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บทคัดย่อ 
 
 บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัการให้ค  าปรึกษาดา้นไอที การพฒันาโซลู
ชนัดา้นไอทีท่ีซบัซอ้นบริการท่ีเปิดใชง้านไอที และการเปิดใชง้านโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอทีให้กบั
ลูกคา้ระดับบนในภาคธุรกิจต่างๆ โดยทางบริษทัได้รับมอบหมายงานจากศูนยป์ฏิบติัการธุรกิจ
ส่งออกและน าเข้า (Trade Finance Center: TFC) ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและควบคุมการท าธุรกรรมสินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศภายในธนาคาร และ
เช่ือมโยงกบัระบบของสมาคมธนาคารไทย ท่ีพฒันาร่วมกบับริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 
(NITMX) เพื่อให้สามารถป้องกันการใช้เอกสารมาขอเบิกใช้สินเช่ือซ ้ าซ้อน (Duplicate Finance) 
ระหว่างธนาคารสมาชิกไดอี้กและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ดงันั้นทางบริษทัจึงมอบหมายให้คณะผูจ้ดัท าท าการพฒันาระบบการตรวจสอบเอกสาร โดย
พัฒนาเป็น Web Application ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code, Angular และ Sping 
Boot โดยใช้ภาษา Java พฒันาเป็นรูปแบบ MVC และใช้ DBearver ในการดูแลระบบฐานขอ้มูล 
โดยระบบสามารถช่วยการท าธุรกรรมสินเช่ือเพื่อการค้าระหว่างประเทศนั้ นรัดกุมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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Abstract 

 
 MFEC Public Company Limited is an IT consulting company, developing complex IT 
solutions, IT-enabled services and enabling IT infrastructure for top-tier customers in various 
business sectors. The company was assigned a task from the Trade Finance Center (TFC), which 
had an idea to develop tools for monitoring and controlling international trade credit transactions 
within the bank. The tools were linked to the system of the Thai Bankers' Association Developed 
with National ITMX Company Limited (NITMX) to prevent the use of documents for duplicate 
credit (duplicate finance) between member banks and to comply with the Bank of Thailand's best 
practices. The company was assigned to develop a Document Verification System via a Web 
Application with Microsoft Visual Studio Code, Angular and Spring Boot using Java language. It 
was developed in MVC format and used DBearver to maintain the database system. The system 
can help make international trade credit transactions become more streamlined and efficient. 
 
