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Abstract 

 

 The researcher had an opportunity to work at Plus IT Solution Co. Ltd. as an intern student 

to develop the Front-end Usage of the Right of the Insurance Policy on the Hospital Website. The 

system was based on the website for those who are hospital staff. The problems found while 

developing were the previous system sends the information manually and that might cause some 

delay or loss of information. That is why the project was developed, to solve this problem by using 

Microsoft Visual Studio Code 1.64, Android Studio 2020.3.1 and Flutter 2.10.0 as development 

tools, and system coding with Dart 2.16. as a programing language. This system will be more user-

friendly and cause less user errors.  
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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จากการท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดท้ าส ารวจและรวมรวมขอ้มูล พบวา่ระบบการท างาน

เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิกรมธรรม์การท าประกนัในโรงพยาบาล จะแบ่งออกเป็น 3 แผนก ไดแ้ก่ แผนก

ทะเบียน แผนกการเงิน และแผนกติดตามหน้ีสิน แยกส่วนการท างานของแต่ละแผนกจะท าให้ไม่

สามารถรับรู้ขอ้มูลของแผนกอ่ืน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือการจะใชสิ้ทธิกรมธรรม์ไดจ้ะตอ้งรอให้แผนก

ทะเบียนส่งขอ้มูลให้แผนกการเงิน และในบางกรณีของการจดัเก็บเอกสารวางบิลแผนกการเงินก็

จะตอ้งส่งเอกสารไปใหแ้ผนกติดตามหน้ีสิน เอกสารวางบิลยงัถูกจดัเก็บในรูปแบบแฟ้มขอ้มูลท าให้

ยากต่อการคน้หา ซ่ึงอาจท าใหเ้กิด ล่าชา้ หรือการสูญหายของขอ้มูลและเอกสาร 

 นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงมีความคิดท่ีจะพฒันา เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิ

กรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นระบบท่ีรวบรวมการท างาน  ของแผนกต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิกรมธรรม์ไวใ้นเว็บไซต์ เพื่อช่วยประหยดัเวลา  และลดความผิดพลาด ท่ีอาจ 

เกิดขึ้นได ้

 โดยระบบสามารถรวบรวมข้อมูล เ ก่ียวกับ การจองสิทธ์ิการใช้สิทธ์ิ  และจัดเก็บ 

เอกสารต่างๆ  ไว้ในเว็บไซต์ รวมทั้ งการแบ่งหน้า ท่ีของแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน โดย 

แผนกลงทะเบียน สามารถคน้หาขอ้มูลลูกคา้และจองสิทธิกรมธรรม์ได้ แผนกการเงินสามารถ 

ยืนยนัการ ใช้สิทธ์ิท่ีจอง มาจากแผนกลงทะเบียน และยงัสามารถอปัโหลดเอกสารต่างๆได้ และ

แผนกติดตามหน้ีสินสามารถอปัโหลดเอกสารต่างๆได ้
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1.2 วัตถุประสงค์ 

1. สามารถส่งขอ้มูลจองสิทธิกรมธรรมก์ารท าประกนั 

2. สามารถยนืยนัการใชสิ้ทธิกรมธรรมท่ี์ไดรั้บการจองสิทธ์ิไปแลว้ 

3. สามารถอปัโหลดเอกสารเพื่อยนืยนัการใชสิ้ทธิกรมธรรมก์ารท าประกนั 

4. สามารถออกเอกสารรายงานการจองสิทธ์ิและการใชสิ้ทธิกรมธรรมก์ารท าประกนั 

1.3 ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของหนา้เวบ็ไซตส์ าหรับจดัการการใชสิ้ทธิกรมธรรมข์องประกนัในโรงพยาบาล 

มีความสามารถ ดงัน้ี 

1.1 ฝ่ายทะเบียนสามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้ดงัน้ี 

1.1.1 จดัการการจองสิทธิกรมธรรม ์

1.1.1.1 คน้หาขอ้มูลกรมธรรม ์

1.1.1.2 แสดงขอ้มูลกรมธรรม ์

1.1.1.3 จองสิทธิกรมธรรม ์

1.2 ฝ่ายการเงินสามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้ดงัน้ี 

1.2.1 จดัการการใชสิ้ทธิกรมธรรมท่ี์ผา่นการจองสิทธ์ิ 

1.2.1.1 คน้ขอ้มูลกรมธรรม ์

1.2.1.2 แสดงขอ้มูลกรมธรรม ์

1.2.1.3 ยนืยนัการใชสิ้ทธิกรมธรรม ์

1.2.2 จดัการการใชสิ้ทธิกรมธรรมท่ี์ไม่เคยผา่นการจองสิทธ์ิ 

1.2.2.1 คน้หาขอ้มูลกรมธรรม ์

1.2.2.2 แสดงขอ้มูลกรมธรรม ์

1.2.2.3 ยนืยนัการใชสิ้ทธิกรมธรรม ์

1.2.3 จดัการการอปัโหลดไฟลข์องรายการท่ีผา่นการใชสิ้ทธ์ิ 

1.2.3.1 แสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บการยนืยนัสิทธิ 

1.2.3.2 อปัโหลดไฟล ์

1.2.4 จดัการการแกไ้ขไฟลข์องรายการท่ีผา่นการอปัโหลดไฟล ์

1.2.4.1 แสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บการยนืยนัสิทธิ 
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1.2.4.2 แกไ้ขไฟลท่ี์ผา่นการอปัโหลด 

1.2.4.3 ลบไฟลท่ี์ผา่นการอปัโหลด 

1.3 ฝ่ายติดตามหน้ีสินสามารถใชง้านเวบ็ไซตไ์ด ้ดงัน้ี 

1.3.1 จดัการการอปัโหลดไฟลข์องรายการท่ีผา่นการใชสิ้ทธ์ิ 

1.3.1.1 แสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บการยนืยนัสิทธิ 

1.3.1.2 อปัโหลดไฟล ์

1.3.2 จดัการการแกไ้ขไฟลข์องรายการท่ีผา่นการอปัโหลดไฟล์ 

1.3.2.1 แสดงขอ้มูลท่ีไดรั้บการยนืยนัสิทธิ 

1.3.2.2 แกไ้ขไฟลท่ี์ผา่นการอปัโหลด 

1.3.2.3 ลบไฟลท่ี์ผา่นการอปัโหลด 

1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. สะดวกต่อการจองสิทธ์ิ หรือใชสิ้ทธ์ิกรมธรรม์ 

2. ลดเวลาและภาระในการปฏิบติังานภายในองคก์รลง เน่ืองจากสามารถท ารายการต่างๆ ได้

ผา่นเวบ็ไซตโ์ดยไม่ตอ้งผา่นบริษทัประกนั 

3. ลดการสูญหายของเอกสาร เน่ืองจากจดัเก็บไวใ้นรูปแบบดิจิตอล 

 



 
 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
2.1 แนวคิด 

 
 

ภาพท่ี 2.1 เวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัในโรงพยาบาล 
 

 เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล แบ่งการท างานตาม

แผนกของผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 

- แผนกทะเบียน สามารถท าการจองสิทธิกรมธรรมใ์หก้บัลูกคา้ 

- แผนกการเงิน สามารถท าการใชสิ้ทธิกรมธรรมใ์หก้บัลูกคา้ อปัโหลด 
และแกไ้ขเอกสารวางบิล 

- แผนกติดตามหน้ีสิน สามารถอปัโหลด และแกไ้ขเอกสารวางบิล 
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชส่้งมาจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยงัระบบท่ีประมวลผลอยู่บน Nginx ท่ี

ถูก Containerization โดย Docker และท างานอยูบ่น Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) จากนั้น

ขอ้มูลเหล่าน้ีจากระบบจะถูกส่งไปท่ีเซิร์ฟเวอร์ของ Backend ท่ีถูก Containerization โดย Docker 

และท างานอยูบ่น EC2 อีกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อติดต่อกบั Elasticsearch เป็นฐานขอ้มูลประเภท NoSQL ท่ี

ท างานในรูปแบบคลาวด ์  
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2.2 ทฤษฏีท่ีเกีย่วข้อง 

 Cloud Computing คือ โมเดลหรือโครงสร้างในการใหบ้ริการทรัพยากรทางดา้นเทคโนโลยี

เพื่อการค านวณทางอิเล็กทรอนิกส์ การใชง้านเปรียบเหมือนการใชง้านคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง แต่

สามารถใช้งานไดทุ้กทีเพียงแค่เช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต และสามารถจดัสรรทรัพยากร หรือตั้งค่า

คุณสมบติัต่างๆทั้งหมดผา่นอินเทอร์เน็ต 

ประเภทของ Cloud สามารถแบ่งประเภทการใชง้านได ้ดงัน้ี 

- Public Cloud เก็บขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ช้ไวบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์แบบสาธารณะเพียงเคร่ือง

เดียว ผูใ้ชง้านไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชท้่านอ่ืนได ้หากไม่ไดรั้บอนุญาติ 

ขอ้ดี: ใชง้านง่าย สะดวก และรวดเร็ว ต่อการท างานร่วมกบัผูใ้ชท้่านอ่ืน 

- Private Cloud เก็บขอ้มูลของผูใ้ช้ไวบ้นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ส าหรับใช้งานคลาวด์ท่ี

ตอ้งการความเป็นส่วนตวั สามารถก าหนดคุณสมบติัต่างๆ และจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลได ้

ขอ้ดี: รักษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลสูงกวา่แบบ Public Cloud 

- Hybrid Cloud เป็นการรวมกันระหว่างระบบของ Public Cloud และ Private Cloud เข้า

ดว้ยกนั สามารถจดัสรรส่วนของสาธารณะ และส่วนตวัใหก้บัผูใ้ชง้านได ้

ขอ้ดี: การท างานท่ีคล่องตวัมากกวา่ และปลอดภยักวา่ในการใชง้าน 

(Nipa Cloud, 2564) 

รูปแบบการใหบ้ริการของ Cloud สามารถแบ่งรูปแบบการใหบ้ริการได ้ดงัน้ี 

- Infrastructure as a service (IaaS) บริการดา้นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Virtual 

Machine) เช่น AWS EC2, Microsoft Azure เป็นตน้ 

- Platform as a service (PaaS) บริการดา้นแพลตฟอร์ม หรือสภาวะแวดลอ้ม ไวส้ าหรับการ

ออกแบบและการพฒันาแอพพลิเคชนั เช่น Adobe Magento Commerce Cloud เป็นตน้ 

- Software as a service (SaaS) เป็นบริการดา้นแอปพลิเคชนัคิดค่าบริการตามจ านวนของผูใ้ช้

