โครงการ TOT SMS - RFID Solution to school
“ระบบควบคุมการ เข้ า-ออก โรงเรี ยน พร้ อมส่ ง SMS อัตโนมัต”ิ
ปั จจุบนั นี ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันของเราอย่างมากมาย เช่น บัตร ATM , บัตร
เครดิต , บัตรสมาชิกต่างๆ บัตรประจาตัวพนักงาน บัตรประจาตัวนักศึกษา เป็ นต้ น ซึ่งแนวโน้ มที่การใช้ งาน Magnetic Card นี ้ได้ มี
แนวโน้ มที่จะมีการใช้ ลดน้ อยลงเนื่องจาก บัตรไม่ทนต่อสื่อสนามแม่เหล็ก เมื่อเข้ าใกล้ บริ เวณที่มีสนามแม่เหล็กแรง ๆ ก็อาจจะทาให้
ข้ อมูลบนบัตรสูญหาย หรื อผิดพลาดได้
ดังนั ้นโครงการนี ้จึงได้ ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Radio Frequency Identification – Short message service โดยจะมีหวั อ่าน
Interrogator ทาการเชื่อมต่อกับ Computer โดยผ่านทางพอร์ ตขนาน แล้ วทาการเขียนโปรแกรมเพื่อทาการอ่านข้ อมูลจากบัตรที่ส่งมา
และจัดเก็บข้ อมูลไว้ หลังจากนั ้นระบบก็จะทาการใช้ งานบน Network ผ่านทางระบบ TSM [TOT School Management] ซึ่งสามารถใช้
งานผ่านระบบ Internet และส่ง SMS ไปยังผู้ปกครองทราบ วัน เวลา เมื่อมีการทาบบัตร ดังนั ้นเมื่อมีการแตะบัตรเมื่อใดระบบก็จะ
สามารถที่จะทาการบันทึกไว้ ได้ ว่าเป็ นถูกใช้ งานเมื่อไรและทาการติดต่อกับระบบฐานข้ อมูล จัดเก็บเป็ นรายงานไว้ ใช้ ประโยชน์ต่อไป ซึ่ง
โครงการนี ้สามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้ งานได้ อีกมากมาย
นอกเหนือจากนั ้นโรงเรี ยนในต่างประเทศหลายแห่งแรกที่ติดตั ้งระบบ RFID เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในด้ านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในโรงเรี ยน โดยให้ นกั เรี ยนติด tag แสดงข้ อมูลของนักเรี ยนกับบัตรนักเรี ยน เมื่อนักเรี ยนเดินเข้ าหรื อออกจากโรงเรี ยน
เครื่ องอ่านก็จะอ่านและติดตามได้ ว่านักเรี ยนคนไหนอยู่หรื อออกไปจากโรงเรี ยนแล้ ว
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ความสาคัญของระบบบริการ
1. เพื่อเป็ นแนวทางป้องกันและแก้ ปัญหาบุตรหลานจากสภาพแวดล้ อมต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวแปรสาคัญและควบคุมได้ ยากในการ
เข้ าศึกษา เช่น เพื่อนชักนา ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลใกล้ ชิด สภาพแวดล้ อม ใกล้ โรงเรี ยน เด็กหนีเรี ยนครูและผู้ปกครองไม่
ทราบ เป็ นต้ น
2. ศึกษาและออกแบบวงจร Interface กับ Saver เพื่ออ่าน ข้ อมูลจากระบบ Radio Frequency Identification
3. การเชื่อมต่อระบบบริ การเพื่อทาการติดต่อกับ Saver ทาการรับข้ อมูลและบันทึกค่าจาก
Radio Frequency
Identification เข้ าสู่โปรแกรม TSM [TOT SMS Management] และ
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริ การด้ วยโปรแกรม TSM [TOT School Management] เพื่อทาการอ่านค่าและส่งข้ อมูลมาทาการ
วิเคราะห์รายงาน พร้ อมส่ง SMS ไปยังปลายทางอัตโนมัติ ซึ่งมีระบบการใช้ งานที่ง่ายต่อการดาเนินการ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.
2.
3.
4.

สามารถประหยัดเวลาการทางานของเจ้ าหน้ าที่ ครู อาจารย์ ในการควบคุมนักเรี ยน นักศึกษา
ผู้ปกครองลดความห่วงใย เมื่อทราบว่าบุตรหลานได้ เข้ าและกลับ จากโรงเรี ยนแล้ ว
โรงเรี ยนได้ ทราบถึงการออกจากโรงเรี ยน ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในความรับผิดเมื่อนักเรี ยนยังไม่กลับบ้ าน
สามารถที่จะนาเครื่ องอ่าน RFID Card นี ้ไปประยุกต์ใช้ งานอย่างอื่นได้ บนระบบ Network และนาไปประยุกต์ใช้ บน Internetได้