Keywords: Export and Import, Business Operation Center, Documents Check, MFEC 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทักำรให้ค  ำปรึกษำดำ้นไอที กำรพฒันำโซลู
ชนัดำ้นไอทีท่ีซบัซอ้นบริกำรท่ีเปิดใชง้ำนไอที และกำรเปิดใชง้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนดำ้นไอทีให้กบั
ลูกคำ้ระดับบนในภำคธุรกิจต่ำงๆ โดยทำงบริษทัได้รับมอบหมำยงำนจำกศูนยป์ฏิบติักำรธุรกิจ
ส่งออกและน ำเข้ำ (Trade Finance Center: TFC) ซ่ึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันำเคร่ืองมือเพื่อใช้ในกำร
ตรวจสอบและควบคุมกำรท ำธุรกรรมสินเช่ือเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศภำยในธนำคำร และ
เช่ือมโยงกบัระบบของสมำคมธนำคำรไทย ท่ีพฒันำร่วมกบับริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั 
(NITMX) เพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรใช้เอกสำรมำขอเบิกใช้สินเช่ือซ ้ ำซ้อน (Duplicate Finance) 
ระหว่ำงธนำคำรสมำชิกได้และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ท ำให้กำรทำงธุรกรรมสินเช่ือเพื่อกำรคำ้ระหวำ่งประเทศนั้นรัดกุมและ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้ น  โดยในปัจจุบัน TFC มีระบบท่ีพัฒนำโดย Microsoft Access ส ำหรับ
ตรวจสอบควำมซ ้ ำซ้อนของเลขท่ีเอกสำรท่ีใชป้ระกอบกำรขอเบิกใชสิ้นเช่ือ เพื่อป้องกนักำรน ำส ำ
เอกสำรฉบบัเดิมมำขอสินช่ือซ ้ ำ (Duplicate Finance) และควบคุมกำรขอเบิกใชสิ้นเช่ือเกิน จ ำนวน
เงินท่ีอนุญำตให้เบิกใชสิ้นเช่ือไดส้ ำหรับเอกสำรประกอบฉบับนั้น ๆ ซ่ึงกำรตรวจสอบน้ีเป็นเฉพำะ
ภำยในธนำคำรเท่ำนั้น 
 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นทำงบริษทัจึงมอบหมำยให้คณะผูจ้ัดท ำท ำกำรพัฒนำระบบกำร
ตรวจสอบเอกสำร ซ่ึงใชส้ ำหรับตรวจสอบควำมซ ้ ำซ้อนของเลขท่ีเอกสำรท่ีใชป้ระกอบกำรขอเบิก
ใชสิ้นเช่ือ เพื่อป้องกนักำรน ำส ำเอกสำรฉบบัเดิมมำขอสินเช่ือซ ้ ำ  และควบคุมกำรขอเบิกใชสิ้นเช่ือ
เกิน จ ำนวนเงินท่ีอนุญำตใหเ้บิกใชสิ้นเช่ือไดส้ ำหรับเอกสำรประกอบฉบบันั้นๆ ซ่ึงกำรตรวจสอบน้ี
เป็นเฉพำะภำยในธนำคำรเท่ำนั้น และยงัใช้ในกำรตรวจสอบและควบคุมกำรทำงธุรกรรมสินเช่ือ
เพื่อกำรคำ้ระหว่ำงประเทศภำยในธนำคำร และเช่ือมโยงกบัระบบของสมำคมธนำคำรไทย ท่ีมีกำร
พฒันำร่วมกบับริษทัเนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกดั เพื่อให้สำมำรถป้องกนักำรใช้เอกสำรท่ีมำขอ
เบิกใช้สินเช่ือซ ้ ำซ้อน ระหว่ำงธนำคำรสมำชิก โดยระบบได้พฒันำเป็น Web Application ด้วย
โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code, Angular และ Sping Boot โดยใช้ภำษำ Java พฒันำเป็น
รูปแบบ MVC และใช ้DBearver ในกำรดูแลระบบฐำนขอ้มูล โดยระบบสำมำรถช่วยกำรท ำธุรกรรม
สินเช่ือเพื่อกำรคำ้ระหวำ่งประเทศนั้นรัดกุมและเพิ่มประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันำระบบกำรตรวจสอบเอกสำร 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 แพลตฟอร์มท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบเวบ็แอปพลิเคชนั 
 1.3.3 ฟังกช์นักำรท ำงำนของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
        1.3.3.1 กำรตรวจสอบ และกำรลงทะเบียนเอกสำร 

        1.3.3.1.1 ส ำหรับผูใ้ชง้ำน (Checker) 
 - สำมำรถ Log in เขำ้ระบบงำน เพื่อบนัทึกขอ้มูลใหม่ 
 - สำมำรถเลือกผลิตภณัฑท่ี์จะด ำเนินกำร Key-in ขอ้มูล 

   - สำมำรถตรวจสอบเอกสำร จำกนั้น              
      ด ำเนินกำร Key-inขอ้มูลในเอกสำรตำม Fields ท่ีระบบก ำหนดไว ้

 • ใน Fields ท่ีก ำหนดใหเ้ป็น Mandatoryจะตอ้งใส่ค่ำให้ 
     ครบทุก Fields 

 • ใน Fields ท่ีก ำหนดใหเ้ป็น Optional หำกในเอกสำรมี 
     ระบบ 
1.3.3.1.2 ส ำหรับผูใ้ชง้ำน (Authorizer) 

   - สำมำรถ Login เขำ้ระบบงำน 
   - สำมำรถดูรำยกำรขอ้มูลท่ีรออนุมติั 

  - สำมำรถเลือกรำยกำรท่ีตอ้งกำรพิจำรณำ โดยสำมำรถ     
     Sorting รำยกำรท่ีรออนุมติัจำก (ช่ือลูกคำ้ และเวลำ) 