หรือตามปริมาณการใชง้าน Google Drive, Dropbox เป็นตน้ 

(จิราภรณ์ ปกรณ์, 2560)  
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2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

 นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจได้ท าการคน้หาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบ โดยมี  

เวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 https://aws.amazon.com/ 
 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นจดัการขอ้มูลหรือตั้งค่าคุณสมบติัต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual 

private server) ท่ีเป็นท่ีจดัเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยใน

โรงพยาบาล 
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ภาพท่ี 2.3 https://docs.flutter.dev/ 
 

 เว็บไซต์ท่ีรวบรวมเอกสารทางเทคนิคของภาษา Dart และ Class ต่างๆใน Flutter 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ย framework Flutter web  
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ภาพท่ี 2.4 https://pub.dev/ 
  

เว็บไซต์รวบรวมส่วนเสริมต่างๆ (dependencies) ท่ีเป็นประโยชน์ ในการพฒันาส่วน

ประสานกบัผูใ้ชง้าน (User Interface) เพื่อน าเอามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์  
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ภาพท่ี 2.5 https://github.com/ 
 

 เว็บไซต์ท่ีรวบรวม source code หรือคู่มือการใช้ library ต่างๆ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ 

ใชก้บัการพฒันาเวบ็ไซต ์  
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ภาพท่ี 2.6 https://stackoverflow.com/ 
 

เว็บไซต์ชุมชนของนักพฒันาระบบ ท่ีคอยช่วยแกปั้ญหา แสดงความคิดเห็น หรือแนะน า  

แนวทางในการพฒันาระบบ 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดท้ าการศึกษาคน้หาเก่ียวกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา 

ประยกุตใ์ช ้

 
 

ภาพท่ี 2.7 การพฒันาเวบ็ไซตร้์านอาหาร Beyond 
 

ธิติวฒัน์ หิรันยครรภ และภูดิศ กล่ินสุคนธกุล (2561) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การพฒันาเว็บไซต์ร้านอาหาร Beyond เป็นการ พฒันา 

เว็บไซต์ร้านอาหารขึ้ นมาโดยให้สามารถเลือกดู เมนูอาหาร จองโต๊ะอาหารออนไลน์  

ติดต่อร้านอาหาร ดูขอ้มูลของร้านอาหาร เวบ็ไซตน้ี์พฒันาดว้ยภาษา HTML W3C PHP PHP 7.3.6

และจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ย MySQL MySQL 10.1.24 
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ภาพท่ี 2.8 การพฒันาเวบ็ไซตแ์นะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support 
 

ปาริฉัตร อังคณาวิ จิตร และอัญมณี ใบตานี (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะ เทคโนโลยีส ารสน เทศ  มหาวิ ทย าลัยสย าม  ก ารพัฒนา เ ว็บ ไซต์แนะน า ระบบ  

การด า เนินงานของฝ่าย IT Support  เ ป็นการพัฒนาเว็บไซต์  เพื่อให้พนักงานใหม่ ท่ีได้  

เขา้มาท างานในแผนกน้ีไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของฝ่าย Support แบบละเอียด 

และสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง เวบ็ไซตน้ี์พฒันาดว้ยภาษา PHP 5.3.29 และจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ย 

MySQL 10.1.23 
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ภาพท่ี 2.9 เวบ็ไซตส่ื์อการเรียนการสอนวิชามลัติมีเดีย 
 

ภาคภูมิ  ทองอินทร์ ภูวเดช โรจนวิภากร และวิภรุตม์ ทรัพย์ศร  (2562) สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เว็บไซต์ส่ือการเรียนการสอนวิชา

มลัติมีเดีย เป็นการพฒันาเว็บไซต์ให้ความรู้เก่ียยวกบัส่ือการเรียนการสอนวิชามลัติมีเดีย เพื่อให้

เรียนรู้ทกัษะการน าเสนอบนโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2019 เว็บไซต์น้ีพฒันาด้วย Adobe 

Dreamweaver CC 
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ภาพท่ี 2.10 เวบ็ไซตส์ าหรับสืบคน้สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 
 

ณิชมน บุญญศาสตร์พันธุ์ และธน บุษบงกช (2561) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พัฒนาเว็บไซต์  

ส าหรับสืบค้นสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นการพัฒนาเว็บไซต์เ พื่ออ านวยความ 

สะดวกให้แก่ผู ้ท่ีต้องการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในประเทศไทยได้ 

เว็บไซต์น้ีพฒันาดว้ยภาษา PHP 7.3.4 บน laravel framework และจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

10.1.24 
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ภาพท่ี 2.11 การพฒันาเวบ็ไซตส์ าหรับใหค้ะแนนและจดัอนัดบัคลินิกศลัยกรรมความงาม 
 

ชินศานต์ นวลน่ิม (2562) สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ 

เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์การพฒันาเว็บไซต์ส าหรับรวบรวม  

ข้อมูลรีวิวจัดอันดับ และค านวนความเส่ียงในการท าศลัยกรรมความงามความงามทุกประเภท  

ในแต่ละคลินิก เวบ็ไซตน้ี์พฒันาดว้ยภาษา PHP 7.4.4 และจดัเก็บฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 10.1.25 

 



 
 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 
3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั : บริษทั Plus IT Solution จ ำกดั 

ท่ีอยู ่  : 66/22 ซอยเจริญกรุง 42/1 แขวงบำงรัก เขตบำงรัก กทม. 10150 

อีเมล ์  : hr@plusitsolution.com 

โทรศพัท ์ : 095-950-9953 

 
 

ภำพท่ี 3.1  แผนท่ีตั้ง บริษทั Plus IT Solution จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษัท Plus IT Solution จ ำกัด ก่อตั้ งอย่ำงเป็นทำงกำรในปี พ.ศ. 2554 ด้วยแนวคิด 

อนัเรียบง่ำยท่ีวำ่ “เพื่อช่วยใหบุ้คคลหรือธุรกิจต่ำงๆ ประสบควำมส ำเร็จ” 

 บริษทั Plus IT Solution จ ำกัด เป็นบริษทัท่ีให้บริกำรทำงด้ำนกำรออกแบบซอฟต์แวร์ 

และระบบ รวมไปถึงกำรพฒันำเว็บไซต์หรือพัฒนำแอปพลิเคชั่น ทำงบริษทั มีประสบกำรณ์ 

จำกกำรออกแบบระบบให้กับองค์กรขน ำดใหญ่จนถึง ธุรกิจส่วนตัวขนำดเล็ก  โดย มี  

บุคลำกรท่ีมำกไปดว้ยประสบกำรณ์ และมีทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญในแต่ละดำ้น 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 

 ภำพท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั Plus IT Solution จ ำกดั  
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยจิรเมธ ม้ีเจริญ 

แผนก   : Developer 

ต ำแหน่งงำน  : Front-end Developer 

ลกัษณะงำน  : พฒันำส่วนต่อประสำนกบัผูใ้ชง้ำน (User Interface) 

โดยพฒันำขอบเขตตำมท่ีรับมอบหมำยมำจำกลูกคำ้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือ-นำมสกุล : นำยธนำธร นำครักสุทธ์ิ 

แผนก   : Developer 

ต ำแหน่งงำน  : Software Engineer 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลำในกำรปฏิบติังำน 16 สัปดำห์ 

-  ตั้งแต่วนัท่ี 17 มกรำคม พ.ศ. 2565 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 

-  วนัเวลำในกำรปฏิบติังำนวนัจนัทร์ -วนัศุกร์ เวลำ 10.00 - 18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหำท่ีพบจำกระบบงำนเดิมกับทำงลูกคำ้ และน ำเขำ้ประชุม  

ปรึกษำหำรือเพื่อแบ่งหนำ้ท่ีกำรด ำเนินงำนเพื่อพฒันำระบบรับขอ้มูลและกำรแสดงผลกำร

ใชสิ้ทธิกรมธรรมก์ำรท ำประกนัในโรงพยำบำล 

2. ศึกษำกำรท ำงำนของโปรแกรมภำยในองค์กร และระบบท่ีพัฒนำเพื่อน ำมำพัฒนำ  

ร่วมกบัพนกังำนภำยในองคก์ร 

3. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 1.64 และ Android Studio 2020.3.1 

ท่ีใชส้ ำหรับพฒันำเวบ็ไซตภ์ำยในเคร่ืองส ำหรับกำรพฒันำระบบ 
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4. ออกแบบและพัฒนำระบบโดยเร่ิมต้นจากการออกแบบหน้าจอของผู ้ใช้งานโดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 การออกแบบส่วนน าเขา้ขอ้มูล 

 

 
 

ภำพท่ี 3.3 หนำ้จอเขำ้สู่ระบบ ของระบบเวบ็ไซต ์
 หน้าเขา้สู่ระบบของเว็บไซต์ท่ีจะประกอบดว้ยกล่องขอ้ความ 2 กล่องส าหรับกรอกอีเมล์

และรหัสผ่าน มีปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” ลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน?” ส าหรับกรณีลืมรหัสผ่าน และลิงก์ 

“ลงทะเบียน” ส าหรับใชใ้นการสมคัรสมาชิก 
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ภำพท่ี 3.4 หนา้จอแรกของแผนกทะเบียน คน้หากรมธรรม ์
 

หน้าคน้หากรมธรรม์ จะเป็นหน้าส าหรับแผนกทะเบียน ประกอบด้วย ปุ่ มส าหรับเลือก

ประเภทของกรมธรรม์ท่ีตอ้งการคน้หา ประกอบดว้ย ส่วนบุคคล และองค์กร ช่องส าหรับกรอก

รายละเอียดท่ีใช้ในการคน้หา เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล เป็นตน้ ตวัเลือกวนัท่ีเกิดเหตุ 

ช่องส าหรับกรอกเวลาท่ีเกิดเหตุ และปุ่ ม “คน้หา” ส าหรับไปยงัหนา้คน้หากรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 3.5)  
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ภำพท่ี 3.5 หนา้จอผลลพัธ์ กำรคน้หำกรมธรรม์ 
 

 หนำ้ผลลพัธ์กำรคน้หำเลขกรมธรรม ์ ท่ีจะแสดงขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ ประกอบดว้ย ช่ือผู ้

เอาประกนั เลขบตัรประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง เลขกรมธรรม ์ช่ือบริษทั ช่ือแผนประกนั วงเงิน 