รู ปแบบโครงสร้ างระบบการให้ บริการ
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ประโยชที่ได้ รับจากโปรแกรม TSM [TOT School Management]
ในระบบโปรแกรม TSM จะประกอบไปด้ วยส่วนต่าง ๆ ของเมนูในโปรแกรม เช่น ทะเบียนข้ อมูลนักเรี ยน ประวั ติการแตะบัตร
ารดาเนินการพิเศษ รายงานรูปแบบต่าง ๆ การกาหนดค่าต่าง ๆ สาหรับ ผู้ได้ รับมอบหมายจะเป็ นผู้กาหนดค่าต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของแต่ละโรงเรี ยนได้ เอง
ทะเบียนข้ อมูลนักเรียน
ในเมนูนี ้จะเป็ นข้ อมูลนักเรี ยนทั ้งหมดโดย ผู้ดแู ลระบบ สามารถเลือกดูข้อมูลรายบุคคลหรื อดูเฉพาะห้ อง หรื อทั ้ง
โรงเรี ยนได้ อีกทั ้งสามารถ เพิ่มเติม/แก้ ไข ข้ อมูลนักเรี ยนได้ อีกด้ วย ซึ่งสามารถค้ นหาข้ อมูลนักเรี ยนเป็ นรายคนได้ ด้วยรหัส
นักเรี ยน หรื อชื่อสาหรับชื่อสามารถใส่เพียงสั ้น ๆ ข้ อมูลก็จะดึงชื่อที่เกี่ยวข้ องออกมาทันที
ประวัติการแตะบัตร
เป็ นการแสดงข้ อมูลการแตะบัตรของนักเรี ยน สามารถเลือกดูได้ ท ั ้งโรงเรี ยน รายห้ อง หรื อรายบุคคล
การดาเนินการพิเศษ หมวดนี ้จะมีด้วยกัน 2 เมนู คือ
- การลืมบัตร : กรณีนี ้มีไว้ สาหรับนักเรี ยนลืมนาบัตรมาให้ เข้ ามาแจ้ ง admin ที่ได้ รับมอบหมาย ดาเนินการลงเวลา
ด้ วยโปรแกรม แทนการแตะบัตร
- การลงเวลาล่วงหน้า, ย้อนหลัง, การลา : กรณีนี ้สาหรับนักเรี ยนที่ขาดเรี ยนไปทากิจกรรมต่าง ๆ จะเป็ นการลาที่
สามารถคีย์ข้อมูลได้ ท ั ้งล่วงหน้ า และย้ อนหลังก็ได้
กาหนดค่ าต่ าง ๆ เพิ่มเติม หมวดนี ้จะประกอบไปด้ วย
- การกาหนดวันหยุด : เป็ นการตั ้งค่าสาหรับวันหยุดประจาโรงเรี ยน เพราะบางโรงเรี ยนมีเรี ยนวันเสาร์ แต่หยุดวันจันทร์
เป็ นต้ น
- การกาหนดเวลาเข้าออก : เป็ นการกาหนดเวลาเริ่ มอนุญาตให้ แตะบัตร ช่วงเช้ า -เย็น, การหยุดเวลาการแตะบัตร ช่วง
เช้ า-เย็น และกาหนดเวลาว่าเมื่อไหร่ ถือว่ามาโรงเรี ยนสาย ซึ่งแต่ละโรงเรี ยนมีเวลาการเข้ าเรี ยนไม่เท่ากันก็สามารถ
กาหนดได้ เอง
รายงาน
หมวดระบบการรายงานนี ้ทาให้ ผ้ ดู แู ลระบบสามารถดูได้ เลยว่านักเรี ยนทั ้งหมดในโรงเรี ยนมีกี่คน มาโรงเรี ยนทั ้งหมดกี่
คน ขณะนี ้ออกจากโรงเรี ยนไปแล้ วกี่คน และยังอยู่ในโรงเรี ยนกี่คน ตลอดจนสามารถดูได้ เลยว่าใครที่ยงั อยู่ในโรงเรี ยน เป็ น
ข้ อมูลที่สามารถตอบผู้ปกครองได้ กรณีที่เย็นแล้ วยังไม่ได้ รับ SMS แจ้ งการออกจากโรงเรี ยน ซึ่งจริ ง ๆ แล้ วเด็กอาจจะยังซ้ อม
กีฬา หรื อทากิจกรรมอยู่ภายในโรงเรี ยนก็ได้ และในเรื่ องของการเข้ า-ออก โรงเรี ยนก็ยงั สามารถดูรายงานรายบุคคล รายห้ อง
รายชั ้นปี หรื อทั ้งโรงเรี ยน และยังสามารถกาหนดช่วงเวลาที่ต้องการดู พร้ อมทั ้งพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ อีกด้ วย
การตัง้ ค่ าอื่นๆ
ปกติการกาหนดช่วงเวลาของแต่ละโรงเรี ยนอาจก็มีนโยบายในการควบคุมการเข้ า -ออก ของนักเรี ยนไม่เหมือนกัน
การกาหนดวันหยุด เวลาการเปิ ด-ปิ ด ประตูโรงเรี ยนก็ไม่เหมือนกัน

การปรับการแจ้ งเตือน ฉะนั ้นจึงจาเป็ นต้ องเข้ ามา

ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการกาหนดเวลา ก่อนที่จะดาเนินการเริ่ มให้ นกั เรี ยนแตะบัตและสิ่งที่จาเป็ นที่สดุ ในการเข้ า
สู่ระบบคือการกาหนดหัสผ่าน (Password) เพื่อเป็ นการป้องกันการลักลอบใช้ งานจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
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