   - สำมำรถดูรำยละเอียดของรำยกำรนั้นๆ ทั้งหมด 
 

  1.3.3.2  กำรยกเลิกเอกสำรท่ีลงทะเบียน 
 1.3.3.2.1 ส ำหรับผูใ้ชง้ำน (Checker) 
  - สำมำรถ Log in เขำ้ระบบงำน เพื่อยกเลิกเอกสำรท่ีลงทะเบียน 
  - สำมำรถระบุTransaction Reference no., ช่ือลูกคำ้ หรือ         
    หมำยเลขเอกสำร 
  - สำมำรถเลือกดูรำยกำร (List) ของเอกสำรและเลือกรำยกำรท่ี 
     ตอ้งกำรยกเลิก 
  - สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลรำยกำรท่ีตอ้งกำรยกเลิก 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 1.4.1 ช่วยตรวจสอบควบคุมกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศได ้
 1.4.2 ช่วยในกำรสำมำรถเช่ือมต่อกบัระบบกลำงบริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ำกดั 
           ผำ่น API ได ้
 
1.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล (Requirement Gathering and Detailed 
Study) 
 คณะผูจ้ดัท ำท ำกำรรวบรวมควำมต้องกำรโดยกำรสัมภำษณ์และรับข้อมูลจำกบุคลำกร
ภำยในองคก์รว่ำตอ้งกำรพฒันำให้ระบบเป็นแบบใด และสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้งท่ีต่ำงไปจำกเดิม
หรือดีขึ้นจำกเดิมอยำ่งไร โดยมีกำรสอบถำมถึงขอบเขตกำรท ำงำนของระบบ และรวบรวมปัญหำท่ี
ไดเ้พื่อน ำไปแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภำพ และครอบคลุมมำกท่ีสุด 
 1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 
 เป็นขั้นตอนหลงัจำกท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลมำแลว้นั้น โดยน ำมำท ำกำรวิเครำะห์ และวำงแผน
กำรปฏิบติังำน โดยเร่ิมจำกกำรวิเครำะห์ภำพรวมของเวบ็แอปพลิเคชนั และฟังก์ชนัในกำรใชง้ำนท่ี
มีในระบบว่ำควรปรับแกไ้ขหรือเปล่ียนให้เป็นแบบใด เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรให้มำก
ท่ี สุด  โดยน ำ เสนอผลกำรวิ เครำะห์โดยใช้แผนภำพ UML (Unified Modeling Language) 
ประกอบดว้ย Use Case Diagram ในกำรน ำเสนอองคป์ระกอบของฟังกช์นัหลกัของระบบ 
 1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรออกแบบระบบท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ระบบท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ชใ้หม้ำกท่ีสุด 
  1.5.3.1  ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Design) 
   สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำระบบเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
  1.5.3.2 ออกแบบฐำนขอ้มูล (Database Design) 
   จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตำรำง 2 มิติ ประกอบไปดว้ย แถว ส ำหรับ
   จดัเก็บขอ้มูล และ คอลมัน์ ซ่ึงแสดงถึงแอททริบิวตข์องตำรำงขอ้มูล 
  1.5.3.3  ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design)  
   เนน้ใหส้ำมำรถงำนไดง้่ำย ไม่ซบัซอ้น โดยใชห้ลกักำรออกแบบหนำ้ต่ำง
   ของหนำ้จอแบบ GUI (Graphical User Interface) 
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 1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ (System Development) 
 ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เครำะห์และออกแบบระบบไว ้
น ำมำพฒันำเว็บแอปพลิเคชนั ตำมขั้นตอนและวิธีกำรท่ีไดเ้ตรียม โดยใช้โปรแกรม Visual Studio 
Code ท่ีใชใ้นกำรเขียน Front-end และ Back-end  โปรแกรม DBeaver ท่ีใชดู้แลขอ้มูลในฐำนขอ้มูล 
(Database) และโปรแกรม Fork  ในกำรดูอพัเดตงำนและภำพรวมของระบบ 
 1.5.5 ทดสอบและสรุปผล (System Testing) 
 คณะผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบและพฒันำระบบไปพร้อมๆ กัน โดยกำรท ำกำรทดสอบ
ฟังกช์นั รวมไปถึงกำรใชง้ำนระบบต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมพร้อมในกำรใชง้ำน
ของเวบ็แอปพลิเคชนั และน ำไปสรุปผล เพื่อปรับปรุงและพฒันำใหดี้ยิง่ขึ้น 
 1.5.6 จัดท ำเอกสำร 
 เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีและขั้นตอน
กำรด ำเนินโครงงำน เพื่อน ำเสนอโครงงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ และเป็นคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับ
สถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงในอนำคต 
 