จ านวนสิทธ์ิคงเหลือ ความคุม้ครองของกรมธรรม์ และโรคท่ีไม่คุม้ครองและหรือขอ้ยกเวน้ มีปุ่ ม 

“พิมพ”์ แสดงรายละเอียดของกรมธรรมใ์นรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.26) และปุ่ ม “จองสิทธ์ิ” เพื่อ

ไปยงัหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 3.6) 
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ภำพท่ี 3.6 หนา้จอจองสิทธิกรมธรรม ์
 

 หน้ำจองสิทธิกรมธรรม์ ด้านบนจะประกอบด้วย ปุ่ มกลับ  และปุ่ ม “พิมพ์” แสดง

รายละเอียดของกรมธรรมใ์นรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.26) ในส่วนท่ี 1 จะแสดงขอ้มูลต่างๆของ

ลูกคา้และกรมธรรม์ (ดังภาพท่ี 3.5) ส่วนท่ี 2 จะเป็นส่วนท่ีแสดงผลต่างกันตามประเภทของการ

เจ็บป่วยท่ีเลือก ประกอบดว้ย การการเจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพดา้นบน) กบั อุบติัเหตุ (ดงัภาพท่ี 3.7) 

และมีปุ่ ม “ยนืยนัจองสิทธ์ิ” เพื่อใชใ้นหนา้ผลลพัธ์การจองสิทธิกรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 3.8) 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอการแสดงผลขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทอุบติัเหตุ ส าหรับหนา้การจองสิทธ์ิ 
 

 การแสดงผลขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทอุบติัเหตุ ส าหรับหนา้การจองสิทธ์ิ ประกอบดว้ย

ตวัเลือกวนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ ช่องกรอกเวลาท่ีเกิดเหตุ ตวัเลือกวนัท่ีเขา้รับการรักษาวนัแรก ช่องกรอก

เวลาท่ีเขา้รับการรักษาวนัแรก และช่องกรอกอุบติัเหตจุาก 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอผลลพัธ์การจองสิทธิกรมธรรม ์
 

 หนา้ผลลพัธ์การจองสิทธิกรมธรรม ์แสดงรายละเอียดการจากการจองสิทธ์ิ ประกอบดว้ย 

ช่ือผูเ้อาประกนั เลขบตัรประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง ช่ือแผนประกนั วงเงิน ขอ้มูลการเขา้รักษา 

วนัท่ีเขา้รับการรักษา และเวลาท่ีเขา้รับการรักษา เป็นตน้ มีปุ่ ม “ลบรายการ” ส าหรับยกเลิกการจอง

สิทธ์ิ ปุ่ ม “พิมพ”์ แสดงรายละเอียดการจองสิทธิกรมธรรมใ์บรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.27) และ

ปุ่ ม “ปิดหนา้น้ี” ใชเ้พื่อกลบัไปยงัหนา้คน้หากรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 3.4) 
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ภำพท่ี 3.9 หนา้จอแรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่รอยนืยนัใชสิ้ทธ์ิ 
 

 หมวดหมู่รอยืนยนัใช้สิทธ์ิเป็นหน้าของแผนกการเงิน ประกอบด้วยแถบเมนูด้านบนท่ี

สามารถเปล่ียนหมวดหมู่ ซ่ึงจะแสดงผลต่างกนั ประกอบด้วย รอยืนยนัใช้สิทธ์ิ(ดังภาพด้านบน) 

อปัโหลดเอกสารวางบิล(ดงัภาพท่ี 3.15) และประวติัการวางบิล(ดงัภาพท่ี 3.21) โดยค่าเร่ิมตน้จะอยู่

ท่ีหมวดหมู่รอยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ มีปุ่ ม “โหลดขอ้มูลใหม่” เพื่อโหลดหนา้ใหม่ ปุ่ ม “ตรวจสอบสิทธ์ิ” 

ไปยงัหนา้แสดงค าแนะน าคน้หาเลขกรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 3.22) ช่องคน้ส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีใช้ใน

การค้นหา เช่น เลขรับแจ้ง หรือ ช่ือผูเ้อาประกัน เป็นต้น มีตารางแสดงข้อมูลผลการจองสิทธิ

กรมธรรม ์ประกอบดว้ย ล าดบั เลขรับแจง้ เลขท่ีกรมธรรม ์ช่ือผูเ้อาประกนั วนัเวลาจองสิทธ์ิ ส้ินสุด

การยืนยนั จองสิทธ์ิโดย ลิงก์ “ดูขอ้มูล” เพื่อไปยงัหนำ้ยืนยนักำรใชสิ้ทธ์ิ (ดงัภาพท่ี 3.10) และลิงก์ 

“ลบรายการ” เพื่อยกเลิกการจองสิทธ์ิกรมธรรมน์ั้น 
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ภำพท่ี 3.10 หนา้จอภาพรวมหนำ้ยนืยนักำรใชสิ้ทธ์ิ 
 

หนำ้ยืนยนักำรใชสิ้ทธ์ิ ดา้นบนจะประกอบดว้ยปุ่ มกลบั ปุ่ ม “พิมพ”์ แสดงรายละเอียดการ

จองสิทธิกรมธรรม์ใบรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.27) และปุ่ ม “ลบรายการ” เพื่อยกเลิกการจอง

สิทธ์ิกรมธรรม ์ส่วนท่ี 1 จะแสดงขอ้มูลต่างๆของลูกคา้และกรมธรรม ์(ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 3.5) 

ส่วนท่ี 2 จะแสดงผลขอ้มูลการรักษาต่างกนั ขึ้นอยู่กบัประเภทการเขา้รับรักษาตามท่ีไดร้ะบุไวต้อน

จองสิทธ์ิ ไดแ้ก่ การเจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 3.11) และอุบติัเหตุ (ดงัภาพท่ี 3.12) ส่วนท่ี 3 เป็นส่วน

ของค่าใช้จ่ายในการรักษา (ดังภาพท่ี 3.13) และปุ่ ม “ยืนยนัจองสิทธ์ิ” เพื่อไปยงัหน้าผลลพัธ์การ

ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ (ดงัภาพท่ี 3.14)  
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ภำพท่ี 3.11 หนา้จอการแสดงผลขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ส าหรับ
หนำ้ยนืยนักำรใชสิ้ทธ์ิ 

 

 การแสดงผลขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ส าหรับหนำ้ยืนยนักำรใชสิ้ทธ์ิ

ประกอบดว้ยช่องส าหรับกรอกโรคท่ีเขา้รับการรักษา 
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ภำพท่ี 3.12 หนา้จอการแสดงผลรายละเอียดขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทอุบติัเหตุ 
 

 การแสดงผลข้อมูลการเข้ารักษา ประเภทอุบัติเหตุ  ส าหรับหน้ำยืนยันกำรใช้สิทธ์ิ  

ประกอบดว้ย รายละเอียดต่างๆ จากการจองสิทธ์ิ ดงัน้ี วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ เวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ วนัท่ี

เขา้รับการรักษา เวลาท่ีเขา้รับการรักษา และอุบติัเหตุจาก 
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ภำพท่ี 3.13 หนา้จอแสดงผลค่าใชจ่้ายในการรักษา ส าหรับหนำ้ยนืยนักำรใชสิ้ทธ์ิ 
 

 แสดงผลค่าใชจ่้ายในการรักษา ส าหรับหนำ้ยนืยนักำรใชสิ้ทธ์ิ ประกอบดว้ย วงเงินอุบติัเหตุ

ท่ีสามารถใช้ได้ (เฉพาะกรณีขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทอุบติัเหตุ) ช่องกรอกจ านวนเงินค่ารักษา

ทั้งหมด ยอดท่ีประกนัคุม้ครอง และยอดท่ีตอ้งช าระ 
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ภำพท่ี 3.14 หนา้จอหนา้ผลลพัธ์การยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ 
 

 หน้าผลลพัธ์การยืนยนัการใช้สิทธ์ิ ประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี ขอ้มูลกรมธรรม์ 

ไดแ้ก่ ช่ือผูเ้อาประกนั เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง ช่ือแผนประกนั วงเงิน ขอ้มูลการเขา้รับ

การรักษา ไดแ้ก่ การเจ็บป่วย วนัท่ีและเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ(เฉพาะประเภทอุบติัเหตุ) วนัและเวลาท่ี

เขา้รับการรักษา อุบติัเหตุจาก (หรือโรคท่ีเขา้รับการรักษากรณีประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป) ค่าใชจ่้าย

ในการรักษา ได้แก่ จ านวนเงินค่ารักษา ยอดท่ีประกันคุม้ครอง และยอดท่ีตอ้งช าระ ปุ่ ม “พิมพ”์ 

แสดงรายละเอียดการใชสิ้ทธิกรมธรรมใ์บรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.28) ปุ่ ม “อปัโหลดเอกสาร

วางบิล” เพื่อไปยงัหน้าอปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.16) และปุ่ ม “ปิดหน้าน้ี” เพื่อกลบัไปท่ีหน้า

หมวดหมู ่รอยนืยนัใชสิ้ทธ์ิ  
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ภำพท่ี 3.15 หนา้จอหมวดหมู่อปัโหลดเอกสำรวางบิล 
 หนา้หมวดหมู่อปัโหลดเอกสำรวางบิล ประกอบดว้ยช่องคน้ส าหรับกรอกขอ้มูลท่ีใชใ้นการ

คน้หา เช่น เลขรับแจง้ หรือ ช่ือผูเ้อาประกนั เป็นตน้ มีตารางแสดงขอ้มูลผลการจองสิทธิกรมธรรม ์

ประกอบดว้ย ล าดบั เลขรับแจง้ เลขท่ีกรมธรรม ์ช่ือผูเ้อาประกนั ยอดค่ารักษา วนัท่ีเกิดเหตุ วนัเวลา

ใชสิ้ทธ์ิ ลิงก์ “ดูขอ้มูล” เพื่อไปยงัหนำ้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.16) และลิงก์ “อปัโหลด” เพื่อ

ไปยงัหนา้แสดงค าแนะน าส าหรับอปัโหลดเอกสาร(ดงัภาพท่ี 3.20) 
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ภำพท่ี 3.16 หนา้จอภาพรวมหนำ้อปัโหลดเอกสาร 
 

 หนำ้อปัโหลดเอกสาร ดา้นบนจะประกอบดว้ยปุ่ มกลบั และปุ่ ม “พิมพ”์ แสดงรายละเอียด

การใช้สิทธิกรมธรรม์ใบรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.28) ส่วนท่ี 1 จะแสดงขอ้มูลต่างๆของลูกคา้

และกรมธรรม ์(ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 3.5) ส่วนท่ี 2 จะแสดงผลขอ้มูลการรักษาต่างกนั ขึ้นอยู่กบั

