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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

บทที่ 1 บทน ำ  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดให้มีการเปิดให้บริการอบรมภาษาต่างประเทศหลายภาษาแก่บุคคลทั่วไป มีผู้สนใจเข้าอบรม

เป็นจ านวนมาก ผู้เข้ารับการอบรมส าเร็จและน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ในการท างานและ

การศึกษาแล้วหลายรุ่น จนมีผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศของโครงการเป็นจ านวนมาก ที่ผ่านมา 

การด าเนินการรับสมัครของโครงการฯ นั้นผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจะต้องเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานโครงการ 

(ท่าพระจันทร์/รังสิต) แล้วช าระค่าบริการโดย ช าระเป็นเงินสด ณ ที่สมัคร หรือช าระโดยการฝาก/โอนเข้าบัญชี

ธนาคารของโครงการฯ การน าเอาเทคโนโลยีทางด้านการคอมพิวเตอร์และการสือสารมาใช้ โดยการสร้างช่อง

ทางการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แกผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เป็นการช่วย

ลดปัญหาในเรื่องเวลาและการเดินทาง เพ่ิมช่องทางในการรับช าระค่าบริการ ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมสามารถ

ตรวจสอบและเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่สนใจได้ด้วยตัวเอง และตรวจสอบผลการสมัครพร้อมสั่งพิมพ์ Bill 

Payment เพ่ือช าระค่าลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่บ้าน/ที่ท างาน หรือสถานที่ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท

ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่โครงการ ลดขั้นตอนการท างาน และลดการใช้กระดาษด้วย 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่พัฒนาระบบลงทะเบียนอบรม

ภาษาต่างประเทศ และบริการ Bill Payment นี้ 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

วัตถุประสงค ์

1) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์ โดย

สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง 

2) เพ่ือให้การรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการอบรมและการช าระค่าอบรมมีความทันสมัย สะดวก

ปลอดภัยในการรับช าระค่าสมัครและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3) คณะศิลปศาสตร์ต้องการน าระบบการรับช าระเงินค่าบริการ (Bill Payment) ผ่านทางธนาคารมา

ใช้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้สนใจเข้าอบรม และเป็นการลด

ข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนในการการด าเนินธุรกรรมทางการเงินของคณะฯ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมภาษาต่างประเทศจะได้รับความสะดวก คือสามารถสมัครและลงทะเบียน

ได้ด้วยตนเองผ่านทาง Web Browser จากที่ใดก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ทได้ 

2) โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มีระบบการรับสมัครและลงทะเบียนอบรม

รวมทั้งระบบการช าระค่าสมัครอบรมที่ทันสมัย สะดวกปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล 

3) คณะศิลปศาสตร์สามารถใช้งานระบบ Bill Payment ผ่านทางธนาคาร เพ่ืออ านวยความสะดวก

แก่เจ้าหน้าที่โครงการ ลดข้อผิดพลาดและขั้นตอนในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินของคณะฯ ได้

ตามวัตถุประสงค์ 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

  ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบริการ Bill Payment คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้มีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 
  1. เป็นระบบรับสมัครและลงทะเบียนเพ่ือเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ online ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ท โดยสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทาง web Browser ทั่วไปที่มีติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจ
เข้าอบรมสามารถสมัครและลงทะเบียนจากที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออิเตอร์เน็ทได้ 
  2. มีระบบการจัดการลูกค้า (ผู้สมัครเข้ารับการอบรม) โดยการจัดกลุ่มผู้ลงทะเบียนในแต่ละ
รายวิชา จัดการนับจ านวนผู้สมัคร สามารถจ ากัดจ านวนผู้สมัครในแต่ละวิชาเมื่อได้ผู้สมัครครบตามจ านวนแล้วท า
การปิดรับสมัครในรายวิชานั้น 
  4. มีระบบจัดท า Bill Payment โดยใช้ Barcode ส าหรับการช าระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร หรือผ่านทาง Online Banking 
  3. สามารถตรวจสอบผลการสมัคร และผลการช าระค่าสมัครได้ด้วยคนเอง 
  4. มีระบบจัดการการพิมพ์ใบเสร็จ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จให้แก่ลูกค้าได้ตรง
ตามล าดับการช าระค่าสมัคร 
  5. มีระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการท าการตลาดต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
- 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

แสดงขอบเขตและขั้นตอนในกำรท ำงำนของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สมัคร 

  ระบบรับสมัครอบรมภำษำ ฯ 

ธนำคำรรับช ำระ

ค่ำสมัคร DB 

Bill Payment 

ผู้สมัคร 
ผู้สมัคร 

ผลกำรสมัคร 

ใบเสร็จ 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวควำมคิด การท างานของระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศและ Bill Payment ของคณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีหลักการท างานคือ ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนทางออนไลน์ จากนั้นระบบจะ
ท าการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และออก Bill Payment ให้ผู้สมัครพิมพ์แล้วน าไปช าระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร 
หรือผ่านทาง E-Banking จากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการสามารถจัดการข้อมูลและ จัดท าใบเสร็จให้แก่ผู้สมัครได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพแสดงโครงสร้างการท างานของระบบ 

ลงทะเบียนอบรมภำษำฯ ลงทะเบียนอบรมภำษำฯ 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 VB.NET (www.thaiall.com, 2562: online) คือ เครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่ม
ไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต (Microsoft Visual Studio .NET) เป็นการโปรแกรมที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
กราฟิกส าหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาเบสิก 
และท างานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม
เชิงวัตถุอย่างแท้จริง และรองรับการออกแบบด้วยยูเอ็มแอล (UML = Unified Modeling Language)  
 Visual Studio .NET คือ เครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมแบบครบวงจร เป็นการร่วบรวมเครื่องมือที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมอย่างครบถ้วน )IDE = Integrated Development Environment) ซึ่งรวมบริการ
การพัฒนาภาษาโปรแกรม บริการคลาสพ้ืนฐานให้น ามาใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เช่น เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 
(SQL Server) วิชวลเบสิกดอทเน็ต (VB.NET) วิชวลซีชาร์ป (VC#) วิชวลเจชาร์ป (VJ#) วิชวลซีพลัสพลัส (VC++) 
และเอเอสพีดอทเน็ต (ASP .NET) เป็นต้น โดยทั้งหมดท างานอยู่บนซีแอลอาร์ (CLR = Common Language 
Runtime) ที่รองรับการประมวลผลและเข้าใช้ทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ASP.NET (https://th.wikipedia.org, 2562: online) คือเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอป
พลิเคชัน และเว็บเซอร์วิซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ASP.NET เป็นรุ่นถัด
จาก Active Server Pages (ASP) แม้ว่า ASP.NET นั้นจะใช้ชื่อเดิมจาก ASP แต่ทั้งสองเทคโนโลยีนั้นแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง โดยไมโครซอฟท์นั้นได้สร้าง ASP.NET ขึ้นมาใหม่หมดบนฐานจากCommon Language Runtime 
(CLR) ซึ่งท าให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาใดก็ได้ที่รองรับโดยดอตเน็ตเฟรมเวิร์กเช่น  C# และ VB.NET เป็นต้น 
ปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ ASP.NET 2.0 ซึ่งรวมอยู่ใน .NET Framework 2.0. และ .NET Framework 3.0. 
 รูปแบบไฟล์ ASPX เป็นชื่อรูปแบบไฟล์ของหน้าแบบฟอร์ม ASP.NET โดยทั่วไปแล้วในไฟล์จะมีรหัสแบบ 
HTML หรือ XHTML ซึ่งใช้ก ากับรูปแบบฟอร์ม หรือ เนื้อหาในหน้าเว็บ และในส่วนของโค้ดนั้น อาจจะอยู่ในหน้า
เดียวกันในแท็ค หรือ บล็อก <% -- รหัสที่ใช้ -- %> (โดยในกรณีนี้จะคล้ายกับเทคโนโลยีที่ ใช้พัฒนาเว็บ 
อย่าง PHP และ JSP) หรือแยกอยู่ในหน้าโค้ดออกมาต่างหาก (Code behind) ASP.NET รองรับการเขียนโค้ดใน
บรรทัดเดียวกันทั้งหมดในไฟล์ ASPX แต่วิธีนี้นั้นเป็นวิธีที่ไม่แนะน า 
 ข้อได้เปรียบหลักของ ASP.NET ระหว่าง ASP 

 โค้ดจะได้รับการ compiled ท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น และช่วยจับข้อผิดพลาดในช่วงการออกแบบได้ 
 ระบบการจัดการข้อผิดพลาด (Exception handling) ที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
 ใช้วิธีการพัฒนาวินโดวส์แอปพลิเคชันอย่างการใช้ controls หรือ events ซึ่งท าให้การพัฒนาง่าย และดูดี

ขึ้น 
 มีหลากหลาย controls และไลบรารีพร้อมในการใช้งานให้เลือกเพ่ือการพัฒนาที่สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
 สามารถพัฒนาได้หลากหลายภาษาท่ีรองรับดอตเน็ต เช่น C# VB.NET J# เป็นต้น 
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 สามารถท าการแคชได้ท้ังหน้า หรือส่วนหนึ่งของหน้าที่ต้องการ 
 สามารถแยกส่วนโค้ดออกมาต่างหากจากหน้ารูปแบบ 
 Session สามารถเลือกที่จะบันทึกในฐานข้อมูลได้ ท าให้ session ไม่สูญหายหากมีการรีเซ็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