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 62 ส.ค. 64 
1.รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2.วิเครำะห์ระบบ 
3.ออกแบบระบบ 
4.พฒันำระบบ 
5.ทดสอบระบบ 
6.จดัท ำระบบ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
 1.7.1ฮำร์ดแวร์ 

1.7.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Intel(R) Core(TM) i5-6402P. RAW 12.0 GB. 
1.7.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ASUS TUF GAMING  AMD Ryzen 5  

  3550H  RAW 8.00 GB 
 
1.7.2ซอฟต์แวร์ 

1.7.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.2 โปรแกรม DBeaver 
1.7.2.3  โปรแกรม Fork 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงานประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษา Java1 
 จาวา (Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิง พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง และ
วิศวกรคนอ่ืนๆ ท่ี ซันไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพฒันาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของ โครงการกรีน และส าเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซ่ึงมี
จุดประสงค์เพื่อใชแ้ทนภาษาซีพลสัพลสั (C++) โดยรูปแบบท่ีเพิ่มเติมขึ้นคลา้ยกบัภาษาอ็อบเจกต์
ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษาน้ีเรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซ่ึงตั้งช่ือตามตน้โอ๊กใกลท่ี้ท างานของ 
เจมส์ กอสลิง แต่วา่มีปัญหาทางลิขสิทธ์ิ จึงเปล่ียนไปใชช่ื้อ "จาวา" ซ่ึงเป็นช่ือกาแฟแทน 

 
รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ภาษา Java 

ภาษาจาวาไม่มีความเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบนัมาตรฐาน
ของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซ่ึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการ ท่ีอนุญาต
ให้ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมก าหนดความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้ โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าภาษา Java 
มาใชใ้นส่วนของภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาหนา้เวบ็แอปพลิเคชนั 

 
  2.2  โปรแกรม Visual Studio Code2  

เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโคด้ท่ีพฒันาโดยไมโครซอฟท์ส าหรับ Windows, Linux และ 
macOS มีการสนบัสนุนส าหรับการดีบกั การควบคุม Git ในตวัและ GitHub การเนน้ไวยากรณ์ การ
เติมโคด้อจัฉริยะ ตวัอย่าง และ code refactoring สามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง ให้ผูใ้ช้สามารถ

 
1 https://th.wikipedia.org/ wiki/จาวา_(ภาษาโปรแกรม) 
2
 https://th.wikipedia.org/ wiki/วิชวลสตูดิโอโคด้ 
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เปล่ียนธีม แป้นพิมพล์ดั การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายท่ีเพิ่มฟังกช์นัการท างานเพิ่มเติม ซอร์สโคด้
นั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใตสิ้ทธ์ิการใชง้าน MIT ไบนารีท่ีคอมไพลแ์ลว้เป็นฟรีแวร์
และฟรีส าหรับการใชส่้วนตวัหรือเพื่อการคา้    

วิชวลสตูดิโอโคด้ใช้อิเล็กตรอนเป็นเฟรมเวิร์กท่ีใช้ในการปรับใช้แอปพลิเคชัน Node.js 
ส าหรับเดสก์ท็อปท่ีรันบนเอ็นจ้ิน Blink แมว้่าจะใช้เฟรมเวิร์กอิเล็กตรอน ซอฟต์แวร์น้ีไม่ได้ใช้
อะตอม และใชค้อมโพเนนตต์วัแกไ้ขเดียวกนั (ช่ือรหสั "Monaco") กบัท่ีใชใ้น Azure DevOps (เดิม
ช่ือ Visual Studio Online และ Visual Studio Team Services)  

 
รูปท่ี 2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 

ในการส ารวจนกัพฒันา Stack Overflow 2019 วิชวลสตูดิโอโคด้ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับนักพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดโดย 50.7% ของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยคณะผูจ้ัดท าได้น าโปรแกรม Visual Studio Code มาใช้ในส่วนของการเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัในส่วนของ front-end 