ประเภทการเขา้รับรักษาตามท่ีไดร้ะบุไวต้อนใชสิ้ทธ์ิ ไดแ้ก่ การเจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 3.17) และ

อุบติัเหตุ (ดงัภาพท่ี 3.12) ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการรักษา (ดงัภาพท่ี 3.18) 

ส่วนท่ี 4 จะเป็นส่วนส าหรับการอปัโหลดเอกสารวางบิล (ดงัภาพท่ี 3.19) และปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อ

บนัทึกเอกสาร จากนั้นกลบัไปท่ีหนา้แรกของแผนกตามท่ีใชง้านอยู ่ณ ปัจจุบนั 
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ภำพท่ี 3.17 หนา้จอการแสดงผลรายละเอียดขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป 
 

 การแสดงผลรายละเอียดข้อมูลการเข้ารักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ประกอบด้วย 

รายละเอียดของโรคท่ีเขา้รับการรักษา 

  



34 

 

 

 
 

ภำพท่ี 3.18 หนา้จอแสดงผลรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการรักษา ส าหรับหนำ้อปัโหลดเอกสาร 
 

 แสดงผลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษา ส าหรับหน้ำอปัโหลดเอกสาร ประกอบด้วย 

วงเงินอุบติัเหตุท่ีสามารถใช้ได้ (เฉพาะกรณีขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทอุบติัเหตุ) จ านวนเงินค่า

รักษาทั้งหมด ยอดท่ีประกนัคุม้ครอง และยอดท่ีตอ้งช าระ 
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ภำพท่ี 3.19 หนา้จอแสดงผลอปัโหลดเอกสารวางบิล 
 

 แสดงผลอปัโหลดเอกสารวางบิล ประกอบดว้ย กล่องส าหรับอปัโหลดเอกสาร รายการท่ี

อปัโหลดประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี ช่ือไฟล ์วนัท่ีอปัโหลด ขนาดไฟล ์ปุ่ มดาวน์โหลด (เฉพาะ

กรณีท่ีเอกสารเคยถูกอปัโหลดมาก่อน) และปุ่ มลบส าหรับลบรายการนั้นๆ เป็นตน้ 
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ภำพท่ี 3.20 หนา้จอแสดงค าแนะน า อปัโหลดเอกสำร 
 

 หนา้แสดงค าแนะน า อปัโหลดเอกสำร ประกอบดว้ย ปุ่ มปิดปิดหนา้แสดงค าแนะน า กล่อง

ส าหรับอปัโหลดเอกสาร รายการท่ีอปัโหลดประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี ช่ือไฟล ์วนัท่ีอปัโหลด 

ขนาดไฟล์ ปุ่ มดาวน์โหลด (เฉพาะกรณีท่ีเอกสารเคยถูกอปัโหลดมาก่อน) และปุ่ มลบส าหรับลบ

รายการนั้นๆ เป็นตน้ ปุ่ ม “ยกเลิก” เพื่อปิดหนา้แสดงค าแนะน า และปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกเอกสาร 

จากนั้นปิดหนา้แสดงค าแนะน า 
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ภำพท่ี 3.21 หนา้จอหมวดหมู่ประวติักำรวำงบิล 
 

 หน้าหมวดหมู่ประวติักำรวำงบิล ประกอบด้วยช่องค้นส าหรับกรอกข้อมูลท่ีใช้ในการ

คน้หา เช่น เลขรับแจง้ หรือ ช่ือผูเ้อาประกนั เป็นตน้ มีตารางแสดงขอ้มูลผลการจองสิทธิกรมธรรม ์

ประกอบดว้ย ล าดบั เลขรับแจง้ เลขท่ีกรมธรรม ์ช่ือผูเ้อาประกนั ยอดค่ารักษา วนัท่ีเกิดเหตุ วนัเวลา

ท่ีใชสิ้ทธ์ิ วนัท่ีอปัโหลดล่าสุด ลิงก ์“ดูขอ้มูล” เพื่อไปยงัหนำ้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.16) และ

ลิงก ์“แกไ้ข” เพื่อไปยงัหนา้แสดงค าแนะน า อปัโหลดเอกสำร(ดงัภาพท่ี 3.20) 
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ภาพท่ี 3.22 หนา้จอแสดงค าแนะน าคน้หาเลขกรมธรรม์ 
 

 หน้าแสดงค าแนะน าค้นหาเลขกรมธรรม์ ประกอบด้วย ปุ่ มส าหรับเลือกประเภทของ

กรมธรรมท่ี์ตอ้งการคน้หา ประกอบดว้ย ส่วนบุคคล และองคก์ร ช่องส าหรับกรอกรายละเอียดท่ีใช้

ในการคน้หา เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล เป็นตน้ ตวัเลือกวนัท่ีเกิดเหตุ ช่องส าหรับกรอก

เวลาท่ีเกิดเหตุ และปุ่ ม “คน้หา” ส าหรับไปยงัหนา้คน้หากรมธรรม ์ส าหรับแผนกการเงิน (ดงัภาพท่ี 

3.23) 
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ภาพท่ี 3.23 หนา้จอคน้หากรมธรรม ์ส าหรับแผนกการเงิน 
 

 หนำ้ผลลพัธ์กำรคน้หำเลขกรมธรรม ์ส าหรับแผนกการเงินท่ีจะแสดงขอ้มูลต่างๆของลูกคา้ 

ประกอบดว้ย ช่ือผูเ้อาประกนั เลขบตัรประชาชน/เลขหนงัสือเดินทาง เลขกรมธรรม ์ช่ือบริษทั ช่ือ

แผนประกนั วงเงิน สิทธิ OPD คงเหลือ (คร้ัง) ความคุม้ครองของกรมธรรม ์และโรคท่ีไม่คุม้ครอง

และหรือขอ้ยกเวน้ ปุ่ ม “พิมพ”์ แสดงรายละเอียดของกรมธรรมใ์นรูปแบบเอกสาร (ดงัภาพท่ี 3.26) 

และปุ่ ม  “ใชสิ้ทธ์ิ” เพื่อไปยงัหนา้ยนืยนัสิทธิกรมธรรมโ์ดยไม่ผา่นการจอง (ดงัภาพท่ี 3.24) 
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ภาพท่ี 3.24 หนา้จอภาพรวมหนา้ยนืยนัสิทธิกรมธรรมโ์ดยไม่ผา่นการจอง 
 

 หนา้ยืนยนัสิทธิกรมธรรมโ์ดยไม่ผ่านการจอง ดา้นบนจะประกอบดว้ยปุ่ มกลบั ปุ่ ม “พิมพ”์ 

แสดงรายละเอียดการจองสิทธิกรมธรรม์ใบรูปแบบเอกสาร (ดังภาพท่ี 3.26) ส่วนท่ี 1 จะแสดง

ขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้และกรมธรรม ์(ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 3.5) ส่วนท่ี 2 จะมีปุ่ ม 2 ปุ่ มท่ีแสดงผล

ต่างกนั ไดแ้ก่ “การเจ็บป่วยทัว่ไป” (แสดงผลดงัภาพท่ี 3.11) และ “อุบติัเหตุ” (แสดงผลดงัภาพท่ี 

3.7) ส าหรับเลือกประเภทการเขา้รักษา โดยค่าเร่ิมจะอยู่ท่ีประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ส่วนท่ี 3 เป็น

ส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษา (ดงัภาพท่ี 3.13) และปุ่ ม “ยืนยนัจองสิทธ์ิ” เพื่อไปยงัหน้าผลลพัธ์

การยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ (ดงัภาพท่ี 3.14)  
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ภำพท่ี 3.25 หนา้จอแรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล 
 

 หนา้แรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมูอ่ปัโหลดเอกสารวางบิล ประกอบดว้ยแถบเมนู

ดา้นบนท่ีสามารถเปล่ียนหมวดหมู่ซ่ึงจะแสดงผลต่างกนั ประกอบดว้ย อปัโหลดเอกสารวางบิล (ดงั

ภาพท่ี 3.15) และประวติัการวางบิล (ดังภาพท่ี 3.21) โดยค่าเร่ิมต้นจะอยู่ท่ีหมวดหมู่อัปโหลด

เอกสารวางบิล และปุ่ ม “โหลดขอ้มูลใหม่” เพื่อโหลดหนา้ใหม่  
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4.2 การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

 
 

ภำพท่ี 3.26 หนา้จอรายงานรายละเอียดกรมธรรม์ 
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ภำพท่ี 3.27 หนา้จอรายงานรายละเอียดรายการจองสิทธิกรมธรรม์ 
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ภำพท่ี 3.28 หนา้จอรายงานรายละเอียดรายการใชสิ้ทธิกรมธรรม์ 
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5. ท ำกำรส่งโปรแกรมให้ทีม Tester ทดสอบเว็บไซต์โดยกำรใช้งำนภำยในเพื่อตรวจหำ 

ขอ้ผิดพลำดของระบบและท ำกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของระบบเพื่อใหพ้ร้อมส ำหรับรอ

งรับผูใ้ชง้ำนท่ีเป็นบุคลำกรภำยในโรงพยำบำล 

6. จัดท ำเอกสำรโดยรวบรวมขอ้มูลกำรศึกษำของกระบวนกำรท ำงำนของระบบท่ีพฒันำ  

และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องน ำมำจัดท ำรูปเล่มเอกสำรรำยงำน น ำเสนอแก่อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

และพนกังำนท่ีปรึกษำ  

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินของโครงการ 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 

1. รวบรวมขอ้มูลปัญหา 
    และประชุมหารือ 

     

2. ศึกษาพฒันาระบบ 

     

3. รวบรวมขอ้มูลใน 

    การพฒันาระบบ 

     

4. พฒันาระบบ 

     

5. ทดสอบระบบ 

     

6. จดัท าเอกสาร 
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1 คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 

1.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

1.1.1 CPU AMD Ryzen 9 5900H 

1.1.2 Solid State Drive 1 TB 

1.1.3 RAM 16 GB. DDR4 BUS 2400 

1.1.4 WiFi Adapter 

1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

1.2.1 CPU 2 x Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2680 

1.2.2 Harddisk 2 x 300GB 10K RPM SATA Hot Plug Hard Drive : Raid 1 

1.2.3 96GB Memory (12x8GB), 1333MHz, Single Rank RDIMMs 

1.2.4 Gigabit Network Adapter 

1.3 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1.3.1 CPU Core I5 6500k 3.6 GHz. 