เป็นต้น 
 รองรับมาตรฐานเว็บดีขึ้นกว่าเดิม รวมถึงการท างานร่วมกับ CSS 

 
 MySQL  เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดย
ใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการ
พัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิง
ธุรกิจ ฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL  ในความสามารถความรวดเร็ว การรองรับจ านวนผู้ใช้และขนาดของข้อมูล
จ านวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น  Unix, OS/2, Mac OS หรือ
Windows ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Web Development Platform ทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็น  C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tel หรือ  ASP ก็ตามที  ดั งนั้นจึ ง ไม่ เป็นที่น่ าแปลกใจเลยว่ า 
ท าไม MySQL จึงได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้นๆ ไปในอนาคตMySQL จัดเป็น
ซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software สามารถดาวน์โหลด Source Code ต้นฉบับได้จากอินเตอร์เน็ตโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การแก้ไขก็สามารถกระท าได้ตามความต้องการ  MySQL  ยึดถือสิทธิบัตรตาม GPL (GNU 
General Public License) ซึ่งเป็นข้อก าหนดของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่โดยจะเป็นการชี้แจงว่า สิ่งใดท าได้
หรือท าไม่ได้ส าหรับการใช้งานในกรณีต่างๆ ทั้งนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หรือรายละเอียดของ  GPL สามารถหา
ข้อมูลได้ จากเว็บไซต ์http://www.gnu.org/  

 MySQL ได้รับการยอมรับและทดสอบเรืองของความรวดเร็วในการใช้งาน โดยจะมีการทดสอบและ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางด้านฐานข้อมูลอ่ืนอยู่เสมอ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ ที่
ยังไม่ค่อยมีความสามารถมากนัก มาจนถึงทุกวันนี้ MySQL ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น รองรับ
ข้อมูลจ านวนมหาศาล สามารถใช้งานหลายผู้ใช้ได้พร้อมๆ กัน )Multi-user)  มีการออกแบบให้สามารถแตกงาน
ออกเพ่ือช่วยการท างานให้เร็วยิ่งขึ้น รองรับข้อมูลจ านวนมหาศาลเพ่ือช่วยการท างานเร็วยิ่งขึ้น )Multi-
threaded) วิธีและการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น การก าหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีความรัดกุม
น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเครื่องมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตัวเองและของผู้พัฒนาอ่ืนๆ มีมากยิ่งขึ้น นอกจากนนี้สิ่ง
หนึ่งที่ส าคัญคือ “MySQL ได้รับการพัฒนาไปในแนวทางตามข้อก าหนดมาตรฐาน  SQL ดังนั้น เราสามารถใช้
ค าสั่ง SQL ในการท างาน MySQL  ได้”  นักพัฒนาที่ใช้ SQL  มาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องศึกษาค าสั่งเพ่ิมเติม แต่
อาจจะต้องเรียนรู้ถึงรูปแบบและข้อจ ากัดบางอย่างโดยเฉพาะ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางทีมงานผู้พัฒนา MySQL  มีเป้าหมาย



8 
 

 
ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

อย่างชัดเจนที่จะพัฒนาให้ MySQL  มีความสามารถสนับสนุนตามข้อก าหนด SQL92  มากที่สุดและจะพัฒนาให้
เป็นไปตามข้อก าหนด  SQL99 ต่อไป 

 ในการพัฒนาระบบนี้ผู้เขียนเลือกใช้ Microsoft Visual Studio 2015 โดยโปรแกรมด้วยภาษา VB.NET 
ร่าวมกับ ASP.NET  เนื่องจากเป็นทั้งสองภาษามีความยืดหยุ่น คล่องตัว ท าความเข้าใจได้ไม่ยาก ใช้ ASP.NET 
พัฒนาในส่วนของ User Interface (ส่วน front หรือหน้า Web) แทนที่จะใช้ PHP เนื่องจาก ASP สามารถ
โปรแกรมแบบ OOP และ มีหลากหลาย controls และไลบรารีพร้อมในการใช้งานให้เลือกเพ่ือการพัฒนาที่สะดวก 
และรวดเร็วขึ้น และผู้เขียนมึความช านาญและประสบการณ์ในการโปรแกรม VB.NET โดยใช้ฐานข้อมูล MySQL ใน
การจัดการกับข้อมูลทีม่ีขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างด ี
 
 Bill Payment เป็นการให้บริการรับช าระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แทนเจ้าหนี้ (อาทิ ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบัตรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) เช่น เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ าประปาจากการประปาซึ่ง
เป็นเจ้าหนี้และเป็น “ผู้ออกใบแจ้งหนี้ หรือ biller” แล้วผู้ใช้น้ าสามารถน าใบแจ้งหนี้นี้ไปช าระได้ที่ผู้ให้บริการรับ
ช าระเงินแทนโดยไม่ต้องเดินทางไปช าระที่ส านักงานของการประปาโดยตรง นอกจากการส่งใบแจ้งหนี้ที่เป็น
กระดาษแล้ว biller บางรายอาจให้บริการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMS หรือลูกค้า
ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ดู ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ด้ เ ล ย  ร ว ม ถึ ง อ า จ ใ ห้ ลู ก ค้ า ช า ร ะ เ งิ น ไ ด้ ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ผ่ า น
เครื่อง ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ได้อีกด้วย 

ช่องทำงกำรให้บริกำร เช่น 
1.  ธนาคารพาณิชย์ ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาตู้ ATM และ Internet /Mobile banking 
2.  จุดรับช าระเงินผู้ให้บริการที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น ไปรษณีย์ไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทส
โก ้โลตัส บิ๊กซี แฟมิลี่มาร์ท เอไอเอส ทีโอที เจมาร์ท ไอ-โมบาย 
3. กระเป๋าเงิน e-Money ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ true money และ mPay 
ข้อดีในกำรใช้บริกำร Bill Payment 
1. ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสามารถจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ได้หลายช่องทาง ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไป
ช าระท่ีส านักงานของ biller  
2. ผู้บริ โภคมั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินให้กับผู้ รับช าระเงินแทนตรงตามเวลา  มีผลเท่ากับได้ช าระ
ให้กับ biller ตรงตามเวลาเช่นกัน 
ข้อควรระวังในกำรใช้บริกำร Bill Payment 

 1. ควรศึกษาข้อมูลว่าใบแจ้งหนี้ของ biller สามารถน าไปช าระที่ผู้ให้บริการรับช าระเงินแทนรายใดได้
บ้าง เพ่ือจะได้เลือกช่องทางที่สะดวก หรือประหยัดค่าธรรมเนียมมากที่สุด  
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2. ควรตรวจสอบเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมก่อนใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรับช าระเงินแทนบางราย สามารถรับ
ช าระได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดเท่านั้น หากลูกค้าช าระเงินล่าช้ากว่าที่ก าหนดในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าต้อง
สอบถามจาก  biller ว่ าจะสามารถช าระผ่ านช่องทางใดบ้ าง  นอกจากการไปช าระเงินที่ ส านักงาน
ของ biller โดยตรง  
3. ระมัดระวังการช าระผ่านจุดรับช าระเงินที่ไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย และไม่ได้มีสัญญาผูกพันกับ biller แต่
เป็นตัวกลางรับเงินและเดินทางไปจ่ายแทนลูกค้าที่ส านักงานของ biller หรือผู้ให้บริการรับช าระเงินแทนอีกทอด
หนึ่ง ทั้งนี ้หากตัวกลางดังกล่าวไม่ได้น าเงินไปจ่ายให้ตามใบแจ้งหนี้ จะท าให้ลูกค้าเดือดร้อน สูญเงิน และกลายเป็น
คนผิดนัดช าระ ซึ่งอาจท าให้ถูกระงับการให้บริการ (กรณีน้ า-ไฟ) หรือถูกคิดค่าปรับหรือดอกเบี้ยกรณีช าระเงิน
ล่าช้า (กรณีบัตรเครดิต)  
4. กรณีใบแจ้งหนี้ที่มียอดเงินสูง  ควรช าระผ่านช่องทางช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เช่น เครื่อง ATM 
Interner/Mobile banking เป็นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการถือเงินสดติดตัวเป็นเวลานาน และลดความเสี่ยงจากการถูก
โจรกรรม 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

บทที่ 3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบและขั้นตอนการรับสมัคร/การลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรม การรับช าระค่าลงทะเบียนเพื่ออบรมภาษาต่างประเทศของโครงการ 
  2. วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการรับสมัคร/การลงทะเบียน ค านวน
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ และพิมพ์เอกสาร Bill Payment เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถน าไปช าได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร มี
ระบบตรวจสอบการช าระเงินของผู้สมัครเพื่อน าข้อมูลมาออกใบเสร็จให้แก่ผู้สมัคร 
  3. จัดท าฐานข้อมูล และระบบการรับสมัคร online ส าหรับโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้
สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการของระบบ 