 
 2.3 Git fork 3 
 fork คือ การ (clone project) ท่ีตอ้งการ มาสร้าง repository ใหม่ภายใต ้user ของตนเอง โดย
สามารถน ามาต่อยอด เพิ่มฟีเจอร์ ตามท่ีต้องการได้ ซ่ึงกระบวนการน้ีจะได้ code มาไวท่ี้ local 
workstation  แต่ส่ิงท่ีเป็นจุดประสงค์ของการ fork คือ เม่ือมีการ push ฟีเจอร์ต่างๆ ท่ีไดเ้พิ่ม หรือ 
การแกไ้ขต่างๆ จะถูกส่งไปท่ี upstream ดว้ย ในฐานะ contributor โดยส่วนมากเราใช ้feature fork ก็
ตอนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาโปรเจคท่ีเป็น open source ไม่ตอ้งการสร้าง branch ท่ีโปรเจคหลกั 
แต่ใชว้ิธีการ fork และสร้าง repository เป็นช่ือของตนเองก่อน และท าการ push กลบัไปท่ี repository 
ของตนเอง และท าการ pull request โปรเจคตน้ฉบบัเพื่อน าโค๊ดท่ีผ่านการรับรองแลว้ เขา้ไป โดย

 
3
 https://medium.com /@goangle/git-fork-ต่างกบั-git-clone-อยา่งไร-1a29ba8eb4cb 
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คณะผูจ้ดัท าไดน้ า Git fork มาใช้ในส่วนของการอพัเดตงานขึ้นไปบน git fork หรือจะเป็นการดึง
งานท่ีคนในทีมอพัเดตไวล้งมาในเคร่ืองของตนเอง 

 
2.4 DBearver4 

 
รูปท่ี 2.3 DBearver 

 คือไคลเอนต์ SQL และเคร่ืองมือการดูแลระบบฐานขอ้มูล เป็นแอปพลิเคชนัเดสก์ท็อปท่ี
เขียนด้วย Java และใช้แพลตฟอร์ม Eclipse หากส่ิงท่ีต้องการคือการท างานกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ ก าลงัจะใช้โดยใชไ้ฟล์ JDBC API เพื่อโตต้อบกบัฐานขอ้มูลผ่านไดรเวอร์ JDBC ส าหรับ
ฐานขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ SQL ใหใ้ชไ้ดรเวอร์ฐานขอ้มูลท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ 

โดยลูกคา้รายน้ีจะให้ไฟล์ โปรแกรมแก้ไขท่ีรองรับการเติมโค้ดและการเน้นไวยากรณ์  
นอกจากน้ียงัจะมีสถาปัตยกรรมปลั๊กอินตามสถาปัตยกรรมปลั๊กอิน Eclipse ซ่ึงจะช่วยให้ผูใ้ช้
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนใหญ่ของแอปพลิเคชนัเพื่อใหไ้ดฟั้งก์ชนัหรือลกัษณะเฉพาะของ
ฐานขอ้มูล โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า DBearver มาใช้ในส่วนของฐานขอ้มูลของเว็บ ในตวั DBearver 
จะมีขอ้มูลทั้งหมด เวลาคณะผูจ้ดัท าจะใชข้อ้มูลก็ตอ้งมาใชข้อ้มูลในส่วนน้ี 

 
 2.5 Angular5 

 
รูปท่ี 2.4 สัญลกัษณ์ Angular (Front-end JavaScript Framework) 

 Angular เ ป็น  Front-end JavaScript Framework ท่ีท า ง านบนฝ่ัง  Client ท่ีน าไปสร้าง 
Reactive Single Page Applications (SPA) ซ่ึงก็คือทุกๆ หนา้จะถูกโหลดมารวมอยู่ในหนา้เดียว การ

 
4
 https://ubunlog.com/ th/dbeaver-gestiona-bases-de-datos/ 

5
 https://sysadmin.psu.ac.th/ 2018/05/22/รู้จกั-angularjs-กนัดีกวา่ 
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คลิกเปล่ียนหน้าหรือการคลิกปุ่ มต่างๆ จะท าให้รู้สึกเหมือนเป็น Desktop Application ท่ีไม่มีการ
โหลดเป ล่ียนหน้า  Angular เ ป็น  Model-View-Controller (MCV) และยัง เ ป็น  Model-View-
ViewModel (MVVM) อีกดว้ย มีการเช่ือมการท างานระหวา่ง JavaScript เขา้กบั DOM Element ของ 
HTML ใชก้ารท างาน client-side template สามารถสร้าง template ไปใส่ไวใ้นท่ีท่ีก าหนดไวไ้ด ้และ
เป็น 2-way data binding เพื่อ sync Model กับ View โดยคณะผูจ้ดัท าได้น า Angular มาใช้ในส่วน
ของการพฒันา Front-end ของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 
2.6 Spring Boot6 