1.3.2 Hard Disk 512 GB. 

1.3.3 RAM 4 GB. DDR4 BUS 2400 

1.3.4 WiFi Adapter 

2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

2.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

2.1.1 Microsoft Windows 10 Pro 

2.1.2 Microsoft Visual Studio Code 1.64 

2.1.3 Android Studio 2020.3.1 

2.1.4 Flutter 2.10.0 

2.1.5 Dart 2.16 

2.1.6 Postman v9.0. 

2.1.7 Docker 19.03.8 

2.1.8 NGINX 1.17. 0 

2.1.9 โปรแกรมบราวเซอร์ 
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2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 

2.2.1 Microsoft Windows 10 Pro 

2.2.2 Elastic 8.0 

2.2.3 AWS EC2 4.9.4536 

2.2.4 NGINX 1.17. 0 

2.2.5 Flutter 2.10.0 

2.2.6 Dart 2.16 

2.2.7 เวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัในโรงพยาบาล 

2.3 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.3.1 Microsoft Windows 10 Pro 

2.3.2 โปรแกรมบราวเซอร์ 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 

4.1 ส่วนของผู้ใช้งาน (ทุกแผนก) 

ระบบรับขอ้มูลและการแสดงผลการใชสิ้ทธิกรมธรรมก์ารท าประกนัในโรงพยาบาล มี

วิธีการใชง้านดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบของเวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัในโรงพยาบาล 
 

หนา้จอเขา้สู่ระบบของเวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัในโรงพยาบาลท่ี

จะน าผูใ้ชไ้ปสู่หนา้จอท่ีต่างกนัไปตามแผนกท่ีสังกดั 

1. กรอกอีเมล ์

2. กรอกรหสัผา่น 

3. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” เพื่อใชส้ าหรับเขา้สู่ระบบเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแต่ละแผนก 

ตาม แผนกของบญัชีผูใ้ช ้

4. กรณีผูใ้ชลื้มรหสัผา่นสามารถกดลิงก ์“ลืมรหสัผา่น?” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้ลืมรหัสผ่าน 

(ดงัภาพท่ี 4.2) 

5. กรณีผูใ้ช้ตอ้งการสมคัรสมาชิกสามารถกดลิงก์ “ลงทะเบียน” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้า

สมคัรสมาชิก (ดงัภาพท่ี 4.4)  
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอลืมรหสัผา่น 
 

 กรณีผูใ้ช้งานลืมรหัสผ่านใช้ในการเขา้สู่ระบบสามารถเปล่ียนรหัสผ่านได ้โดยมีขั้นตอน 

ดงัน้ี 

1. กรอกอีเมล ์

2. กดปุ่ ม “ส่ง” จะท าการส่งอีเมลส์ าหรับเปล่ียนรหสัผา่นให้ตามอีเมลท่ี์กรอกใน (1) 

3. กรณีตอ้งการกลบัไปหนา้เขา้สู่ระบบสามารถกดท่ีลิงก ์“ลงช่ือเขา้ใชง้าน” (ดงัภาพท่ี 

4.1) 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอเปล่ียนรหัสผา่น 
 

 หน้าจอน้ีจะตอ้งเขา้มาผ่านทางอีเมล์ท่ีส่งจากการท างานของหน้าลืมรหัสผ่าน (ดงัภาพท่ี 

4.2) 

1. กรอกรหสัผา่นใหม่ 

2. กรอกยนืยนัรหสัผา่น 

3. กดปุ่ ม “ยนืยนั” เพื่อเปล่ียนรหสัผา่นและเช่ือมต่อไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอสมคัรสมาชิก 
 

 เป็นหนา้จอส าหรับลงทะเบียนในการเป็นสมาชิก โดยจะแบ่งแผนกของผูใ้ชด้ว้ยรหสัยืนยนั

ในตอนสมคัร มีขั้นตอนเพื่อใชง้านระบบ ดงัน้ี 

1. กรอกรหสัยนืยนั 

2. กรอกอีเมล ์

3. กรอกรหสัผา่น 

4. กรณีท่ีตอ้งการดูรหสัผา่นท่ีกรอกไป สามารถกดปุ่ ม “แสดง” 

5. กรอกยนืยนัรหสัผา่น 

6. กดปุ่ ม “ยนืยนั” เพื่อใชใ้นการส่งอีเมลเ์พื่อยนืยนัการสมคัรสมาชิกดว้ยอีเมลท่ี์กรอก

ใน (1)และเช่ือมต่อไปยงัหนา้สมคัรสมาชิกส าเร็จ (ดงัภาพท่ี 4.5) 

7. กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกการสมคัรสมาชิก สามารถกดลิงก ์“ยกเลิก” ท่ีเช่ือมต่อไปยงั

หนา้เขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอสมคัรสมาชิกส าเร็จ 
 

กดลิงก ์“ส่งใหม่อีกคร้ัง” เพื่อส่งอีเมลย์นืยนัการสมคัรสมาชิกไปยงัผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอแถบเมนูดา้นบนเวบ็ไซต ์
 

 เป็นแถบเมนูท่ีจะแสดงอยูบ่นดา้นบนเวบ็ไซตใ์นขณะเขา้ใชร้ะบบ  

1. กดไอคอน เพื่อใหเ้มนู (2) (3) และ (4) แสดงออกมา 

2. แสดงช่ืออีเมลผ์ูใ้ชง้านและแผนกของผูใ้ชง้าน 

3. กดปุ่ มเมนู “เปล่ียนรหัสผ่าน” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้แสดงค าแนะน าเปล่ียนรหัสผ่าน 

(ดงัภาพท่ี 4.7) 

4. กดปุ่ มเมนู “ออกจากระบบ” ใช้ในการออกจากระบบและเช่ือมต่อไปยงัหน้าเขา้สู่

ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.1) 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอแสดงค าแนะน าเปล่ียนรหสัผา่น 
 

กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการเปลี่ยนรหสัผา่นสามารถท าได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กรอกรหสัผา่นปัจจุบนั 

2. กรอกรหสัผา่นใหม่ 

3. กรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่ 

4. กดปุ่ มยนืยนั เพื่อเปล่ียนรหสัผา่นและปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

5. กรณีท่ีตอ้งการยกเลิกการเปลี่ยนรหสัผา่น สามารถกดปุ่ มปิดหนา้แสดงค าแนะน าได ้
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4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน (แผนกทะเบียน) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8 หนา้จอแรกของแผนกทะเบียน 
 

 หนา้แรกของแผนกทะเบียน ผูใ้ชส้ามารถคน้หาเลขกรมธรรม ์โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เลือกประเภทของกรมธรรมท่ี์ตอ้งการคน้หา ไดแ้ก่ ส่วนบุคคล และองคก์ร 

2. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หากรมธรรม์ เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล   

เป็นตน้ 

3. เลือกวนัท่ี และกรอกเวลาท่ีเกิดเหตุ 

4. กดปุ่ มคน้หา เพื่อน าขอ้มูลท่ีกรอกใน (2) ไปคน้หากรมธรรม ์และเช่ือมต่อไปยงัหนา้

ผลลพัธ์การคน้หากรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 4.9) 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอผลลพัธ์การคน้หากรมธรรม์ 
 

หน้าจอน้ีจะแสดงกรมธรรม์ทั้ งหมดตามท่ีผูใ้ช้งานได้ค้นหาไปในหน้าแรกของแผนก

ทะเบียน (ดงัภาพท่ี 4.8) 

1. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หากรมธรรม์ เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล   

เป็นตน้ 

2. กรอกวนัท่ี และเวลาท่ีเกิดเหตุ 

3. เลือกเมนูประเภทของกรมธรรม ์ไดแ้ก่ 

- ส่วนบุคคล  

- องคก์ร 

4. กดปุ่ มคน้หา เพื่อน าขอ้มูลท่ีกรอกใน (1) ไปคน้หากรมธรรม ์และโหลดหนา้ผลลพัธ์

การคน้หากรมธรรมซ์ ้าอีกคร้ัง 

5. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

6. กดปุ่ มจองสิทธ์ิ จะเช่ือมต่อไปยงัหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 4.10) 

7. กดปุ่ มพิมพ ์จะดาวน์โหลดเอกสารของขอ้มูลกรมธรรม์ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ผูใ้ช ้  
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอภาพรวมของหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์
 

หนา้ภาพรวมของหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

2. เลือกประเภทการรักษา การแสดงผลจะต่างกันไปตามประเภทของการรักษา เช่น 

การเจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 4.12) และอุบติัเหตุ (ดงัภาพท่ี 4.13) 

3. กดปุ่ มยืนยนัจองสิทธ์ิ จะท าการจองสิทธ์ิของกรมธรรมน์ั้นไว ้เพื่อรอการยืนยนัสิทธิ 

และเช่ือมต่อไปยงั หนา้จองสิทธ์ิส าเร็จ (ดงัภาพท่ี 4.14) 

4. กดปุ่ ม “พิมพ”์ จะดาวน์โหลดเอกสารของขอ้มูลกรมธรรมล์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ผูใ้ช ้

5. กดปุ่ มกลบั ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแผนกทะเบียน (ดงัภาพท่ี 4.8) 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอรายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั 
 

 รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนัมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง เช่น xxxxxxxxxxxxx เป็นตน้ 

- เลขกรมธรรม ์เช่น 0044706209000015 เป็นตน้ 

- ช่ือแผนประกนั เช่น ใจป ้ า เป็นตน้ 

- วงเงิน เช่น 1,500 เป็นตน้ 

- สิทธิคงเหลือ เช่น 10 เป็นตน้ 

- รายละเอียดกรมธรรม์ เช่น การเจ็บป่วยดงัต่อไปน้ีอยู่ในระยะเวลารอคอย 120 วนัแรก 

เป็นตน้ 

- โรคท่ีไม่คุม้ครอง เช่น มี ไม่มี เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอขอ้มูลการรักษาประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ของหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์
 

 ส าหรับขอ้มูลการรักษาประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ของหน้าจองสิทธิกรมธรรม์ สามารถ

เลือกไดเ้ลยโดยไม่จ าเป็นกรอกขอ้มูลใดๆ  

 กดปุ่ มอุบติัเหตุ จะเปล่ียนไปแสดง ขอ้มูลการรักษาประเภทอุบติัเหตุ (ดงัภาพท่ี 4.13) 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอขอ้มูลการรักษาประเภทอุบติัเหตุ 
 

ส าหรับขอ้มูลการรักษาประเภทอุบติัเหต ุมีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กดปุ่ มการเจ็บป่วยทัว่ไป จะเปล่ียนไปแสดง ขอ้มูลการรักษาประเภทการเจ็บป่วย