ก าหนดขั้นตอนและเครื่องมือใน

การด าเนนิการพัฒนาระบบ 

ออกแบบและสร้างฐานขอ้มูล 

ส าหรับระบบ 

พัฒนาระบบให้สามารถใช้งาน

ได้ตรงตามวัตถุประสงค ์

ทดสอบระบบ 

แก้ใขข้อผิดพลาดให้สามารถ

ท างานได้ถกูตอ้ง 

เปิดระบบเพือ่ใช้งานและ

ติดตามผล 



11 
 

 
ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

วิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบกำรรับสมัครอบรมภำษำต่ำงประเทศ 
 ระบบเดิมเป็นการด าเนินการด้วยมือทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ
การอบรมไปจนสิ้นสุดกระบวนการดังนี้ 
 1. การรับสมัคร ผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อขอสมัครเข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศในคอร์สอบรมที่ตน
สนใจที่เคาน์เตอร์ส านักงานโครงการ ท่าพระจันทร์/รังสิต และสามารถลงทะเบียนสมัครโดยกรอกเอกสารใบสมัคร
ได้ ณ ส านักงานโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการจะด าเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครและเก็บรวมรวมเอกสารการสมัคร
เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 2. การรับช าระค่าสมัคร หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยผู้สมัครสามารถช าระค่าสมัครเป็นเงินสดได้ที่
เคาน์เตอร์ส านักงานโครงการ หรือผู้สมัครจะต้องช าระโดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารของโครงการ ที่
ก าหนดไว้เท่านั้น 
 3. การพิมพ์ใบเสร็จ เจ้าหน้าที่โครงการจะต้องน าสมุดบัญชีเงินฝากของโครงการไปท าการปรับยอด
ประจ าวันก่อนจึงจะทราบว่ามีผู้สมัครรายใดช าระเงินค่าสมัครเข้ามาบ้าง จึงจะสามารถออกใบเสร็จให้แก่ผู้สมัครได้ 
เนื่องจากใบเสร็จมีหมายเลขล าดับที่ จ าเป็นต้องออกใบเสร็จเรียงล าดับตามล าดับการจ่ายเงินของผู้สมัคร เพ่ือให้
การตรวจสอบกับทางฝ่ายการเงินตรงตามความเป็นจริง 
 4. การตรวจสอบผลการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้จนกว่าโครงการจะปิดรับสมัคร
และเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการสรุปยอดผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว 
 
 ปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร 
 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานข้างต้นสามารถระบุปัญหาได้ดังนี้ 
 1. การลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ผู้ที่สนใจต้องเดินทางมาที่ส านักงานโครงการเพ่ือกรอกเอกสาร
การสมัคร ท าให้ไม่สะดวกเสียเวลาในการเดินทาง 
 2. การช าระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโครงการท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาด และการ
ตรวจสอบว่าเป็นการช าระค่าสมัครของผู้สมัครรายใดท าได้ยากต้องรอให้เจ้าหน้าที่น าสมุดบัญชีเงินฝากไปท าการ
ปรับยอดก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 
 3. ผู้สมัครเข้าอบรมไม่สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ด้วยตนเอง 
 4. การพิมพ์ใบเสร็จต้องรอการตรวจสอบการช าระค่าอบรมให้เสร็จทั้งหมดก่อน เพราะต้องพิมพ์ตามล าดับ
การช าระเงิน 
 5. ไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน ขาดความทันสมัย 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ควำมต้องกำรของระบบ 
 1. ต้องมีระบบการรับสมัคร/ลงทะเบียน online ซึ่งมีการท างานเป็นแบบ Web Application หมายความ
ว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยผ่านทางโปรแกรม Internet Browser ที่มีติดต้ังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพ่ิมเติม 
 2. ต้องมีฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลลูกค้า (ผู้สมัคร) ข้อมูลรายละเอียดวิชาที่เปิดอบรม และข้อมู ลการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมในแต่ละวิชา 
 3. ระบบต้องสามารถค านวนค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ผู้สมัครจะต้องช าระ และพิมพ์เอกสาร Bill Payment 
ส าหรับผู้สมัครแต่ละรายน าไปช าระค่าสมัครอบรมที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช าระผ่านทาง Internet Banking 
 4. ระบบต้องมีการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เพ่ือใช้ในการจัดท า Barcode ส าหรับการท า Bill 
Payment 
 5. ระบบจะต้องมีการสร้าง Barcode ของผู้สมัครแต่ละคนเพ่ือบันทึกลงใน Bill Payment ส าหรับน าไป
ช าระค่าสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช าระผ่านทาง Internet Banking 
 6. ระบบจะต้องมีการสรุปรายงานผลการสมัครและผลการช าระเงินในแต่ละรายวิชาที่เปิดอบรม  
 7. ระบบจะต้องสามารถพิมพ์ใบเสร็จส าหรับผู้เข้าสมัครแต่ละรายตามล าดับการช าระเงินค่าสมัคร 
 8. ระบบจะต้องมีการบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมทั้งหมด สามารถน ามาวิเคราะห์การตลาดได้ 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบลงทะเบียนอบรมภำษำต่ำงประเทศ คณะศิลปศำสตร์ 
  ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบริการ Bill Payment คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ได้น าเอา Visual Studio 2015 มาเป็นเครื่องมือในการจัดท า โดยการ 
Coding ด้วยภาษา VB.NET และ Java Script เนื่องจาก .NET มีความสามารถท างานได้รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น
สามารถพัฒนาได้ไม่ยาก สามารถท างานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลากหลายและสามารถท างานร่วมกับ MySQL ได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ coding ด้วย Visual Basic ซึ่งสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
เหมาะที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้สามรถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 

Microsoft Visual Studio 2015 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 MySQL Version 5.7 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบฯ โดยใช้ภาษา SQL ในการ
เชื่อมต่อและเรียกใช้และจัดเก็บข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับระบบฯ 

 
 Crystal Reports เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการรายงานและ Bill Payment 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

บทที่ 4 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 
กำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร เพื่อใช้ประกอบในกำรจัดท ำ Barcode ส ำหรับ Bill Payment 
  การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดท า Barcode 
ส าหรับ Bill Payment ให้ผู้สมัครน าไปช าระเงินค่าสมัครกับทางธนาคารแล้ว การก าหนดหมายเลขผู้สมัครยังท าให้
ง่ายต่อการตัวสอบจ านวนผู้สมัครในแต่ละรายวิชาที่มีการรับสมัคร และยังง่ายต่อการตรวจสอบการช าระเงินของ
ผู้สมัครเพ่ือน าไปด าเนินการออกใบเสร็จให้แก่ผู้สมัครด้วย การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครนี้จะใช้แนวคิด
วิธีการก าหนดหมายเลขประจ าตัวโดยให้ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก ตัวเลขแต่ละหลักจะมีความหมายที่แตกต่าง
กันดังนี ้
 
  ตัวเลขหลักที่ 1 – 2  
  เป็นตัวเลขสองตัวท้ายของปี พ.ศ.  
  ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2562 หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครสองหลักแรกจะเป็น 62  
 
   
  ตัวเลขหลักที่ 3 
  เป็นตัวเลขที่บอกช่วงของการเปิดอบรมในแต่ละปี ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 ช่วง (1,2,3,4) 
  ตัวอย่างเช่น หมายเลขประจ าตัว 6226113011 คือผู้ที่สมัครเข้าอบรมในช่วงที่ 2 ของปี 2562 
 
  ตัวเลขหลักที่ 4 – 5 
  เป็นตัวเลขรหัสประจ ารายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 
 

รำยวิชำที่เปิดสอนส ำหรับท่ำพระจันทร์ 
หมำยเลขรหัส รำยชื่อวิชำ หมำยเลขรหัส รำยชื่อวิชำ 

01 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 21 ภาษาจีนกลางระดับ 1 

02 การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 22 ภาษาจีนกลางระดับ 2 

03 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน 23 ภาษาจีนกลางระดับ 3 

04 สนทนาภาษาอังกฤษ 24 ภาษาจีนกลางระดับ 4 

05 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ 25 ภาษาจีนกลางระดับ 5 

06 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 26 ภาษาสเปนระดับ 1 

07 การฟังพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 27 ภาษาสเปนระดับ 2 

08 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน 28 ภาษาเยอรมันระดับ 1 

09 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC  29 ภาษาเยอรมันระดับ 2 

62 26113011 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 1-2 

62 2 6113011 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 3 

622 61 13011 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 4-5 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

0 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบTOEFL 30 ภาษาเยอรมันระดับ 3 

11 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS 31 ภาษาเยอรมันระดับ 4 

12 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TU-GET 32 ภาษาเยอรมันระดับ 6 

13 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 33 ภาษาฝรั่งเศสระดับ 1 

14 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 34 ภาษาฝรั่งเศสระดับ 2 

15 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 35 ภาษาอิตาเล่ียนระดับ 1 

16 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 36 ภาษาอาหรับระดับ 1 

17 ภาษาเกาหลีระดับ 1 37 ภาษารัสเซียระดับ 1 

18 ภาษาเกาหลีระดับ 2 21 ภาษาจีนกลางระดับ 1 

19 ภาษาเกาหลีระดับ 3 22 ภาษาจีนกลางระดับ 2 

20 ภาษาเกาหลีระดับ 4 23 ภาษาจีนกลางระดับ 3 

รำยวิชำที่เปิดสอนส ำหรับศูนย์รังสิต 
หมำยเลขรหัส รำยชื่อวิชำ หมำยเลขรหัส รำยชื่อวิชำ 