 
รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ Spring Boot 

 spring boot เป็น framework package ท่ีต่อยอดมาจาก spring framework ช่วยให้สามารถ
สร้างแอปพลิเคชนั (application) แบบ stand-alone แบบรวดเร็ว และง่ายดาย บ่อยคร้ังท่ีตอ้งมานั่ง
ปวดหัวกบัเร่ืองการ configuration project ในขั้นตอนการ setup เร่ิมตน้ในการสร้างแอปพลิเคชัน 
ปัญหาเหล่าน้ีจะถูกท าใหเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ เม่ือมาใชง้าน spring boot 

โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า Spring Boot มาใชใ้นส่วนของการเขียน Back-end เวลาคณะผูจ้ดัท า
จะ run เวบ็จะเป็นการใช ้spring boot ในการ run 
  

 
6
 https://www.poolsawat.com/ spring-boot-ท าความรู้จกั-เร่ิมติด 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
 ช่ือสถานท่ีประกอบการ : MFEC Public Company Limited 
 ท่ีตั้ง    : 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ถนน 

     วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม. 10900 
 โทรศพัท ์  : 02-821-7999 
 Email    : - 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั MFEC Public Company Limited  เป็นบริษทัท่ีให้ค  าปรึกษาด้านไอที การพฒันา
โซลูชนัดา้นไอทีท่ีซับซ้อนบริการท่ีเปิดใชง้านไอทีและการเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอที
ใหก้บัลูกคา้ระดบับนในภาคธุรกิจต่าง ๆ 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บคือ  นกัพฒันาเวบ็ไซต ์(Web -Developer)  โดยในการปฏิบติังานสห
กิจศึกษาไดรั้บมอบหมายให้จดัท า 
 - พฒันาเวบ็ไซต ์การตรวจสอบเอกสาร 
 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งงานหนา้ Login ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

Software Tester Developer 

 

System Analyst 

Project Manager 

Business Unit Manager 
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รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : กิตติศกัด์ิ  ศรีนา  
 ต าแหน่ง : Project Manager 
 อีเมล  : Kittisak_sr@mfec.co.th 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ได้เขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2564 
 



ทบทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การพฒันาระบบการตรวจสอบเอกสาร เป็นการตรวจสอบและควบคุมการท าธุรกรรม
สินเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศภายในธนาคาร และเช่ือมโยงกบัระบบของสมาคมธนาคารไทย ท่ี
พฒันาร่วมกับบริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากัด (NITMX) เพื่อให้สามารถป้องกันการใช้
เอกสารมาขอเบิกใช้สินเช่ือซ ้ าซ้อน (Duplicate Finance) ระหว่างธนาคารสมาชิกได้อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ท าให้การท า
ธุรกรรมสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศนั้นรัดกุมและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยฟังก์ชนัการ
ท างานต่างๆ จะพฒันาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code, Angular และ Spring Boot 
โดยใชภ้าษา Java พฒันาเป็นรูปแบบ MVC และใช ้DBearver ในการดูแลระบบฐานขอ้มูล 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
 4.2.1.1 Use Case Diagram    
 

 
 รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของระบบการตรวจสอบเอกสาร 
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4.2.1.2 แสดงรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของ Use case : Login 
Use Case No. UC1 
Use Case Name Login 
Actor User 
Description ตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ 
Pre-Conditions - 
Post-Conditions เม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบแสดงหนา้ feed หลกั 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเขา้สู่ระบบโดยใช ้username 

และ password  
1.1. ถา้ผูป้้อนขอ้มูล username และ password ถูกตอ้ง 
  1.1.1. ระบบแสดงหนา้ feed หลกั 
1.2. ถา้ผูใ้ชป้้อน username และ password ไม่ถูกตอ้ง 
   1.2.1. ระบบแสดงขอ้ความไม่สามารถเขา้สู้ระบบได ้
          1.2.2. ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 4.2 Use Case : Search 

Use Case No. UC2 
Use Case Name Search 
Actor User 
Description ส าหรับคน้หาขอ้มูล 
Pre-Conditions - 
Post-Conditions ระบบแสดงขอ้มูลท่ีผูใ้ชค้น้หา 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชใ้ส่ค าในการคน้หาขอ้มูล 

2. ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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  4.2.1.2 Sequence Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 Sequence Diagram : Login 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.3 Sequence Diagram Search 



16 
 

4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้จอเขา้สู่ระบบ (Login)  

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบ (Login) โดยผูใ้ชต้อ้งท าการใส่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผา่น (Password) ใหถู้กตอ้งจึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้  
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้ Email History  
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จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้า Email History โดยจะแสดง Email History List และสามารถ 
Search ขอ้มูลได ้ขอ้มูลท่ี Search จะขึ้นแสดงใน Email History List โดยประกอบดว้ย  
 - Checker User ID   ส าหรับกรอกขอ้มูล ID ผูใ้ช ้
  - User Group   ส าหรับกรอกช่ือ หรือ ID ของกลุ่มผูใ้ช ้
  - Authorizer User ID   ส าหรับกรอก ID ผูใ้ชท่ี้เป็นผูอ้นุญาต 
 - Start Send Date   ส าหรับกรอกวนัท่ี ท่ีเร่ิมท าการ หรือ เร่ิมลงทะเบียน 
 - End Send Date    ส าหรับกรอกวนัทท่ีท่ีหยดุหรือยกเลิกการลงทะเบียน 
 - Search ตรวจสอบหรือคน้หารายละเอียด ท่ีกรอกลงไปใน Checker User ID, User    
   Group , Authorizer User ID, Start Send Date, End Send Date เพื่อน ารายละเอียด   
   หรือเอกสารขอ้มูลของผูใ้ช ้ID นั้นๆ มาแสดงใน Email History List 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

การพัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบและควบคุมการทาง
ธุรกรรมสินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศภายในธนาคาร ท าให้การท าธุรกรรมสินเช่ือเพื่อการคา้
ระหว่างประเทศนั้นรัดกุมและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยระบบจะมีการตรวจสอบและคดักรอง
เอกสารท่ีซ ้ ากันเพื่อไม่ให้มีการด าเนินการซ ้ ากันเกิดขึ้น ระบบสามารถแสดงรายการขอ้มูลท่ีรอ
อนุมติั ระบบสามารถเลือกรายการท่ีตอ้งการพิจารณารายการท่ีรออนุมติั ไดจ้าก ช่ือลูกคา้ และ เวลา 
พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของรายการนั้นๆ ทั้งหมด และยงัสามารถยกเลิกเอกสารท่ีลงทะเบียน
พร้อมกบัแสดงรายการท่ีตอ้งการจะยกเลิกได ้
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.1.1  ระบบยงัไม่สามารถคดักรองการลงเบียนท่ีซ ้ากนัออกไดโ้ดยอตัโนมติั 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ในอนาคตควรเพิ่มฟังกช์นัการท างาน 
  5.1.2.1 ควรมีประวติัการลงทะเบียนของสมาชิกแต่ละบุคคลเพื่อตรวจสอบการ
              ลงทะเบียนท่ีอาจจะซ ้ ากนัไดง้่ายขึ้น 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ไดค้วามรู้จากการท างานในดา้นการพฒันาเวบ็ไซต ์(Web -Developer) เพิ่มมากขึ้น
จากเดิม ทั้งในดา้นการส่ือสาร การเขียนโปรแกรม ดา้นความอดทนในการท างาน และไดเ้รียนรู้ใน
การท างานเป็นทีม ในการท างานเราจะตอ้งหาความรู้เองแกไ้ขปัญหาเอง ไดเ้รียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 โปรแกรมท่ีใช้ในการท างานไม่เคยใช้มาก่อนท าให้ไม่รู้การท างานว่าควรใช้

อยา่งไรจึงตอ้งใชเ้วลาคน้หาและเรียนรู้เพิ่มเติมควบคู่ไปกบัการท างาน 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.3.1 ควรศึกษาการใชง้านโปรแกรม DBeaver โปรแกรม Fork เพื่อใหใ้ชง้านได้
              ดีขึ้น 
  5.2.3.2 ควรศึกษาความรู้ทางดา้นโครงสร้างซอฟตแ์วร์ (Framework) ใหม้ากขึ้น
              เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการท า 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี ก.1 ภาพขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Work From Home) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.2 ภาพขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Work From Home) 
 



21 
 

 

รูปท่ี ก.3 ตวัอยา่งงานขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
 

 

รูปท่ี ก.4 ตวัอยา่งงานขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา  
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