ทัว่ไป ของหนา้การจองสิทธ์ิแทน (ดงัภาพท่ี 4.12) 

2. เลือกวนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

3. กรอกเวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

4. เลือกวนัท่ีเขา้รับการรักษาวนัแรก 

5. กรอกเวลาท่ีเขา้รับการรักษา 

6. กรอกอุบติัเหตุจาก 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอจองสิทธ์ิส าเร็จ 
 

 หนา้จองสิทธ์ิส าเร็จ ท่ีแสดงหลงัจากท าการจองสิทธ์ิจากหนา้จองสิทธิกรมธรรม ์(ดงัภาพท่ี 

4.10) โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แสดงรายละเอียดการจองสิทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

1.1 ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

1.2 เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง เช่น xxxxxxxxxxxxx เป็นตน้ 

1.3 ช่ือแผนประกนั เช่น ใจป ้ า เป็นตน้ 

1.4 วงเงิน เช่น 1,500 เป็นตน้ 

1.5 ประเภทการเขา้รักรักษา เช่น การเจ็บป่วยทัว่ไป อุบติัเหตุ เป็นตน้ 

1.6 วนัท่ีเขา้รับการรักษา  

1.7 เวลาท่ีเขา้รับการรักษา 

2. กดปุ่ ม “ลบ” เพื่อยกเลิกการจองสิทธ์ิกรมธรรม ์

3. กดปุ่ ม “พิมพ”์ ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารขอ้มูลการจองสิทธ์ิ 

4. กดปุ่ ม “ปิดหนา้น้ี” เพื่อเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแผนกทะเบียน (ดงัภาพท่ี 4.8)  
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4.3 ส่วนของผู้ใช้งาน (แผนกการเงิน) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.15 หนา้จอแรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ 
 

 หน้าแรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยืนยนัการใช้สิทธ์ิ โดยผูใ้ช้สามารถใช้งานได ้ตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เลือกแถบเมนูส าหรับเช่ือมต่อไปยงัหนา้จอต่างๆ ดงัน้ี 

- หนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ (ดงัภาพท่ี 4.15) 

- หนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล (ดงัภาพท่ี 4.16) 

- หนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ประวติัการวางบิล (ดงัภาพท่ี 4.17) 

2. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หารายการการจองสิทธิกรมธรรม ์เช่น เลขรับแจง้ ช่ือ-

นามสกุล เป็นตน้ 

3. รายละเอียดรายการการสิทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ล าดบั เช่น 1, 2, 3 เป็นตน้ 

- เลขรับแจง้ เช่น 504144893001 เป็นตน้ 

- เลขท่ีกรมธรรม ์เช่น 0044706209000025 เป็นตน้ 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น Brooklyn Simmons เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีจองสิทธิ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีส้ินสุดการจองสิทธิ เช่น 1 ก.ย. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

4. กดลิงก์ “ดูขอ้มูล” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้ายืนยนัการใช้สิทธ์ิจากกรมธรรม์ท่ีถูกจอง (ดงั

ภาพท่ี 4.18) 
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5. กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการยกเลิกการจองสิทธิกรมธรรม ์สามารถกดลิงก ์“ลบรายการ” 

6. กดปุ่ ม “โหลดขอ้มูลใหม่” เพื่อโหลดหนา้บราวเซอร์อีกคร้ัง 

7. กรณีท่ีผูใ้ช้งานต้องการ ใช้สิทธิกรมธรรม์โดยไม่ต้องผ่านการจองสิทธ์ิจากแผนก

ทะเบียน สามารถกดปุ่ ม “ตรวจสอบสิทธ์ิ” เปิดหน้าแสดงค าแนะน าคน้หากรมธรรม์ 

(ดงัภาพท่ี 4.30) 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล 
 

 หนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล โดยผูใ้ชส้ามารถใช้งานได ้

ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หารายการการใช้สิทธิกรมธรรม์ เช่น เลขรับแจง้ ช่ือ-

นามสกุล เป็นตน้ 

2. รายละเอียดรายการท่ีใชสิ้ทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ล าดบั เช่น 1, 2, 3 เป็นตน้ 

- เลขรับแจง้ เช่น 126429492984 เป็นตน้ 

- เลขท่ีกรมธรรม ์เช่น 0044706209000015 เป็นตน้ 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- ยอดค่ารักษา เช่น 2068.00 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีใชสิ้ทธ์ิ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

3. กดลิงก ์“ดูขอ้มูล” เช่ือมต่อไปยงัหนา้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.23) 

4. กดลิงก์ “อปัโหลด” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้าแสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 

4.28)  
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอแรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ประวติัการวางบิล 
 

 หนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล โดยผูใ้ชส้ามารถใช้งานได ้

ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นในการค้นหารายการประวติัการวางบิล เช่น เลขรับแจ้ง ช่ือ-

นามสกุล เป็นตน้ 

2. รายละเอียดรายการท่ีใชสิ้ทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ล าดบั เช่น 1, 2, 3 เป็นตน้ 

- เลขรับแจง้ เช่น 126429492984 เป็นตน้ 

- เลขท่ีกรมธรรม ์เช่น 0044706209000015 เป็นตน้ 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- ยอดค่ารักษา เช่น 2068.00 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีใชสิ้ทธ์ิ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีอปัโหลดล่าสุด เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

3. กดลิงก ์“ดูขอ้มูล” เช่ือมต่อไปยงัหนา้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.23) 

4. กดลิงก์ “อปัโหลด” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้าแสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 

4.29)  
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอภาพรวมของ หนา้ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิจากกรมธรรมท่ี์ถูกจอง 
 

ภาพรวมของ หนา้ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิจากกรมธรรมท่ี์ถูกจอง โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

2. ข้อมูลการรักษา การแสดงผลจะต่างกันไปตามประเภทของการรักษา เช่น การ

เจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 4.19) และอุบติัเหตุ (รายละเอียด ดงัภาพท่ี 4.20) 

3. ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษา ( ดงัภาพท่ี 4.21) 

4. กดปุ่ มยืนยนัจองสิทธ์ิ จะท าการใช้สิทธ์ิของกรมธรรม์นั้ น เพื่อรอการอัปโหลด

เอกสารทางการเงิน และเช่ือมต่อไปยงัหนา้ใชสิ้ทธ์ิส าเร็จ (ดงัภาพท่ี 4.22) 
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5. กดปุ่ ม “พิมพ์” จะดาวน์โหลดเอกสารของขอ้มูลการจองสิทธิกรมธรรม์ลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

6. กดปุ่ ม “ลบ” เพื่อยกเลิกการจองสิทธ์ิกรมธรรม ์

7. กดปุ่ มกลบั ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยืนยนัการใช้สิทธ์ิ 

(ดงัภาพท่ี 4.15) 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอขอ้มูลการรักษาประเภท การเจ็บป่วยทัว่ไป ของหนา้ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิ 
 

 ขอ้มูลการรักษาประเภท การเจ็บป่วยทัว่ไป ของหน้ายืนยนัการใช้สิทธ์ิ มีขั้นตอนการใช้

งาน ดงัน้ี 

กรอกโรคท่ีเขา้รับการรักษา แลว้กดปุ่ ม Enter 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดการรักษาประเภทอุบติัเหตุ  
 

 รายละเอียดการรักษาประเภทอุบติัเหตุมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- วนัท่ีเกิดอุบติัเหต ุ

- เวลาท่ีเกิดเหตุ 

- วนัท่ีเขา้รับการรักษาวนัแรก 

- เวลาท่ีเขา้รับการรักษา 

- อุบติัเหตุจาก 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษา 
 

 ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษา มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กรอกจ านวนค่ารักษาทั้งหมด แลว้กดปุ่ ม Enter 

2. โปรแกรมจะแสดงยอดท่ีตอ้งช าระ โดยค านวณจากจ านวนค่ารักษาทั้งหมด ลบกบั 

ยอดท่ีประกนัคุม้ครอง 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอใชสิ้ทธ์ิส าเร็จ 
 

หน้าจองสิทธ์ิส าเร็จ ท่ีแสดงหลังจากท าการยืนยนัจองสิทธ์ิจากยืนยนัการใช้สิทธ์ิจาก

กรมธรรม์ท่ีถูกจอง (ดงัภาพท่ี 4.18) หรือหน้ายืนยนัการใช้สิทธ์ิจากกรมธรรม์โดยไม่ผ่านการจอง 

(ดงัภาพท่ี 4.32) โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รายละเอียดใชสิ้ทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- เลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง เช่น xxxxxxxxxxxxx เป็นตน้ 

- ช่ือแผนประกนั เช่น ใจป ้ า เป็นตน้ 

- วงเงิน เช่น 1,500 เป็นตน้ 

- ประเภทการเขา้รับรักษา เช่น การเจ็บป่วยทัว่ไป อุบติัเหต ุเป็นตน้ 

- วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ (แสดงเฉพาะกรณีประเภทการเขา้รับรักษาเป็นอุบติัเหตุ) 
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- เวลาท่ีเกิดอุบติัเหตุ (แสดงเฉพาะกรณีประเภทการเขา้รับรักษาเป็นอุบติัเหตุ) 

- วนัท่ีเขา้รับการรักษา 

- เวลาท่ีเขา้รับการรักษา 

- อุบัติเหตุจาก (โรคท่ีเข้ารับการรักษา กรณีท่ีเป็นประการรับรักษาการเจ็บป่วย

ทัว่ไป) เช่น คนเดินเทา้บาดเจ็บในอุบติัเหตุการขนส่งท่ีไม่ระบุรายละเอียดขณะท า

กิจกรรมท่ีไม่ระบุรายละเอียด เป็นตน้ 

- จ านวนค่ารักษา 

- ยอดท่ีประกนัคุม้ครอง 

- ยอดท่ีตอ้งช าระ 

2. กดปุ่ ม “ปิดหนา้น้ี” เพื่อเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยืนยนัการ

ใชสิ้ทธ์ิ (ดงัภาพท่ี 4.15) 

3. กดปุ่ ม “พิมพ์” เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการใช้สิทธิกรมธรรม์ลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

4. กดปุ่ ม “อปัโหลดเอกสารวางบิล” จะเช่ือมต่อไปหนา้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.23) 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอภาพรวมของ หนา้อปัโหลดเอกสาร 
 

 ภาพรวมของ หนา้อปัโหลดเอกสาร โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