61 ภาษาจีนกลางระดับ 1 (รังสิต) 81 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (รังสิต) 

62 ภาษาจีนกลางระดับ 2 (รังสิต) 82 การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (รังสิต) 

63 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 (รังสิต) 83 สนทนาภาษาจีน 1 

64 ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 (รังสิต)   

65 ภาษาเยอรมันระดับ 1 (รังสิต)   

66 ภาษาเยอรมันระดับ 2 (รังสิต)   

67 ภาษารัสเซียระดับ 1 (รังสิต)   

68 ภาษาสเปนระดับ 1 (รังสิต)   

69 ภาษาสเปนระดับ 2 (รังสิต)   

70 ภาษาฝรั่งเศสระดับ 1 (รังสิต)   

71 ภาษาฝรั่งเศสระดับ 2 (รังสิต)   

72 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (รังสิต)   

73 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-เขียน (รังสิต)   

74 เตรียมสอบ TOEIC (รังสิต)   

75 การเตรียมสอบ IELTS (รังสิต)   

76 เตรียมสอบ TOEFL (รังสิต)   

77 สนทนาภาษาอังกฤษ (รังสิต)   

78 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (รังสิต)   

79 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ (รังสิต)   

80 การน าเสนองานภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (รังสิต)   

ตัวอย่ำง  
 หมายเลขประจ าตัว 622 61 13011 คือผู้ที่สมัครอบรม ภาษาจีนกลางระดับ 1 (รังสิต) 
 หมายเลขประจ าตัว 622 09 13011 คือผู้ที่สมัครอบรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ TOEIC ท่า
พระจันทร์ เป็นต้น 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 ตัวเลขหลักที่ 6 – 7 
 
  เป็นตัวเลขรหัสแสดงช่วงเวลา (section) ของการอบรมดังนี ้
 

หมำยเลขรหัส ช่วงเวลำ (Section) 

11 ทุกวันจันทร์, พุธ เวลา 17.30 - 20.00น. 

12 ทุกวันอังคาร, พฤหัส เวลา 17.30 - 20.00น. 

13 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 15.00น. 

14 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00น. 

 ตัวอย่ำง 
 หมายเลขประจ าตัว 62261 13 011 คือผู้ที่สมัครอบรม ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00น. 
 หมายเลขประจ าตัว 62261 11 011 คือผู้ที่สมัครอบรม ทุกวันจันทร์, พุธ เวลา 17.30 – 20.00น. เป็นต้น 
 
 ตัวเลขหลักที่ 8 – 9 
 
  เป็นตัวเลขแสดงล าดับที่ของผู้สมัคร 
 ตัวอย่ำง 
 หมายเลขประจ าตัว 6226113 01 1 คือผู้ที่สมัครอบรมในล ำดับที่ 1 วิชาภาษาจีนกลางระดับ 1 (รังสิต) 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00น. เป็นต้น 
 
 ตัวเลขหลักที่ 10 
 
  เป็นตัวเลขส าหรับตรวจสอบความถูกต้องของชุดตัวเลขประจ าตัวผู้สมัคร 9 หลักแรก (Check 
digit) โดยหมายเลขหลักที่ 10 นี้จะได้จากการค านวณโดยใช้หลักการค านวณคณิตศาสตร์มอดุลาร์ และการถ่วง
น้ าหนักของตัวเลข 9 หลักแรก มีสูตรการค านวณดังนี้ 
  สูตรการเชคดิจิต ส าหรับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้าอบรม 

  X =  ∑ (𝑥𝑖 ∗ 𝑖)
𝑛
𝑖=1  Mod 5   

 
  X = Check Digit 

  𝑛 = จ านวนหลัก 

  𝑥 = ตัวเลขในหลักนั้น   

  𝑖  = ล าดับที่ 

62261 13 011 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 6-7 

6226113 01 1 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 8-9 

622611301 1 
แสดงหมายเลขประจ าตัว  หลักที่ 10 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ตัวอย่ำง  Customer No. = 6167210014 (มี check digit = 4) 
วิธีค ำนวน 

 จากสูตร  X =  ∑ (𝑥𝑖 ∗ 𝑖)
𝑛
𝑖=1  Mod 5 

 จะได้  X = ((6*1) + (1*2) + (6*3) + (7*4) + (2*5) + (1*6) + (0*7) + (0*8) + (1*9)) Mod 5 
      = (6 + 2 + 18 + 28 + 10 + 6 + 0 + 0 + 9) Mod 5 
      = 79 Mod 5 
      = 4 
 
กำรจัดท ำ Bar code ส ำหรับพิมพ์ลงใน Bill Payment  
  ในการจัดท า Bar code นั้นจะต้องท าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ตรงกับมาตรฐานที่
ธนาคารใช้เพ่ือให้สามารถรองรับการช าระเงินผ่านทั้งทางเคาน์เตอร์ธนาคาร และทาง Internet Banking ของ
ธนาคาร ดังนั้นการจัดท า Bar code ส าหรับใช้ในระบบนี้จึงจัดท าโดยยึดหลักการจัดท ารหัสแท่งมาตรฐานส าหรับ
การช าระเงิน (Standard Payment Barcode) ตามประการธนาคารแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดรหัสแท่งมาตรฐาน (Bar Code) ส าหรับการช าระเงินของ
ประเทศไทย เพ่ือใช้แสดงข้อมูลด้านการช าระเงิน เพ่ือความรวดเร็วในการช าระเงิน รวมถึงการป้องกันการผิดพลาด
จากการบันทึกข้อมูล โดยมีรูปแบบและข้อก าหนดซึ่งถือเป็นมาตรฐานของประเทศไทย ผู้ประสงค์จะให้มี Bar 
Code เพ่ือวัตถุประสงค์ในการช าระเงินบนเอกสารการช าระเงินใดๆ จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบและข้อก าหนดตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้การใช้ Bar Code ส าหรับการช าระเงินมีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 รูปแบบและกำรแสดงข้อมูล 
 การแสดงข้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ แบบรหัสแท่งมาตรฐานส าหรับการช าระเงิน (Bar Code) และแบบตัวเลข
ก ากับภายใต้ Bar Code ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 แบบต้องตรงกัน 
 ควำมรับผิดชอบ  
 บริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานผู้ออกเอกสารการช าระเงินเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่พิมพ์
ลงบนเอกสารการช าระเงิน  
 เงื่อนไขกำรใช้  Bar Code ส ำหรับกำรช ำระเงินตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
  - โครงสร้างเนื้อหาข้อมูล และต าแหน่งการพิมพ์ Bar Code ควรเป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย   
 - การน าออกใช้งานจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองจาก สถาบันผู้ให้บริการรับช าระเงิน ก่อน และ 
หากผู้ออกเอกสารการช าระเงินมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการพิมพ์ Bar Code จะต้องท าการทดสอบใหม่ทุกครั้ง    
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 ส่วนประกอบของ Bar Code ส ำหรับกำรช ำระเงินของประเทศไทย  
 1. จัดพิมพ์ด้วย Code 128 จ านวน 62 หลัก (ไม่รวม Enter) อยู่ในแถวเดียวกันจ านวน 1 แท่ง 
 2. ความสูงของรหัสแท่งไม่ น้อยกว่า 1 เซนติเมตร 
 3. แต่ละ Field ก าหนดเป็น Variable length ใช้ CR      เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุดของ Field ยกเว้น 
Field Amount ไม่ต้องมี CR      เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุดของ Field  
 4. ข้อมูลในรหัสแท่งจะต้องเป็นตัวเลข (Numeric) เท่านั้น ยกเว้น เครื่องหมาย Pipe (|) 
 
ข้อมูลที่ต้องพิมพ์มีดังนี้    
1. Prefix 1 หลัก ต้องเป็นเครื่องหมาย Pipe ( | )   เท่านั้น ส าหรับก าหนดว่าเป็นแท่ง Bar 

Code ของธนาคาร   ( | = เครื่องหมายขีด ซึ่งอยู่บนแป้น Back Slash ) 
2. TAX ID No. 13 หลักต่อด้วย  

Suffix 2 หลัก 
- บริษัทที่ ใช้บริการ 1 บัญชี  (Service Code เดียว) พิมพ์ เลขประจ าตัว
ผู้เสียภาษีอากรบริษัท 13 หลัก  + Suffix   2 หลัก  “00” เสมอ  
 - บริษัทท่ี ใช้บริการมากกว่า 1 บัญชี (หลาย Service Code) พิมพ์เลข 
ประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากรของบริษัท 13 หลัก + Suffix 2 หลัก โดย 
Service Code แรกเป็น “00” บัญชีต่อไปเป็น  “01”,  “02” ตามล าดับ   
 - ใช้ CR       เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field  

3. CUSTOMER No 18 หลัก - ส าหรับใส่รหัสประจ าตัวลูกค้าพิมพ์เท่าจ านวนท่ีมีจริงสูงสุดไม่เกิน 18  
หลัก 
 -  ใช้ CR       เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

4. REFERENCE No. 18 หลัก -  ส าหรับใส่เลขท่ีอ้างอิง พิมพ์เท่าจ านวนท่ีมีจริงสูงสุดไม่เกิน  18  หลัก 
-  ใช้ CR       เป็นตัวก าหนดการสิ้นสุด Field 

