวา่เป็นกา้วแรกสู่การ
ใชง้าน Framework ของท่านไดเ้ลย มเีพยีงความรูก้ารเขยีน PHP & MySQL มาเลก็น้อยกเ็พยีงพอ เมื่อจบ
หลกัสูตรนี้ไปแลว้ผูเ้ขา้อบรมทุกท่านจะมคีวามรู ้และความมัน่ใจเพยีงพอทีจ่ะไปต่อยอดในระดบัต่อไปไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูก้ารสรา้งเวบ็แอพพลเิคชัน่ดว้ย Laravel 5.7 
o เขา้ใจแนวทางการตดิตัง้ Laravel 5.7 ทัง้บนระบบ Windows และ MacOS 
o เรยีนรูโ้ครงสรา้งพืน้ฐานของ Laravel  
o เรยีนรูก้ารจดัการเสน้ทาง (Routes) ใน Laravel 
o เรยีนรูก้ารเขยีนส่วนควบคมุ (Controller) ใน Laravel 5.7 
o เรยีนรูก้ารเขยีนส่วนแสดงผล (View)  ใน Laravel 5.7 
o เขา้ใจการสรา้ง Template ใน Laravel ดว้ย Blade engine 
o เรยีนรูก้ารเชือ่มต่อกบัฐานขอ้มูล 
o เรยีนรูก้ารจดัการกบัฐานขอ้มูลผา่น Laravel ORM 
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o เรยีนู้การท างานกบั Database: Eloquent One to One 
o Database: Eloquent One to Many 
o Database: Eloquent Many to Many - CRUD 
o เรยีนรูก้ารเขยีนตรวจสอบฟอรม์ (Form Validation) 
o เรยีนรูก้ารดาวน์โหลดและตดิตัง้ส่วนเสรมิจากภายนอก (third party libraries) 
o เรยีนรูก้ารเขยีนอพัโหลดไฟลด์ว้ย Laravel 5.7 
o เรยีนรูก้ารท างานกบั Middleware 
o เรยีนรูก้ารท างานกบั Sessions 
o เรยีนรูก้ารพฒันาการส่งอเีมลด์ว้ย Laravel 
o เรยีนรูก้ารใชง้าน Git Version control กบั Laravel 
o เขา้ใจการน า Laravel ไปตดิตัง้บน Server Production จรงิ 

กลุ่มเปำ้หมำย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 

ควำมรู้พืน้ฐำน: 

o สามารถใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตได ้
o ความรูพ้ืน้ฐานในการเขยีน PHP & MySQL มาบา้ง 
o ความรูพ้ืน้ฐานการในการออกแบบเวบ็ไซตม์าบา้ง 
o ความรูพ้ืน้ฐานในการท างานกบัฐานขอ้มูลมาบา้ง 

ระยะเวลำในกำรอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

รำคำคอร์สอบรม: 

o 7,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 
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วิทยำกรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้ำ: 

o Basic PHP and MySQL (คอรส์อบรม php พืน้ฐาน) 

เนื้อหำกำรอบรม: 

Module 1: บทน ำ 

o แนะน าใหรู้จ้กั Laravel และแนวทางการเขยีนแบบ MVC 
o แนะน าเวบ็ไซตส์ าหรบัอา้งองิ และเอกสารประกอบการใชง้าน 

Module 2: กำรติดตัง้ Laravel 5.7 บนระบบปฎิบติักำร  Windows 

o การตดิตัง้ PHP และปรบัแต่งสภาพแวดลอ้มส าหรบัการท างาน 
o การตดิตัง้ IDE ทีใ่ชเ้ขยีนโปรแกรม เชน่ VS Code , Sublime Text หรอื ATOM 
o การตดิตัง้ Composer 
o การตดิตัง้ Git 
o แนะน าความสามารถและสิง่ใหม่ ๆ ใน Laravel 5.7 
o การเริม่ตน้สรา้งโปรเจก็ตใ์หม่ดว้ย Laravel 5.7 
o การตัง้ค่า Virtual Hosts 
o การเปิดโปรเจก็ต ์Laravel 5.7 ใน IDE 