2. รายละเอียดการรักษา การแสดงผลจะต่างกนัไปตามประเภทของการรักษา เช่น การ

เจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 4.24) และอุบติัเหตุ (รายละเอียด ดงัภาพท่ี 4.20) เป็นตน้ 
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3. ขอ้มูลรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการรักษา ( ดงัภาพท่ี 4.25) 

4. ขอ้มูลการอปัโหลดเอกสารวางบิล จะแสดงผลต่างกนั 2 แบบ ดงัน้ี กรณีท่ีประวติัการ

วางบิลไม่เคยมีการอปัโหลดเอกสาร(ดงัภาพท่ี 4.26) กบักรณีท่ีประวติัการวางบิลเคย

มีการอปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.27) 

5. กดปุ่ ม “บนัทึก” จะท าการอปัโหลดเอกสารและบันทึกลงบนฐานขอ้มูล และเช่ือม

ต่อไปยงัหนา้หนา้แรกตามแผนกของผูใ้ช ้

6. กดปุ่ ม “พิมพ์” จะดาวน์โหลดเอกสารของข้อมูลการใช้สิทธิกรมธรรม์ลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

7. กดปุ่ มกลบั เพื่อเช่ือมต่อไปยงัหนา้ใชห้นา้แรกตามแผนกของผูใ้ช ้  
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป 
 

 รายละเอียดขอ้มูลการเขา้รักษา ประเภทการเจ็บป่วยทัว่ไป ประกอบดว้ย ชนิดของโรคท่ีเขา้

รับการรักษา เช่น การติดเช้ือหนองในของอวยัวะสืบพนัธุ์และทางเดินปัสสาวะตอนล่างท่ีมีฝีรอบ

ท่อปัสสาวะหรือต่อมแอก็เซสเซอรี เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการรักษา 
 

 รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการรักษา ประกอบดว้ย 

- วงเงินอุบติัเหตุท่ีสามารถใชไ้ด ้(แสดงเฉพาะประเภทอุบติัเหต)ุ 

- จ านวนเงินค่ารักษาทั้งหมด 

- ยอดท่ีประกนัคุม้ครอง 

- ยอดท่ีตอ้งช าระ 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอขอ้มูลเอกสารประกอบวางบิล กรณีท่ีไม่เคยอปัโหลด 
 

 ขอ้มูลเอกสารประกอบวางบิล กรณีท่ีไม่เคยอปัโหลด มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. อปัโหลดเอกสารจากเคร่ืองลง 

2. รายการเอกสารใหม่ท่ีถูกอปัโหลด มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 126429492948.pdf เป็นตน้ 

- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB เป็นตน้ 

- กรณีท่ีไม่ตอ้งการจะอปัโหลดรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อ

ลบรายการได ้
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอขอ้มูลเอกสารประกอบวางบิล กรณีท่ีเคยอปัโหลดแลว้ 
 

ขอ้มูลเอกสารประกอบวางบิล กรณีท่ีเคยอปัโหลดแลว้ มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. อปัโหลดเอกสารจากเคร่ืองลง 

2. รายการเอกสารท่ีเคยถูกอปัโหลดแลว้ มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 126429492948.pdf 

- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB 

- กรณีท่ีตอ้งการดาวน์โหลดเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนดาวน์โหลดเพื่อท าการ

บนัทึกไฟลเ์อกสารรายการนั้นลงเคร่ืองได ้

- กรณีท่ีตอ้งการลบรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อลบรายการ

ออกจากฐานขอ้มูล 

3. รายการเอกสารใหม่ท่ีถูกอปัโหลด มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 210912 medical certificate.pdf 

- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB 

- กรณีท่ีไม่ตอ้งการจะอปัโหลดรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อ

ลบรายการได ้  
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอหนา้แสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร 
 

 หนา้แสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. อปัโหลดเอกสารจากเคร่ืองลง 

2. รายการเอกสารใหม่ท่ีถูกอปัโหลด มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 126429492948.pdf เป็นตน้ 

- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB เป็นตน้ 

- กรณีท่ีไม่ตอ้งการจะอปัโหลดรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อ

ลบรายการได ้

3. กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่ออปัโหลดเอกสารวางบิล และปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

4. กดปุ่ ม “ยกเลิก” ไวส้ าหรับยกเลิกการอปัโหลดและปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

5. ปุ่ มปิด ส าหรับยกเลิกการอปัโหลดและปิดหนา้แสดงค าแนะน า  
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอแสดงค าแนะน าแกไ้ขเอกสาร 
 

 หนา้แสดงค าแนะน าแกไ้ขเอกสาร มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. อปัโหลดเอกสารจากเคร่ืองลง 

2. รายการเอกสารท่ีเคยถูกอปัโหลดแลว้ มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 126429492948.pdf เป็นตน้ 

- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB เป็นตน้ 

- กรณีท่ีตอ้งการดาวน์โหลดเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนดาวน์โหลดเพื่อท าการ

บนัทึกไฟลเ์อกสารรายการนั้นลงเคร่ืองได ้

- กรณีท่ีตอ้งการลบรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อลบรายการ

ออกจากฐานขอ้มูล 

3. รายการเอกสารใหม่ท่ีถูกอปัโหลด มีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ช่ือไฟลเ์อกสาร เช่น 210912 medical certificate.pdf เป็นตน้ 
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- วนัท่ีอปัโหลดไฟลเ์อกสาร 

- ขนาดของไฟลเ์อกสาร เช่น 845 KB เป็นตน้ 

4. กรณีท่ีไม่ตอ้งการจะอปัโหลดรายการเอกสาร สามารถกดปุ่ มไอคอนถงัขยะ เพื่อลบ

รายการไดก้ดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่ออปัโหลดเอกสารวางบิล และปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

5. กดปุ่ ม “ยกเลิก” ไวส้ าหรับยกเลิกการอปัโหลดและปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

6. ปุ่ มปิด ส าหรับยกเลิกการอปัโหลดและปิดหนา้แสดงค าแนะน า 

  



82 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.30 หนา้จอแสดงค าแนะน าคน้หากรมธรรม ์
 

1. เลือกประเภทของกรมธรรมท่ี์ตอ้งการคน้หา ไดแ้ก่ ส่วนบุคคล และองคก์ร 

2. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หากรมธรรม ์เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล เป็นตน้ 

3. เลือกวนัท่ี และกรอกเวลาท่ีเกิดเหตุ 

4. กดปุ่ มค้นหา เพื่อน าข้อมูลท่ีกรอกใน (2) ไปค้นหากรมธรรม์ และเช่ือมต่อไปยงัหน้า

ผลลพัธ์การคน้หากรมธรรมโ์ดยขา้มการจอง (ดงัภาพท่ี 4.31) 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอผลลพัธ์การคน้หากรมธรรมโ์ดยขา้มการจอง 
 

 หน้าจอน้ีจะแสดงกรมธรรม์ทั้ งหมดตามท่ีผูใ้ช้งานได้คน้หาไปในหน้าแสดงค าแนะน า

คน้หากรมธรรม ์มีขั้นตอนการใชง้าน ดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการค้นหากรมธรรม์ เช่น เลขบตัรประชาชน ช่ือ -นามสกุล       

เป็นตน้ 

2. กรอกวนัท่ี และเวลาท่ีเกิดเหตุ 

3. เลือกเมนูประเภทของกรมธรรม ์ไดแ้ก่ 

- ส่วนบุคคล  

- องคก์ร 

4. กดปุ่ มคน้หา เพื่อน าขอ้มูลท่ีกรอกใน (1) ไปคน้หากรมธรรม์ และโหลดหน้าผลลพัธ์

การคน้หากรมธรรมซ์ ้าอีกคร้ัง 

5. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

6. กดปุ่ มจองสิทธ์ิ จะเช่ือมต่อไปยงัหนา้ยืนยนัการใชสิ้ทธ์ิจากกรมธรรมโ์ดยไม่ผ่านการ

จอง (ดงัภาพท่ี 4.32) 

7. กดปุ่ ม “พิมพ”์ จะดาวน์โหลดเอกสารของขอ้มูลกรมธรรม์ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ

ผูใ้ช ้  
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอภาพรวมของ หนา้ยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิจากกรมธรรมโ์ดยไม่ผา่นการจอง 
 

 ภาพรวมของ หนา้ยืนยนัการใชสิ้ทธ์ิจากกรมธรรมโ์ดยไม่ผา่นการจอง โดยผูใ้ชส้ามารถใช้

งานได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รายละเอียดของกรมธรรมก์ารท าประกนั (ดงัภาพท่ี 4.11) 

2. ข้อมูลการรักษา การแสดงผลจะต่างกันไปตามประเภทของการรักษา เช่น การ

เจ็บป่วยทัว่ไป (ดงัภาพท่ี 4.19) และอุบติัเหตุ (รายละเอียด ดงัภาพท่ี 4.13) 

3. ขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการรักษา ( ดงัภาพท่ี 4.21) 

4. กดปุ่ ม “ยืนยนัจองสิทธ์ิ” จะท าการใช้สิทธ์ิของกรมธรรม์นั้น เพื่อรอการอปัโหลด

เอกสารทางการเงิน และเช่ือมต่อไปยงัหนา้ใชสิ้ทธ์ิส าเร็จ (ดงัภาพท่ี 4.22) เป็นตน้ 
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5. กดปุ่ ม “พิมพ์” จะดาวน์โหลดเอกสารของขอ้มูลการจองสิทธิกรมธรรม์ลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้

6. กดปุ่ มกลบั ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหนา้แรกของแผนกการเงิน หมวดหมู่ยืนยนัการใช้สิทธ์ิ 

(ดงัภาพท่ี 4.15) 
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4.4 ส่วนของผู้ใช้งาน (แผนกติดตามหนีสิ้น) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 หนา้จอแรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล 
 

 หน้าแรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล โดยผูใ้ช้สามารถใช้

งานได ้ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. เลือกแถบเมนูส าหรับเช่ือมต่อไปยงัหนา้จอต่างๆ ดงัน้ี 

- หน้าแรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่อปัโหลดเอกสารวางบิล (ดังภาพท่ี 

4.33) 

- หนา้แรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่ประวติัการวางบิล (ดงัภาพท่ี 4.34) 

2. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หารายการการใช้สิทธิกรมธรรม์ เช่น เลขรับแจง้ ช่ือ-

นามสกุล เป็นตน้ 

3. รายละเอียดรายการท่ีใชสิ้ทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ล าดบั เช่น 1, 2, 3 เป็นตน้ 

- เลขรับแจง้ เช่น 126429492984 เป็นตน้ 

- เลขท่ีกรมธรรม ์เช่น 0044706209000015 เป็นตน้ 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- ยอดค่ารักษา เช่น 2068.00 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีใชสิ้ทธ์ิ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