5. AMOUNT 10 หลัก -  ใส่จ านวนเงิน สูงสุดไม่เกิน 10  หลัก รวมทศนิยม  ไม่ต้องใส่จุดทศนิยม 
 - กรณีให้ผู้ช าระเงินช าระบางสว่นได้ ให้ใช้เลขศูนย์  "0"  1 หลัก แทนการ 
ใส่จ านวนเต็ม 
- ไม่ต้องมีเครื่องหมาย Enter เป็นตัวสิ้นสุด Filed  

 รวม 62 หลัก  
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ตัวอย่ำง 

1. Prefix 1 หลัก | 
2. TAX ID 13+2 หลัก 123456789012301      หรือ 123456789001 

3. CUSTOMER No. 18 หลัก 123456  

4. REFERENCE No. 18 หลัก 123456789 
5. AMOUNT 10 หลัก 235050  (2,350.50 บาท) 

 รวม 62 หลัก |123456789000    123456    123456789    235050 
หมำยเหตุ  
 1.  กรณีผู้ออกเอกสารการช าระเงินอนุญาตให้ผู้ช าระเงิน ช าระเป็นบางส่วนได้ ให้ใส่ “0” (เลขศูนย์) ใน
ช่อง Amount ผู้รับช าระจะบันทึกจ านวนเงินตามที่ได้รับจริงจากผู้ช าระเงิน  
 2. กรณีผู้ออกเอกสารการช าระเงินมีเลขอ้างอิงเฉพาะ Customer No. ไม่มี Reference No. ให้ใส่
เครื่องหมาย           (Enter) 2 ครั้ง ก่อนใส่ ข้อมูลใน Field ถัดไป เช่น |123456789000    123456        235050 
  3. กรณีใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก ให้ใส่ตัวเลขเท่าจ านวนที่เป็นจริง ตามด้วย Suffix จ านวน 
2 หลัก และปิด Field ด้วยเครื่องหมาย Enter  
 
 ต ำแหน่งกำรพิมพ์ รหัสแท่ง  Bar Code  
 1. ส าหรับกรณีการใช้งานทั่วไป ผู้ออกเอกสารการช าระเงินจะต้องพิมพ์ Bar Code มาตรฐานส าหรับการ     
ช าระเงินของประเทศไทย ไว้บริเวณพ้ืนที่ด้านล่างของเอกสารการช าระเงิน 
 2. ส าหรับกรณีการพิมพ์ Bar Code เพ่ือรองรับการท ารายการผ่านช่องทาง Electronic ขอให้พิมพ์ไว้ 
บริเวณพ้ืนที่ด้านล่างข้างขวาของเอกสารการช าระเงิน 
 3. การก าหนดพื้นที่สงวนไว้ส าหรับพิมพ์ Bar Code มาตรฐานส าหรับการช าระเงินของประเทศไทย ดังนี้   
  3.1 พ้ืนที่บริเวณท่ีพิมพ์ Bar Code จะต้องมีสีขาว ไม่ให้มีลายน้ า หรือลวดลายใด ๆ เพื่อเพ่ิม 
  ประสิทธิภาพในการอ่าน Bar Code   
  3.2 ให้มีพ้ืนที่ว่างโดยรอบบริเวณ Bar Code ด้านละไม่ต่ ากว่า 0.5 เซนติเมตร โดยห้ามพิมพ์ 
  ตัวอักษร หรือเครื่องหมายใด ๆ บริเวณพ้ืนที่ว่างดังกล่าว นอกเหนือจาก Bar Code และตัวเลข 
  ก ากับใต้ Bar Code มาตรฐานเท่านั้น  
  3.3 ห้ามพิมพ์ Bar Code อ่ืนใดนอกเหนือจาก Bar Code มาตรฐานส าหรับการช าระเงินของ 
  ประเทศไทยลงบนพื้นที่บริเวณซ้ายและขวาของบาร์โค้ดจนถึงขอบกระดาษด้านซ้ายและขวา  
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

  จากข้อก าหนดการจัดพิมพ์รหัสแท่งเพ่ือการช าระเงิน (Bar Code) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ดังกล่าวข้างต้น จีงได้ออกแบบการพิมพ์ Bar Code ส าหรับการช าระเงินของโครงการอมรมภาษาต่างประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก าหนดให้คณะศิลปศาสตร์ใช้ Suffix 
ส าหรับจัดท า Bar Code เป็นหมายเลข “06” ไว้ดังนี้ 
 
 ตัวอย่ำง Bar Code ที่ใช้ส ำหรับโครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ คณะศิลปศำสตร์ 

1. Prefix 1 หลัก | 

2. TAX ID 13+2 หลัก 099400016086106      
3. CUSTOMER No. 18 หลัก 6226113011            (ใช้จริง 10 หลัก) 

4. REFERENCE No. 18 หลัก 0910216696            (ใช้จริง 10 หลัก) 
5. AMOUNT 10 หลัก 420000  (4,200.00 บาท) 

 รวม 62 หลัก |099400016086106     6226113011      0910216696      420000 

 
 
 ตัวอย่างการออกแบบการจัดพิมพ์ Bar Code ลงบนเอกสารการช าระเงินของโครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้รูปแบบและข้อก าหนดตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

กำรออกแบบและจัดท ำฐำนข้อมูล  
 เพ่ือให้สามารถรองรับการท างานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการพัฒนาระบบ
ต่อไปในภายหน้าได้ ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER Diagram แสดงฐานข้อมลูและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบรบัสมัครลงทะเบยีนอบรมภาษาต่างประเทศ 

Section 

Customer 

AccNam

e 

CUSTOMER_NO 

Bankaccounts 

Payment Transac 

Programs 

Secdetail 

PgId 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER Diagram แสดงฐานข้อมลูและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบรบัสมัครลงทะเบยีนอบรมภาษาต่างประเทศ 

Customer 
CustID         VARCHAR(15)        
CustnameTh    VARCHAR(100)    N 
CustnameEg VARCHAR(100)    N 
EduLevel           VARCHAR(50)      N 
School  VARCHAR(100)    N 
Company  VARCHAR(100)    N 
Billingnm  VARCHAR(200)    N 
billingAdd1 VARCHAR(100)    N 
billingAdd2 VARCHAR(100)    N 
billingAdd3 VARCHAR(100)    N 
phone  VARCHAR(15)     N 
cellph  VARCHAR(15)     N 
email  VARCHAR(50)     N 
line  VARCHAR(50)     N 
ref  VARCHAR(50)     N 

Section 
idsection        VARCHAR(10) 
secdetail    VARCHAR(200)    N 
startdate  VARCHAR(200)    N 
pgid           VARCHAR(15)      N  

bankaccounts 
AccId         VARCHAR(15) 
AccName    VARCHAR(50)      N 
Bankname  VARCHAR(50)      N 
TaxID           VARCHAR(15)      N 
SvCode  VARCHAR(15)      N 
Suffix  VARCHAR(2)        N      

Programs 
PgId         VARCHAR(15) 
Pgname     VARCHAR(100)    N 
Cost  VARCHAR(10)      N 
AccId           VARCHAR(15)      N 
groupid  VARCHAR(5)        N 
status  VARCHAR(5)        N  
 limit  INT(11)          N
  

Transac 
Stdid         VARCHAR(15) 
Pgid     VARCHAR(100)     
Secid  VARCHAR(200)     
tranno           INT(11)       
pmstatus  VARCHAR(5)       
rgstatus  VARCHAR(5) 

Payment 
PK  payment_id        VARCHAR(15) 
CUSTOMER_NO    VARCHAR(100)    N 
CUSTOMER_NAME VARCHAR(100)    N 
PAYDATE           VARCHAR(12)      N 
PAYTIME  VARCHAR(12)      N 
AMOUNT  DECIMAL(7,2)      
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

กำร coding ระบบลงทะเบียนอบรมภำษำต่ำงประเทศ คณะศิลปศำสตร์ 
   การ coding หรือการโปรแกรมระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศนี้มีการโปรแกรมสอง
ส่วนด้วยกันคือ ส่วน front หรือ mark up เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานหรือ user interface และส่วนที่เป็น code 
behind ซึ่งเป็นส่วนของการโปรแกรมการค านวณ และการสั่งการควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ ดังนี้ 
  
 ส่วนที่หนึ่ง Mark up 
 ตัวอย่ำง การโปรแกรม mark up หน้าจอรับลงทะเบียน online  
StdReg.aspx 
 <asp:LinkButton runat="server" ID="LbnNStd" Text="สมัครอบรม" CssClass="btn btn-default" 

  BackColor="#6699FF" style="margin-left:5px"></asp:LinkButton> 
  <asp:Label runat="server" Text="เลขประจ าตัว" style="margin-left:115px;margin-   

  top:15px"></asp:Label> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg01" Width="300px" Enabled="false"  
  Text="" BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="ชื่อ-นามสกุล" style="margin-left:115px"></asp:Label> 

       <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg02" Width="300px" 
         BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="Name-Surname" style="margin-left:90px"></asp:Label> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg03" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="ระดับการศึกษา" style="margin-left:105px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg04" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="สถานท่ีศึกษา" style="margin-left:117px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg05" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="ออกใบเสร็จในนาม" style="margin-left:87px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg06" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="ท่ีอยู่ส าหรับออกใบเสร็จ" style="margin-left:60px"></asp:Label> 

