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โครงการ TOT SMS - RFID Solution to school 

“ระบบควบคุมการ เข้า-ออก โรงเรียน พร้อมส่ง SMS อัตโนมัต”ิ 

ปัจจบุนันี ้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เข้ามามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของเราอย่างมากมาย  เช่น  บตัร ATM , บตัร
เครดิต , บตัรสมาชิกต่างๆ  บตัรประจ าตวัพนกังาน    บตัรประจ าตวันกัศึกษา เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มที่การใช้งาน  Magnetic Card  นีไ้ด้มี
แนวโน้มที่จะมีการใช้ลดน้อยลงเนื่องจาก บตัรไม่ทนต่อสื่อสนามแม่เหล็ก เมื่อเข้าใกล้บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรง ๆ ก็อาจจะท าให้
ข้อมลูบนบตัรสญูหาย หรือผิดพลาดได้    

        
ดงันัน้โครงการนีจ้ึงได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ Radio Frequency Identification – Short message service โดยจะมีหวัอ่าน 

Interrogator ท าการเชื่อมต่อกับ Computer โดยผ่านทางพอร์ตขนาน แล้วท าการเขียนโปรแกรมเพื่อท าการอ่านข้อมลูจากบตัรที่ส่งมา

และจดัเก็บข้อมลูไว้ หลงัจากนัน้ระบบก็จะท าการใช้งานบน Network ผ่านทางระบบ TSM [TOT School Management] ซึ่งสามารถใช้

งานผ่านระบบ Internet และส่ง SMS ไปยงัผู้ปกครองทราบ วนั เวลา เมื่อมีการทาบบตัร ดงันัน้เมื่อมีการแตะบตัรเมื่อใดระบบก็จะ

สามารถที่จะท าการบนัทึกไว้ได้ว่าเป็นถกูใช้งานเมื่อไรและท าการติดต่อกับระบบฐานข้อมลู จดัเก็บเป็นรายงานไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่ง

โครงการนีส้ามารถที่จะน าไปประยกุต์ใช้งานได้อีกมากมาย 

นอกเหนือจากนัน้โรงเรียนในต่างประเทศหลายแห่งแรกที่ติดตัง้ระบบ RFID เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในด้านการรักษาความ

ปลอดภยัภายในโรงเรียน โดยให้นกัเรียนติด tag แสดงข้อมลูของนกัเรียนกับบตัรนกัเรียน เมื่อนกัเรียนเดินเข้าหรือออกจากโรงเรียน  

เคร่ืองอ่านก็จะอ่านและติดตามได้ว่านกัเรียนคนไหนอยู่หรือออกไปจากโรงเรียนแล้ว 
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ความส าคัญของระบบบริการ 

1. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาบตุรหลานจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งเป็นตวัแปรส าคญัและควบคมุได้ยากในการ
เข้าศึกษา เช่น เพื่อนชกัน า ผู้ปกครองไม่มีเวลาดแูลใกล้ชิด สภาพแวดล้อม ใกล้โรงเรียน เด็กหนีเรียนครูและผู้ปกครองไม่
ทราบ เป็นต้น 

2. ศึกษาและออกแบบวงจร Interface กับ Saver เพื่ออ่าน ข้อมลูจากระบบ Radio Frequency Identification 
3. การเชื่อมต่อระบบบริการเพื่อท าการติดต่อกับ Saver ท าการรับข้อมลูและบนัทึกค่าจาก  Radio Frequency 

Identification เข้าสู่โปรแกรม TSM [TOT SMS Management] และ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริการด้วยโปรแกรม TSM [TOT School Management] เพื่อท าการอ่านค่าและส่งข้อมลูมาท าการ

วิเคราะห์รายงาน พร้อมส่ง SMS ไปยงัปลายทางอตัโนมติั  ซึ่งมีระบบการใช้งานที่ง่ายต่อการด าเนินการ    
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถประหยดัเวลาการท างานของเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ ในการควบคมุนกัเรียน นกัศึกษา  
2. ผู้ปกครองลดความห่วงใย เมื่อทราบว่าบตุรหลานได้เข้าและกลบั จากโรงเรียนแล้ว  
3. โรงเรียนได้ทราบถึงการออกจากโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความรับผิดเมื่อนกัเรียนยงัไม่กลบับ้าน 
4. สามารถที่จะน าเคร่ืองอ่าน RFID Card นีไ้ปประยกุต์ใช้งานอย่างอ่ืนได้บนระบบ Network และน าไปประยกุต์ใช้บน Internetได้ 

 
 

รูปแบบโครงสร้างระบบการให้บริการ 
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ประโยชที่ได้รับจากโปรแกรม TSM  [TOT School Management] 
ในระบบโปรแกรม TSM จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ของเมนใูนโปรแกรม เช่น ทะเบียนข้อมลูนกัเรียน ประวั ติการแตะบตัร 