4. กดลิงก ์“ดูขอ้มูล” เช่ือมต่อไปยงัหนา้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.23) 
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5. กดลิงก์ “อปัโหลด” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้าแสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 

4.28) 

6. กดปุ่ ม “โหลดขอ้มูลใหม่” เพื่อโหลดหนา้บาวเซอร์อีกคร้ัง  
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอแรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่ประวติัการวางบิล 
 

 หนา้แรกของแผนกติดตามหน้ีสิน หมวดหมู่ประวติัการวางบิล โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านได ้

ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการคน้หารายการประวติัการวางบิล เช่น เลขรับแจง้ ช่ือ -

นามสกุล เป็นตน้ 

2. รายละเอียดรายการท่ีใชสิ้ทธิกรมธรรม ์ประกอบดว้ย 

- ล าดบั เช่น 1, 2, 3 เป็นตน้ 

- เลขรับแจง้ เช่น 126429492984 เป็นตน้ 

- เลขท่ีกรมธรรม ์เช่น 0044706209000015 เป็นตน้ 

- ช่ือผูเ้อาประกนั เช่น xxxxxxx xxxxxxx เป็นตน้ 

- ยอดค่ารักษา เช่น 2068.00 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีเกิดเหตุ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีใชสิ้ทธ์ิ เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

- วนัเวลาท่ีอปัโหลดล่าสุด เช่น 31 ส.ค. 2564, 9:41 เป็นตน้ 

3. กดลิงก ์“ดูขอ้มูล” เช่ือมต่อไปยงัหนา้อปัโหลดเอกสาร (ดงัภาพท่ี 4.23) 

4. กดลิงก์ “อปัโหลด” ท่ีเช่ือมต่อไปยงัหน้าแสดงค าแนะน าอปัโหลดเอกสาร (ดงั

ภาพท่ี 4.29) 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

               จากการท่ีบริษทั Plus IT Solution จ ากัด ให้นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้ 
พฒันาเว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภยัในโรงพยาบาล ได้ท าการคน้ควา้ และ
รวบรวมขอ้มูลถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานเดิม และศึกษาการใช้ เคร่ืองมือต่างๆในการพฒันา
ระบบ และให้ทีม Tester ช่วยในการทดสอบระบบ หลงัจากพฒันาระบบ จึงสามารถสรุปผลไดว้่า
ระบบท่ีพฒันาขึ้นมาใหม่นั้น ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับ
ผูใ้ช้งานจ านวนมาก ระบบมมีเสถียรภาพในการประมวลผล ท าให้ผูใ้ช้ระบบสามารถใช้งาน
เวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างราบร่ืน และช่วยแบ่งเบาภาระใหก้บับุคลากรภายในโรงพยาบาล ท าให้ส่งขอ้มูลได้
อยา่งรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

5.1.2 ข้อจ ากดัของโครงงาน 

1. ปัญหาดา้นการใช้เคร่ืองมือในการพฒันา การพฒันานั้นตอ้งมีระบบท่ีจดัเก็บการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จึงตอ้งติดตั้ง และเรียนรู้การใชง้านเคร่ืองมือเพิ่มเติม 

2. ปัญหาดา้นการพฒันาระบบ เน่ืองจากตวัระบบเดิมนั้นมีความซับซ้อนท าให้เกิด

ความล่าชา้ในการพฒันาระบบ 

3. ปัญหาในการด า เนินงานเน่ืองจากเว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์

ประกนัภยัในโรงพยาบาล จะมีการแบ่งใหแ้ต่ละแผนกพฒันา ซ่ึงในบางคร้ังจะตอ้ง

รองานจากแผนกอ่ืน อาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงการแสดงวนัเร่ิมตน้ และวนัหมดอายุของกรมธรรม์ในหน้าคน้หา

กรมธรรมใ์หช้ดัเจน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านรับรู้ถึงระยะเวลาของกรมธรรม ์

2. สามารถพฒันาระบบเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการอปัโหลดเอกสารควรจะสามารถดู

เอกสารท่ีอปัโหลดผา่นบราวเซอร์ไดโ้ดยไม่ตอ้งบนัทึกลงเคร่ืองของผูใ้ชง้าน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดฝึ้กระเบียนวินยัใหต้รงต่อเวลาและรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย 
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2. ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบับุคลากรในองคก์ร 

3. ไดเ้รียนรู้โปรแกรมและเทคโนโลยภีายในองคก์ร 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ขาดความรู้ดา้นการใชซ้อฟตแ์วร์ขององคก์ร 

2. ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานจริงท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาความรู้ดา้นซอฟตแ์วร์มากขึ้น 

2. ควรน าการออกแบบโปรแกรมเพื่อใหก้ารเขียนโคด้เป็นมาตรฐานเดียวกนั (Design 

Patterns) มาประยกุตใ์ช ้
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี ก.1 E-R Diagram ( ภาษาไทย ) 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram ( ภาษาองักฤษ ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 
ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

BillingHistory 
ConfirmedCase 
Customer 
Document 
Policy 
ReservationCase 
User 

ประวติัการวางบิล 
การใชสิ้ทธิกรมธรรม ์
ลูกคา้ 
เอกสารวางบิล 
กรมธรรม ์
การจองสิทธิกรมธรรม ์
ผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี ก.2 รายการตารางขอ้มูลประวติัการวางบิล (BillingHistory) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

BillingHistoryID varchar (255) YES YES  เลขรับแจง้ประวติั
การวางบิล 

ConfirmedCaseID varchar (255) NO YES ConfirmedCase. 
ConfirmedCaseID 

เลขรับแจง้การใช้
สิทธ์ิ 

LastestEditDateTime varchar (255) NO YES  วนั-เวลาท่ีแกไ้ข
ล่าสุด 

 

ตารางท่ี ก.3 รายการตารางขอ้มูลการใชสิ้ทธิกรมธรรม ์(ConfirmedCase) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

ConfirmedCaseID varchar (255) YES YES  เลขรับแจง้การใช้
สิทธ์ิ 

PolicyID varchar (255) NO YES Policy. PolicyID เลขกรมธรรม ์
CaseType varchar (255) NO YES  ประเภทการรักษา 
AccidentDateTime varchar (255) NO YES  วนั-เวลาท่ีเกิดเหตุ 
FirstTreatmentDate
Time 

varchar (255) NO YES  วนั-เวลาท่ีเขา้
รักษา 

Symptom varchar (255) NO YES  อาการ 
Cost decimal (10,2) NO YES  ค่ารักษา 
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ตารางท่ี ก.4 รายการตารางขอ้มูลลูกคา้ (Customer) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

CustomerID varchar (255) YES YES  รหสับตัร
ประชาชน 

CustomerName varchar (255) NO YES  ช่ือผูเ้อาประกนั 
 

ตารางท่ี ก.5 รายการตารางขอ้มูลเอกสารวางบิล (Document) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

DocumentID varchar (255) YES YES  รหสัเอกสาร 
BillingHistoryID varchar (255) NO YES BillingHistory. 

BillingHistoryID 
เลขรับแจง้ประวติั
การวางบิล 

Document file NO YES  เอกสารวางบิล 
FileName varchar (255) NO YES  ช่ือไฟล ์
FileType varchar (255) NO YES  ชนิดไฟล ์
FileSize int NO YES  ขนาดไฟล ์
UploadDateTime varchar (255) NO YES  วนั-เวลาท่ีบนัทึก 
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ตารางท่ี ก 6 รายการตารางขอ้มูลกรมธรรม ์(Policy) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

PolicyID varchar (255) YES YES  เลขกรมธรรม ์
CustomerID varchar (255) NO YES Customer. 

CustomerID 
รหสับตัร
ประชาชน 

PolicyName varchar (255) NO YES  ช่ือกรมธรรม ์
CreditLimit decimal (10,2) NO YES  วงเงิน 
PolicyDetail varchar (255) NO YES  รายละเอียด

กรมธรรม ์
OPD int NO YES  จ านวนการใช้

สิทธ์ิคงเหลือ 
 

ตารางท่ี ก.7 รายการตารางขอ้มูลการจองสิทธิกรมธรรม ์(ReservationCase) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

ReservationCaseID varchar (255) YES YES  เลขรับแจง้การ
จองสิทธ์ิ 

Email varchar (255) NO YES User. Email อีเมล ์
PolicyID varchar (255) NO YES Policy. PolicyID เลขกรมธรรม ์
CaseType varchar (255) NO YES  ประเภทการรักษา 
AccidentDateTime varchar (255) NO NO  วนั-เวลาท่ีเกิดเหตุ 
FirstTreatmentDate
Time 

varchar (255) NO NO  วนั-เวลาท่ีเขา้
รักษา 

ExpireDatetime varchar (255) NO YES  วนั-เวลาส้ินสุด
การใชสิ้ทธ์ิ 

Symptom varchar (255) NO NO  อาการ 
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ตารางท่ี ก.8 รายการตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน (User) 
Name 

 
Data Type 

 
P 
 

M 
 

Reffer to 
 

Description 
 

Email varchar (255) YES YES  อีเมล ์
Password varchar (255) NO YES  รหสัผา่น 
Branch varchar (255) NO YES  แผนก 
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ภาพท่ี ก. 3 Context Diagram เวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัในโรงพยาบาล 
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ภาพท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตส่์วนหนา้การใชสิ้ทธิกรมธรรมป์ระกนัภยัใน
โรงพยาบาล
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : เขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : จองสิทธิกรมธรรม ์  
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 : ใชสิ้ทธิกรมธรรมท่ี์ไดรั้บผา่นการจองมา
เรียบร้อย  
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 : ใชสิ้ทธิกรมธรรมท่ี์ไม่เคยผา่นการจองมาก่อน  
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 5 : อปัโหลดเอกสารวางบิล 
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 6 : แกไ้ขเอกสารวางบิล 
  



 
 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี ข.1 ขณะพฒันาระบบท่ีบริษทั 
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ภาพท่ี ข.2 ประชุมกบัทีม Tester เก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดของระบบท่ีเกิดขึ้น 
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ภาพท่ี ข.3 ปรึกษากบับุคลากรภายในบริษทัเร่ืองการพฒันาระบบ 
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ภาพท่ี ข.4 ขณะพฒันาระบบท่ีบา้น 
  



112 

 

 

 
 

ภาพท่ี ข.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบดว้ยตนเองก่อนส่งใหที้ม Tester ทดสอบ 

 



 

 

ชื#อผู้จดัทาํ 
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