 
 <script type="text/javascript">  
  function clearValue(obj,text) {  
   if ( obj.value == text ) obj.value = '';   }  
  function checkValue(obj,text) {  
   if ( obj.value == '' ) obj.value = text; } 
   onBlur = "checkValue(this,this.defaultValue)" 
 </script> 
 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg07" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg08" Width="300px" Text="ท่ีอยู่ 2" 

  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" style="margin-top:2px" 
  Enabled="False" onFocus="clearValue(this,this.defaultValue)"></asp:TextBox> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg09" Width="300px" Text="ท่ีอยู่ 3" 

  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" style="margin-top:2px" 
  Enabled="False" onFocus="clearValue(this,this.defaultValue)"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="สถานท่ีท างาน" style="margin-left:110px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg10" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="โทรศัพท์" style="margin-left:142px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg11" Width="300px" 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" text="มือถือ" style="margin-left:158px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg12" Width="300px" 
  BorderStyle="Ridge" Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="E-mail" style="margin-left:150px"></asp:Label> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg13" Width="300px" BorderStyle="Ridge" 
  Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="false"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="Line ID" style="margin-left:145px"></asp:Label> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg14" Width="300px" BorderStyle="Ridge" 
  Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="false"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="ทราบข้อมูลโครงการจาก" style="margin-left:55px"></asp:Label> 

  <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg15" Width="300px" BorderStyle="Ridge" 
  Height="22px" BorderWidth="1" Enabled="false"></asp:TextBox> 
 <asp:Label runat="server" Text="โปรแกรม" style="margin-left:138px"></asp:Label> 

 <asp:DropDownList runat="server" ID="DLStdReg01" Width="280px" AutoPostBack="true" 
  Height="23px" Enabled="False"></asp:DropDownList> 
 <asp:Label runat="server" Text="กลุ่ม" style="margin-left:165px"></asp:Label> 

 <asp:DropDownList runat="server" ID="DLStdReg02" Width="280px" AutoPostBack="true"  
  Height="23" Enabled="False"></asp:DropDownList> 
 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"    
  ShowHeaderWhenEmpty="true" GridLines="Vertical" ShowFooter="true"    
  BackColor="White" BorderColor="#999999" BorderStyle="None" BorderWidth="1px"  
  Width="700px"  OnRowCommand="GridView1_RowCommand"      
  OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting" AlternatingRowStyle-    
  HorizontalAlign="NotSet"> 
  <AlternatingRowStyle BackColor="#DCDCDC"></AlternatingRowStyle> 
  <Columns> 
                        <asp:BoundField DataField="Prog" ItemStyle-Height="23" ItemStyle- 
    HorizontalAlign="Center" 
                            ItemStyle-Width="300px" HeaderText="โปรแกรม"> 

                             <HeaderStyle HorizontalAlign="Justify" Width="300px"   
    Height="23px"></HeaderStyle> 
                        </asp:BoundField> 
                        <asp:BoundField DataField="Sec" ItemStyle-Width="250px"   
    HeaderText="กลุ่ม"> 

                             <HeaderStyle HorizontalAlign="Justify"     
    Width="250px"></HeaderStyle> 
                        </asp:BoundField> 
                        <asp:BoundField DataField="Cost" ItemStyle-HorizontalAlign="Center"  
    ItemStyle-Width="100px" HeaderText="ค่าลงทะเบียน"> 

                             <HeaderStyle HorizontalAlign="Justify"     
    Width="120px"></HeaderStyle> 
                        </asp:BoundField> 
                        <asp:CommandField DeleteText="ลบ" ShowDeleteButton="True" ItemStyle- 

    HorizontalAlign="Center" ButtonType="Button"></asp:CommandField> 
                    </Columns> 
 </asp:GridView> 
 <asp:TableCell runat="server" HorizontalAlign="Right"> 
 <asp:LinkButton ID="LBNStdReg02" runat="server" CssClass="btn btn-default" Text="เพิ่มรายการ" 

  BackColor="#CCCCCC" Enabled="False"></asp:LinkButton> 
 <asp:LinkButton ID="LBNStdReg03" runat="server" CssClass="btn btn-default" Text="ตกลง"  

  BackColor="#CCCCCC" Enabled="false"></asp:LinkButton> 
 <asp:LinkButton id="LBNStdReg04" runat="server" CssClass="btn btn-default" Text="ยกเลิก" 

  BackColor="#CCCCCC" Enabled="false" style="margin-left:3px"></asp:LinkButton> 
 <asp:Label runat="server" Text="จ านวนเงินท่ีต้องช าระ" style="margin-left:250px"></asp:Label> 

 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdReg00" Width="120px" BorderStyle="Ridge"   
  Height="22px" BorderWidth="1" style="margin-left:10px"     
  Enabled="False"></asp:TextBox> 
 <asp:LinkButton runat="server" ID="LBNStdReg01" Text="พิมพ์" style="margin-left:10px" 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

  CssClass="btn btn-default" BackColor="#CCCCCC" Enabled="false"></asp:LinkButton>         
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdRegTmp1" Visible="false"></asp:TextBox> 
 <asp:TextBox runat="server" ID="TXBStdRegTmp2" Visible="false"></asp:TextBox> 

 
 Code โปรแกรมข้างต้นเป็นการก าหนดคอนโทรลต่างๆ ส าหรับรับข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งจะได้หน้าจอ
ส าหรับรับข้อมูลดังนี้  
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 ส่วนที่สอง Code behind เป็นชุดค าสั่งที่เก่ียวกับการค านวณและควบคุมการท างานของระบบ ได้แก่ 
ชุดค ำสั่งกำรก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
StdReg.asps.vb 
Private Sub DLStdReg02_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
 DLStdReg02.SelectedIndexChanged 
        Dim con, ccon As New MySqlConnection 
        Dim com, ccom As New MySqlCommand 
        Dim cmrd As MySqlDataReader 
        Dim netTT As Decimal 
        If TXBStdRegTmp2.Text = "New" Then 
            Dim NewID As String = "" 
            Dim cmstr As String = "SELECT LEFT(CustID,9) FROM laschemas.customer WHERE   
 RIGHT(LEFT(CustID,5),2) = " & 
             "'" & DLStdReg01.SelectedValue & "' AND RIGHT(LEFT(CustID,7),2) = '" &   
 DLStdReg02.SelectedValue & "'" & 
            "AND LEFT(CustID,3) = '622' ORDER BY LEFT(CustID,9) DESC LIMIT 1" 
            SqlConDB(cmstr, ccom, ccon) 
            cmrd = ccom.ExecuteReader() 
            cmrd.Read() 
            If cmrd.HasRows Then 
                NewID = cmrd(0) 
                Dim appid As Integer = Val(NewID) + 1 
                NewID = Integer.Parse(appid) 
            Else 
                NewID = "622" + DLStdReg01.SelectedValue + DLStdReg02.SelectedValue +   
  "01" 'Id's Prefix = Semester+year 
            End If 
            ccon.Close() 
            ccon = Nothing 
            Dim ldg = idEncoder(NewID) 
            NewID = NewID + ldg 
            TXBStdReg01.Text = NewID 
            TXBStdRegTmp2.Text = "" 
        End If 
    End Sub 
 
 

ฟังก์ชันที่ใช้ส ำหรับค ำนวณหำ Check digit 
 
    Public Shared Function idEncoder(ByVal cusid As String) As String 
        Dim chkdg As String = "" 
        Dim tmid As String = cusid 
        Dim x As Integer = 0 
 
        For i As Integer = 1 To cusid.Length() 
            Dim t As Integer = Val(Left(tmid, 1)) 
            t = t * i 
            x += t 
            tmid = Right(tmid, tmid.Length() - 1) 
        Next 
        chkdg = Integer.Parse((x Mod 5)) 'Integer.Parse((x Mod cusid.Length())) 
        Return chkdg 
    End Function 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ชุดค ำสั่งกำรนับและแสดงผลผู้สมัครในแต่ละรำยวิชำ 
SRReports.aspx.vb 
Case "สนทนาภาษาจีน 1" 

 Dim tstr As String = "SELECT laschemas.transac.pgid, laschemas.transac.secid, " & 
  "laschemas.transac.stdid, laschemas.customer.CustnameTh, " &   
  "laschemas.transac.pmstatus FROM laschemas.transac LEFT JOIN" & 
  "laschemas.customer ON laschemas.transac.stdid = " & 
  "laschemas.customer.CustID WHERE laschemas.transac.pgid ='สนทนาภาษาจีน 1'AND" & 