ารด าเนินการพิเศษ รายงานรูปแบบต่าง ๆ การก าหนดค่าต่าง ๆ ส าหรับ ผู้ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ก าหนดค่าต่าง ๆ ตามนโยบาย

ของแต่ละโรงเรียนได้เอง 

ทะเบียนข้อมูลนักเรียน  

ในเมนนูีจ้ะเป็นข้อมลูนกัเรียนทัง้หมดโดย ผู้ดแูลระบบ  สามารถเลือกดขู้อมลูรายบคุคลหรือดเูฉพาะห้อง หรือทัง้

โรงเรียนได้อีกทัง้สามารถ เพิ่มเติม/แก้ไข ข้อมลูนกัเรียนได้อีกด้วย  ซึ่งสามารถค้นหาข้อมลูนกัเรียนเป็นรายคนได้ด้วยรหสั

นกัเรียน หรือชื่อส าหรับชื่อสามารถใส่เพียงสัน้ ๆ ข้อมลูก็จะดึงชื่อที่เก่ียวข้องออกมาทนัที 

ประวัติการแตะบัตร 

เป็นการแสดงข้อมลูการแตะบตัรของนกัเรียน สามารถเลือกดไูด้ทัง้โรงเรียน รายห้อง หรือรายบคุคล 

การด าเนินการพิเศษ หมวดนีจ้ะมีด้วยกัน 2 เมน ูคือ 

- การลืมบตัร : กรณีนีม้ีไว้ส าหรับนกัเรียนลืมน าบตัรมาให้เข้ามาแจ้ง admin ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการลงเวลา 

ด้วยโปรแกรม แทนการแตะบตัร 

- การลงเวลาล่วงหน้า, ย้อนหลงั, การลา : กรณีนีส้ าหรับนกัเรียนที่ขาดเรียนไปท ากิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นการลาที่

สามารถคีย์ข้อมลูได้ทัง้ล่วงหน้า และย้อนหลงัก็ได้ 

ก าหนดค่าต่าง ๆ เพิ่มเติม หมวดนีจ้ะประกอบไปด้วย 

- การก าหนดวนัหยดุ : เป็นการตัง้ค่าส าหรับวนัหยดุประจ าโรงเรียน เพราะบางโรงเรียนมีเรียนวนัเสาร์ แต่หยดุวนัจนัทร์ 

เป็นต้น 

- การก าหนดเวลาเข้าออก : เป็นการก าหนดเวลาเร่ิมอนญุาตให้แตะบตัร ช่วงเช้า-เย็น, การหยดุเวลาการแตะบตัร ช่วง

เช้า-เย็น และก าหนดเวลาว่าเมื่อไหร่ถือว่ามาโรงเรียนสาย ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีเวลาการเข้าเรียนไม่เท่ากันก็สามารถ

ก าหนดได้เอง 

รายงาน  

หมวดระบบการรายงานนีท้ าให้ผู้ดแูลระบบสามารถดไูด้เลยว่านกัเรียนทัง้หมดในโรงเรียนมีก่ีคน มาโรงเรียนทัง้หมดก่ี

คน ขณะนีอ้อกจากโรงเรียนไปแล้วก่ีคน และยงัอยู่ในโรงเรียนก่ีคน ตลอดจนสามารถดไูด้เลยว่าใครที่ยงัอยู่ในโรงเรียน เป็น

ข้อมลูที่สามารถตอบผู้ปกครองได้กรณีที่เย็นแล้วยงัไม่ได้รับ SMS แจ้งการออกจากโรงเรียน ซึ่งจริง ๆ แล้วเด็กอาจจะยงัซ้อม

กีฬา หรือท ากิจกรรมอยู่ภายในโรงเรียนก็ได้ และในเร่ืองของการเข้า-ออก โรงเรียนก็ยงัสามารถดรูายงานรายบคุคล รายห้อง 

รายชัน้ปี หรือทัง้โรงเรียน และยงัสามารถก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการด ูพร้อมทัง้พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้อีกด้วย 

การตัง้ค่าอื่นๆ 

ปกติการก าหนดช่วงเวลาของแต่ละโรงเรียนอาจก็มีนโยบายในการควบคมุการเข้า-ออก ของนกัเรียนไม่เหมือนกัน 

การก าหนดวนัหยดุ เวลาการเปิด-ปิด ประตโูรงเรียนก็ไม่เหมือนกัน การปรับการแจ้งเตือน ฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องเข้ามา

ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก าหนดเวลา ก่อนที่จะด าเนินการเร่ิมให้นกัเรียนแตะบตัและสิ่งที่จ าเป็นที่สดุในการเข้า

สู่ระบบคือการก าหนดหสัผ่าน (Password) เพื่อเป็นการป้องกันการลกัลอบใช้งานจากบคุคลที่ไม่เก่ียวข้อง 

    บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  โทรศพัท์ 025759489 
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