Module 3: กำรติดตัง้ Laravel 5.7 บนระบบปฎิบติักำร MacOS 

o การตดิตัง้ PHP และปรบัแต่งสภาพแวดลอ้มส าหรบัการท างาน 
o การตดิตัง้ IDE ทีใ่ชเ้ขยีนโปรแกรม เชน่ VS Code , Sublime Text หรอื ATOM 
o การตดิตัง้ Composer 
o การเริม่ตน้สรา้งโปรเจก็ตใ์หม่ดว้ย Laravel 5.7 
o การตัง้ค่า Virtual Hosts 
o การเปิดโปรเจก็ต ์Laravel 5.7 ใน IDE 
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Module 4: พ้ืนฐำนกำรท ำงำนกบั Routes ใน Laravel 5.7 

o แนะน าโครงสรา้งของ Laravel 5.7 
o แนะน าการสรา้งและท างานกบั Routes 
o Routes แบบมกีารก าหนด parameter 
o Routes แบบมกีารจดั Group 
o การตัง้ชือ่แฝงใน Routes และการน าไปใชง้าน 

Module 5: พ้ืนฐำนกำรท ำงำนกบั Controllers ใน Laravel 5.7 

o การสรง้ Controllers 
o รูจ้กั Routing Controllers 
o การส่งขอ้มูลผา่น Controller 
o การสรา้าง Resources Controller 

Module 6: พ้ืนฐำนกำรท ำงำนกบั Views ใน Laravel 5.7 

o สรา้ง Views และ ปรบัแต่งการท างาน 
o การส่งขอ้มูลผา่น Views จาก Controler หรอื Routes 
o การแสดงผล Assest เชน่ รูปภาพ ไฟลต์่างๆ ใน Views 

Module 7: กำรท ำงำนกบั Blade Templating ใน Laravel 5.7 

o การสรา้ง Master layout template เพื่อไปใชง้านซ ้า 
o แนะน าฟีเจอรใ์หม่ๆ ใน Blade template ของ Laravel 5.7 

Module 8: พ้ืนฐำนกำรท ำงำนกบัฐำนข้อมูล (database) 

o การตัง้ค่าไฟล ์config ฐานขอ้มูลเริม่ตน้ 
o รูจ้กัการสรา้งและท างานกบั Migration 
o สรา้ง Migration และลบทิง้ 
o เพิม่คอลมัน์ในตารางทีส่รา้งไวแ้ลว้ดว้ย Migration 
o ค าสัง่เพิม่เตมิทีส่ าคญัใน Migration 
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Module 9: กำรเขียน Raw SQL Queries ใน Laravel 5.7 

o การเพิม่ขอ้มูลใหม่ดว้ย SQL 
o การอ่านขอ้มูลมาแสดงผลดว้ย SQL 
o การแกไ้ขขอ้มูลดว้ย SQL 
o การลบขอ้มูลดว้ย SQL 
o การก าหนดเงือ่นไขการคน้หาขอ้มูลดว้ย SQL 

Module 10: กำรท ำงำนกบั Database Eloquent / ORM 

o การอ่านขอ้มูลมาใชง้าน (reading data) 
o การขอ้มูลโดยก าหนดเงื่อนไขการคน้หาแบบต่างๆ 
o รูปแบบการคน้หาขอ้มูลแบบอื่นๆ 
o การเพิม่และบนัทกึขอ้มูล 
o การอพัเดทขอ้มูลดว้ย Eloquent 
o การลยขอ้มูลดว้ย Eloquent 
o การท า Soft Deleting / Trashing 
o Retrieving deleted / trashed records 
o Restoring deleted / trashed records 
o Deleting a record permanently 

Module 11: กำรท ำงำนกบัฐำนข้อมูล ท่ีมีควำมสมัพนัธใ์นตำรำง Eloquent Relationships 

o One to One relationship 
o The inverse relation 
o One to many relationship 
o Some random tips 
o Many to many relations 
o Querying intermediate table 
o Has many through relation 
o Polymorphic relation 
o Polymorphic relation the inverse 
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o Polymorphic relation many to many 
o Polymorphic relation many to many - retrieving 
o Polymorphic relation many to many - retrieving owner 

Module 12: กำรจดักำรข้อมูลในฐำนข้อมูลผ่ำนชุดค ำสัง่ Tinker 

o Creating data with tinker 
o Finding record and using constraints in tinker 
o Updating and deleting with tinker 
o Playing around with relations in tinker 