  "LEFT(laschemas.transac.stdid,3) = '622' GROUP BY pgid, secid, stdid" 
                SqlConDB(tstr, tcom, tcon) 
                tdp.SelectCommand = tcom 
                tdp.Fill(tds, "SRreport1") 
                tdt = tds.Tables("SRreport1") 
                Dim mrow1, mrow2, mrow3, mrow4 As Integer = 0 
                Dim insr1, insr2, insr3, insr4 As Integer 
                Dim ckf As Integer = 0 
                Dim ckrn As Integer = 0 
                For i As Integer = tdt.Rows.Count - 1 To 1 Step -1 
                    Dim row As DataRow = tdt.Rows(i) 
                    Dim previousRow As DataRow = tdt.Rows(i - 1) 
                    If ckf = 0 Then 
                        mrow1 += 1 
                    ElseIf ckf = 1 Then 
                        mrow2 += 1 
                        ckrn = 1 
                    ElseIf ckf = 2 Then 
                        mrow3 += 1 
                        ckrn = 2 
                    ElseIf ckf = 3 Then 
                        mrow4 += 1 
                        ckrn = 3 
                    End If 
                    If row.Item("secid") <> previousRow.Item("secid") Then 
                        If ckrn = 0 Then 
                            insr1 = i 
                            ckf = 1 
                        ElseIf ckrn = 1 Then 
                            insr2 = i 
                            ckf = 2 
                        ElseIf ckrn = 2 Then 
                            insr3 = i 
                            ckf = 3 
                        ElseIf ckrn = 3 Then 
                            insr4 = i 
                        End If 
                    End If 
                Next 
                mrow3 += 1 
                If ckf = 1 And mrow2 = 1 Then 
                    mrow2 = tdt.Rows.Count - mrow1 
                End If 
                If mrow1 <> 0 And ckf >= 1 Then 
                    If mrow2 = 0 Then 
                        mrow2 = 1 
                    End If 
                    Dim newrow1 As DataRow = tdt.NewRow() 
                    tdt.Rows.InsertAt(newrow1, insr1) 
                    tdt.Rows(insr1).Item("pgid") = "" 
                    tdt.Rows(insr1).Item("secid") = "" 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

                    tdt.Rows(insr1).Item("stdid") = "จ านวนผู้สมัคร" 

                    tdt.Rows(insr1).Item("CustnameTh") = (mrow2 + 1).ToString() + " คน" 

                    tdt.Rows(insr1).Item("pmstatus") = "" 
                End If 
                If mrow2 <> 0 And ckf >= 2 Then 
                    If mrow3 = 0 Then 
                        mrow3 = 1 
                    End If 
                    Dim newrow2 As DataRow = tdt.NewRow() 
                    tdt.Rows.InsertAt(newrow2, insr2) 
                    tdt.Rows(insr2).Item("pgid") = "" 
                    tdt.Rows(insr2).Item("secid") = "" 
                    tdt.Rows(insr2).Item("stdid") = "จ านวนผู้สมัคร" 

                    tdt.Rows(insr2).Item("CustnameTh") = (mrow3).ToString() + " คน" 

                    tdt.Rows(insr2).Item("pmstatus") = "" 
                End If 
                SRGridview1.DataSource = tdt 
                SRGridview1.DataBind() 
                For x As Integer = 0 To SRGridview1.Rows.Count - 1 
                    If tdt.Rows(x).Item("pmstatus") = "paid" Then 
                        SRGridview1.Rows(x).FindControl("BtPrint").Visible = False 
                        SRGridview1.Rows(x).Cells(4).Text = "ช าระเงินแล้ว" 

                        SRGridview1.Rows(x).Cells(4).ForeColor = Drawing.Color.Red 
                    End If 
                Next 
                If mrow1 <> 0 And ckf >= 1 Then 
                    If mrow2 > 1 And ckf > 1 Then 
                        insr1 += 1 
                    End If 
                    SRGridview1.Rows(insr1).FindControl("BtPrint").Visible = False 
                    SRGridview1.Rows(insr1).BackColor = Drawing.Color.CornflowerBlue 
                    SRGridview1.Rows(insr1).ForeColor = Drawing.Color.White 
                End If 
                If mrow2 <> 0 And ckf >= 2 Then 
                    SRGridview1.Rows(insr2).FindControl("BtPrint").Visible = False 
                    SRGridview1.Rows(insr2).BackColor = Drawing.Color.CornflowerBlue 
                    SRGridview1.Rows(insr2).ForeColor = Drawing.Color.White 
                End If 
                If SRGridview1.Rows.Count <> 0 Then 
                    SRGridview1.FooterRow.Cells(2).Text = "จ านวนผู้สมัคร" 

                    If ckf = 0 Then 
                        SRGridview1.FooterRow.Cells(3).Text =      
    SRGridview1.Rows.Count().ToString() + " คน" 

                    Else 
                        SRGridview1.FooterRow.Cells(3).Text = mrow1.ToString() + " คน" 

                    End If 
                End If 
                SRGridview1.EmptyDataText = "# ยังไม่มีผู้สมัครเข้าอบรมโปรแกรมนี้ #" 

                tcon.Close() 
        End Select 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ชุดค ำสั่งส ำหรับสร้ำง Bar Code 
BillPayment.aspx.vb 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 
        Dim prgid As String = Request.QueryString("prid") 
        Dim stdid As String = Request.QueryString("stid") 
        Dim con, scon As New MySqlConnection 
        Dim com, scom As New MySqlCommand 
        Dim adp, sdap As New MySqlDataAdapter 
        Dim dts, sdst As New DataSet 
        Dim str As String = "SELECT laschemas.programs.AccId,laschemas.bankaccounts.AccName,"& 
        "laschemas.bankaccounts.TaxID,laschemas.bankaccounts.Suffix,laschemas.programs.PgId,"& 
        "laschemas.programs.Pgname, laschemas.programs.cost, laschemas.transac.stdid, " & 
        "laschemas.customer.CustnameTh,laschemas.transac.secid,laschemas.bankaccounts.SvCode"&  
        "FROMlaschemas.programs LEFT JOINlaschemas.bankaccounts ON laschemas.programs.AccId "& 
        "=laschemas.bankaccounts.AccId LEFT JOINlaschemas.transac ON laschemas.transac.pgid="& 
        "laschemas.programs.Pgname LEFTJOIN laschemas.customer ON laschemas.customer.CustID="& 
        "laschemas.transac.stdid WHERE laschemas.transac.stdid = '" & stdid & "'" 
        SqlConDB(str, com, con) 
        adp.SelectCommand = com 
        adp.Fill(dts, "DTReg01") 
        dtt = dts.Tables("DTReg01") 
        dtt.Columns.Add("barcode", Type.GetType("System.Byte[]")) 
        dtt.Columns.Add("qrcode", Type.GetType("System.Byte[]")) 
        con.Close() 
        con = Nothing 
        Dim tprices As Decimal = 0 
        Dim i As Integer 
        For i = 0 To dtt.Rows.Count() - 1 
            tprices += Decimal.Parse(dtt.Rows(i).Item(6)) 
        Next 
        Dim taxid As String = "|" + dtt.Rows(0).Item(2) + dtt.Rows(0).Item(3) + Chr(13) 
        Dim csid As String = dtt.Rows(0).Item(7) + Chr(32) + Chr(13) 
        Dim acid As String = dtt.Rows(0).Item(0) + Chr(32) + Chr(13) 
        Dim tp As String = tprices.ToString().Substring(0, tprices.ToString().Length-4)+"000" 
        Dim bcp As New Neodynamic.WebControls.BarcodeProfessional.BarcodeProfessional() 
        Dim qrp As New Neodynamic.WebControls.BarcodeProfessional.BarcodeProfessional() 
        qrp.Symbology = Neodynamic.WebControls.BarcodeProfessional.Symbology.QRCode 
        bcp.Symbology = Neodynamic.WebControls.BarcodeProfessional.Symbology.Code128 
        bcp.Extended = True 
        bcp.AddChecksum = False 
        bcp.BarHeight = 0.7F 
        qrp.Extended = True 
        qrp.AddChecksum = False 
        qrp.BarHeight = 1.0F 
        bcp.Code = taxid + csid + acid + tp 
  
dtt.Rows(0).Item("barcode")=bcp.GetBarcodeImage(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp) 
        qrp.Code = taxid + csid + acid + tp 
         dtt.Rows(0).Item("qrcode") = 
qrp.GetBarcodeImage(System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png) 
        ReptShow.Load(Server.MapPath("RptReg01.rpt")) 
        ReptShow.SetDataSource(dtt) 
 ReptShow.ExportToHttpResponse(CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.PortableDocForma 
  t, Response, False, "Print.pdf") 
 
    End Sub 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

กำรทดสอบกำรระบบ และกำรน ำระบบไปใช้งำน 
 จากข้ันตอนการพัฒนาระบบที่ผ่านมาข้างต้นจนเสร็จสิ้น ได้ท าการทดลองและปรับปรุงแก้ไขจนสามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จึงได้น าออกให้ทดลองใช้งานจริงในการรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ช่วงที่ 3 ปี 2561 ซึ่งผลการใช้งานปรากฏว่าเป็นไปได้ด้วยดี และได้
เปิดใช้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มีรายชื่อผู้เข้าใช้งานซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัครอบรมบันทึกในฐานข้อมูลแล้ว กว่า 
1500 รายการ ในจ านวนผู้สมัครเหล่านี้ได้ท าการช าระค่าลงทะเบียนกว่า 800 รายการ 
 
ขั้นตอนกำรเข้ำใช้งำนระบบ 
 การเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ทาง Web Browser ที่มีติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
โดยเข้าไปที่ http://203.131.210.92/lartsbpm/ (ระบบจะแสดงผลได้ดีใน Internet Explorer) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พิมพ์ http://203.131.210.92/lartsbpm ในช่อง url address แล้วกด Enter 

คลิกปุ่ม สมัครอบรม เพื่อเริ่มท าการลงทะเบยีน 

1 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครลงในฟอร์มให้ครบทุกช่อง ยกเว้นเลขประจ าตัวผู้สมัครจะไม่สามรถพิมพ์เข้าไปเองได้ 
ระบบจะท าการสร้างขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากท่ีผู้สมัครได้เลือกโปรแกรมและกลุ่มการอบรมเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
 

 

คลิกท่ีลูกศรลง เพื่อเลือกโปรแกรมการอบรม 

เลือกโปรแกรมการอบรมทีต่้องการ 

2 

3 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 

 
 
 

 
 
 

คลิกท่ีลูกศรลง เพื่อเลือกช่วงเวลาการอบรม 

เลือกช่วงเวลาการอบรมที่ต้องการ 

4 

5 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบจะแสดงผลการเลือกพร้อมค านวณค่าลงทะเบียน ระบบจะก าหนดหมายแลขประจ าตัวให้โดยอัตโนมตัิ 

หลังจากเลือกโปรแกรมและกลุม่แล้ว 

 

ถ้าไม่ต้องการรายการนี้สามารถกดลบออกได้ 

คลิกปุ่มเพิม่รายการ ถ้าต้องการสมัครโปรแกรม

อื่นๆ อีก จากน้ัน ท าตามภาพท่ี 2 - 5 

6 

คลิกปุ่มตกลง ถ้าการสมัครไดต้ามที่ต้องการแล้ว 

คลิกปุ่มยกเลิก ถ้าไม่ต้องการท ารายการต่อไป 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยตามต้องการแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้โดย คลิกที่ ตรวจสอบผล
การสมัคร ตรงเมนูด้านบน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คลิก 

ระบบจะแสดงรายการโปรแกรมอบรม

ทั้งหมดที่เปิดรบัสมคัร คลิกเลือกโปรแกรม

ที่ต้องการตรวจสอบผลการสมัคร 

7 

8 

ต่อหน้าถัดไป 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 

 
 

 
 
   

9 

ผลการสมคัร คลิกเลือกโปรแกรม 

คลิก  

Bill Payment เพื่อน าไปช าระ

เงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร  

10 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

กำรใช้งำนระบบในส่วนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำร  
 การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครท าได้โดยเข้าไปที่ http://203.131.210.92/lartsbpm/cmdetail.aspx 
ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
 
 
 

 
 

 
 

พิมพ์ http://203.131.210.92/lartsbpm/ cmdetail.aspx แล้วกด Enter 

คลิกท่ีลูกศรเพื่อเลือกรายวิชาที่เปดิอบรม 

11 

12 

เลือกรายวิชาของผูส้มัคร ที่ต้องการตรวจสอบ 

ต่อหน้าถัดไป 

http://203.131.210.92/lartsbpm
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 

 
 
 
 
 

13 

14 

จะปรากฏรายชื่อผูส้มัคร แยกตามรายวิชาและ

กลุ่ม สามารถเลือกดูข้อมมูลรายบคุคลได้โดย 

คลิกปุ่ม ดูข้อมูล 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
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กำรพิมพ์ใบเสร็จให้แก่ผู้สมัคร สามารถเข้าไปด าเนินการได้ท่ี http://203.131.210.92/lartsbpm/invoices.aspx 
หากมีผู้สมัครในช่วงการรับสมัครนั้นได้ช าระเงินค่าอบรมเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ 
 
 
 

 
 

 

จะปรากฏรายชื่อผูส้มัคร ที่ได้ข าระค่าลงทะเบยีน

แล้ว คลิก พิมพ์ใบเสร็จ 

http://203.131.210.92/lartsbpm/invoices.aspx 
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กำรจัดกำรกำรรับช ำระค่ำอบรม 
 เจ้าหน้าที่โครงการ ตรวจสอบผลการช าระค่าอบรมที่เว็ปไซต์ของธนาคารกรุงเทพ  
https://ebs.dimenxion.bangkokbank.com/ebs/login.jsp แล้วน าข้อมูลการช าระค่าลงทะเบียน Update เข้า
ไปในฐานข้อมูลระบบ เพ่ือให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระเงินได้ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าการ login เข้าสู่ระบบ Electronic Data Delivery Service ของธนาคารกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก การท างาน 
เรียกดูข้อมลู 
ข้อมูลย้อนหลัง 

พิมพ์ 
Username 
Password 
คลิก OK 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

2. ดาว์นโหลดข้อมูล Bill Payment Report ออกมาให้อยู่ในรูปของ Excel 
 

 
 
 

 
 

1. ประเภทข้อมลู เลือก Bill Payment…. 
2. ช่ือรายงาน เลือก BILL PAYMENT REPORT… 
3. ระบุวันที่ 
4. คลิกปุ่มค้นหา 

คลิก บันทึกแบบ Excel 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 
3. เปิดไฟล์ Excel ที่บันทึกไว้ขึ้นมา เพ่ือจัดการตัดข้อมูลที่ไม่ใช้ออก เพ่ือให้มี Field ข้อมูลตรงตามฐานข้อมูลของ
ระบบ 
 

 
 

คลิก Save 
 

ตัดออก 

ตัดออก ตัดออก 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 
 

 
 
 

 
 

ย้าย PAY.TIME ไปไว้หลัง PAY.DATE 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

4. เปิด MySQL for Excel โดย คลิกเมนู DATA -> MySQL for Excel 

 

 

 

 

1. คลิก DATA 
2. คลิก MSQL for… 

3. ดับเบิ้ลคลิก Local Instance 

 ดับเบิ้ลคลิก laschemas 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

5. เพ่ิมรายการช้อมูลการช าระเงินลงในฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 1. จัดล าดับเลขให้เรียงต่อจากฐานข้อมลู  2. เลือกข้อมูลทั้งหมดยกเว้น Header 

 3. เลือก payment 

 4. คลิก Append Excel Data to.. 

  คลิก Append. 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

 

 

ข้อมูลการช าระเงินจะถูกเพ่ิมเข้าไปในฐานข้อมูลของระบบ ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบสถานะการ

ช าระเงินได้ผ่านทางหน้า ตรวจสอบผลการสมัคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คลิก OK 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
  จากการที่ได้เปิดใช้งานระบบการสมัครอบรม และบริการ Bill Payment ของโครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิตมาแล้วตั้งแต่การอบรมช่วง 3/2561 จนถึงปัจจุบันอยู่ในระหว่างรับ
สมัครอบรมช่วงที่ 2/2562 (หนึ่งปีมี 4 ช่วง) นั้น ได้มีการปรับปรุงระบบเรื่อยมาจนสามารถใช้งานได้ดี และพร้อมจะ
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ คือเปิดใช้ส าหรับการรับสมัครอบรมของท่าพระจันทร์ด้วย แต่ยังมีการท างานของระบบฯ 
ส่วนหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์คือ ส่วนของการ Update ข้อมูลการช าระเงิน ซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นคือ ทางธนาคารต้องจัด
ให้บริการแบบ Web Service ให้ระบบสามารถตรวจสอบได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนจัดการในขั้นตอน กำร
จัดกำรกำรรับช ำระค่ำอบรม (หน้า 37 – 42) ซึ่งทางธนาคารยังไม่เปิดให้บริการนี้กับคณะ ในอนาคตหากธนาคาร
สามารถให้ใช้บริการนี้ได้จะท าให้การท างานของระบบฯ นี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  
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ระบบลงทะเบียนอบรมภาษาต่างประเทศ และบรกิาร Bill Payment คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นายบรรเจิด จิระกาล  อายุ  47 ปี 

เกิดวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ที่อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขท่ี 399/51 หมู่บ้านศุภาลัย โนโววลิ อ าเภอเมืองปทุม จังหวัด

ปทุมธานี 

บิดา นายบ ารุง จิระกาล อายุ 78 ปี  อาชีพ ข้าราชการบ านาญ 

มารดา นางศศิธร จิระกาล อายุ 77 ปี อาชีพ ข้าราชการบ านาญ 

พี - น้อง 

1. น.ส.ช่อผกา จิระกาล อายุ 49 ปี อาชีพ นางพยาบาล วิชาชีพ โรงพยาบาลภูกระดึง 

2. น.ส.บุศรินทร์ จิระกาล อายุ 48 ปี อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

3. น.ส.บูรพร จิระกาล อายุ 43 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

กำรศึกษำ 

1. ชั้นประถม-มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 

2. ชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

3. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมซอฟแวร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4. Certificate of Intensive Program in English as a Second Language at Vancouver English Centre, 

Vancouver, British Columbia, Canada 

5. ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

(วิทยานิพนธ์) 

 

ประวัติกำรท ำงำน 

1. Programmer บริษัทเอเชียซอฟท์ ออกแบบพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน (2537 – 2540) 

2. ครูประจ าวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (2541 – 2544) 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544 – ปัจจุบัน) 
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ผลงานประกอบการพจิารณาเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ โดย นายบรรเจิด จิระกาล ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ  

ประวัติกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1. กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชึพเกษียณมัง่คั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545 – 2548) 

2. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (2545) 

3. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2546) 

4. ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศศ.340 และ ศศ.342 

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2552) 

5. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 (2559 – 2561) 

6. กรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2560 – ปัจจุบัน) 

7. กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 (2561 – ปัจจุบัน) 

8. ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์คณะศิลปศาสตร์ (2558 ปัจจุบันใช้งานอยู่) 

9. ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานเพื่อใช้ในการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสาย

วิชาการ คณะศิลปศาสตร์  

10. ออกแบบพัฒนาระบบรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม Online 
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