Module 13: กำรใช้ Eloquent เขียน CRUD (สร้ำง อ่ำน เพ่ิม ลบ) ในฐำนข้อมลูท่ีมี
ควำมสมัพนัธแ์บบต่ำง ๆ 

o Database - Eloquent One to One Relationship CRUD 
o Database - Eloquent One to Many Relatonship CRUD 
o Database - Eloquent Many to Many Relationship CRUD 
o Database - Eloquent Polymorphic Relationship CRUD 
o Database - Eloquent Polymorphic Many to Many Relationship CRUD 

Module 14: กำรตรวจสอบฟอรม์ (Forms and Validations) ใน Laravel 5.7 

o Setting up views and routes 
o Setting the markup for create 
o Setting up the controller and view 
o Persisting data to database 
o Reading data 
o Showing individual posts and updating 
o Preparing the edit view and setting up the token 
o Editing records and redirecting 
o Deleting 
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Module 15: Forms - Package and validation 

o Installing package and testing 
o Modifying our create form with the form package 
o Modifying our edit and delete forms with the form package 
o Basic validation 
o Displaying errors 
o Advance validation 

Module 16: กำรท ำงำนกบั Model ใน Laravel 5.7 

o Dates 
o Accessors 
o Mutators 
o Query Scope 

Module 17: กำรสร้ำงฟอรม์อพัโหลดไฟลแ์ละรปูภำพ 

o Modifying our create view for file input 
o Retrieving file data 
o Persisting file data into the database 
o Displaying images and using accessors to make it easy 

Module 18: กำรสร้ำงฟอรม์ Login 

o New laravel installation 
o Database connection and migrations 
o Creating the login system under 1 minute 
o Login creation overview 
o Retrieving authenticated user data 

Module 19: รู้จกัและท ำงำนกบั Middleware 

o Create a new laravel installation (challenge) 
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o Registering a new middleware and using it 
o A more practical way to use middlewares roles, migration and relations setup 
o A more practical way to use middlewares  Custom method 

Module 20: รู้จกัและท ำงำนกบั Sessions ใน Laravel 5.7 

o Setting and reading sessions 
o Global session function deleting 
o Flashing data 

Module 21: กำรใช้งำนฟังกช์นัส่งอีเมล ์(Sending Email / API) ใน Laravel 5.7 

o New laravel installation 
o Overview on mailgun 
o Email verification 
o Configuration 
o Sending email 
o Custom domain 

Module 22: กำรใช้งำน Git , Github Version Control กบั Laravel 5.7 

o Git intro 
o Git Installation 
o Git commands 
o Git crash lecture 
o Git workflow 
o Branches 
o Creating repositories on Github 
o Git settings 
o Cloning and pushing to Github 
o Pull request and pulling changes 
o Contributing to the project 
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Module 23: Workshop กำรสร้ำง Blog ด้วย Laravel 5.7 

o การสรา้งโปรเจก็ตใ์หม ่
o การ Config ค่าเริม่ตน้ 
o การสรา้งชดุ Template 
o การ Config เชือ่มต่อกบัฐานขอ้มูล 
o การสรา้งส่วนของ Post ใน Blog 
o การสรา้งหมวดหมู่ (Category) ของ Blog 
o การสรา้งและจดัการส่วนสื่อต่าง ๆ (Media) ใน blog 
o การเขยีนส่วน Comment ของ Blog 
o ฟีเจอรเ์สรมิอื่นๆ เชน่การปรบัแต่ง url การแบ่งหน้าเพจ การใส่รูปโปรไฟล ์

Module 24: กำรติดตัง้เคร่ืองมือ WYSIWYG ใน Blog 

o Downloading packages and installing editor 
o Making folders and uploading files 
o Displaying images 

Module 25: กำรน ำโปรเจก็ต ์Laravel 5.7 ไปใช้งำนจริงบน hosting (Deploying our app to a 
shared hosting account) 

o แนะน าการตัง้ค่าริม่ตน้ 
o SSH - WINDOWS OS 
o SSH - MAC OS 
o Module installation and PHP version 
o Composer install 
o Laravel installer 
o Uploading project 
o Configuring our environment file 
o Our app live on the web 
o Loging in 
o Displaying images 
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o Deleting images 
o Setting up production settings 

 


