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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึก

การเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ระบบการทํางานถูกควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งสามารถเลือกโปรแกรมการทํางานผานคียแพ็ดได 7 โหมดซึ่งทํางานเพื่อวัตถุประสงคที่
ตางกันคือ โหมดลงทะเบียน โหมดเขารวมกิจกรรม โหมดลบขอมูล โหมดแสดงผล โหมดตั้งเวลา โหมดนับจํานวน
ขอมูล และโหมดสงขอมูล   โดยที่โหมดลงทะเบียน เปนโหมดที่ใชในการลงทะเบียนโดยบัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ
แถบแมเหล็ก โหมดเขารวมกิจกรรม เปนโหมดที่ใชในการเขารวมกิจกรรมโดยเก็บขอมูลจากการรูดบัตรประจําตัว
นักศึกษา โหมดลบขอมูล เปนโหมดที่ใชในการลบขอมูลในหนวยความจําภายนอก โหมดแสดงผล เปนโหมดที่ใชใน
การดูขอมูลที่ถูกเก็บไวในหนวยความจําภายนอก โหมดตั้งเวลา เปนโหมดที่ใชในการตั้งเวลา และวัน/เดือน/ป โหมด
นับจํานวนขอมูล เปนโหมดที่ใชในการดูจํานวนชุดขอมูลที่ถูกเก็บในหนวยความจํา สวนโหมดสงขอมูล เปนโหมดที่
ใชในการสงขอมูลที่ถูกเก็บไวในหนวยความจําภายนอกผานพอรต RS-232 ไปยังคอมพิวเตอรเพื่อนําขอมูลไป
ประมวลผลการเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย การทดสอบเครื่องที่สรางขึ้นใหผลการทดสอบเปนที่
นาพอใจอยางยิ่ง   
 
คําสําคัญ :  เครื่องลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม  ไมโครคอนโทรลเลอร  บัตรประจําตัวนักศึกษาแบบแถบแมเหล็ก 
 

Abstract 
This paper presents the design and construction of a Portable I.D. Card Access Register Used to 

Record University Quality Assurance Activity Participations. The system is controlled by microcontroller 
whereby the working program is selected through the keypads. It contains seven modes of operations 
for seven different purposes. These modes are the register mode, activity mode, clear mode, view 
mode, set up time mode, amount of data mode and send mode. On the register mode, students register 
using their magnetic ID cards.  On the activity mode, students joining activities are recorded from the 
magnetic recorders of their ID cards. On the clear mode, the data in the external memory is deleted. On 
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the view mode, the storage data in the external memory can be viewed on computer. On the set up time 
mode, the time, date, month and year can be set up. On the amount of data mode, the set of the data in 
the memory can be examined. On the send code mode,  the  data  in  the storage external memory  can 
be sent through the RS-232 port to a computer for the processing of data of activities organized by a 
faculty or the university. This system is constructed and tested and it is found to be very satisfactory. 
 
Keywords : Portable Card Access for Activity Registration, Microcontroller, Magnetic ID Card  
E-mail : vyapotes@hotmail.com, wipavan.nar@siam.edu 
 

คํานํา 
ปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจหนึ่งที่สถานศึกษาทุกแหงตองปฏิบัตินอกเหนือไปจาก

กระบวนการจัดการเรียนการสอน   ซึ่งการดําเนินงานตามองคประกอบในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามี
องคประกอบที่ 3 (http://qa.siam.edu) วาดวยกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษามีการประเมินผลโดยใชตัวบงชี้ 4 
ตัว  ซึ่ง 2 ใน 4 ของตัวบงชี้นี้คือตัวบงชี้ที ่3.3 และ 3.4  ซึ่งไดแกรอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาตอนักศึกษาทั้งหมดและรอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาที่จัดโดยคณะวิชาตอนักศึกษาทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งการนับจํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยตรวจสอบจากการลงชื่อเขารวมกิจกรรมนั้น ๆ ในกรณีที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
มากกวาหนึ่งกิจกรรม  การนับจํานวนของนักศึกษาเพื่อใชในการประกันคุณภาพจะนับใหเพียงแคหนึ่งกิจกรรม
เทานั้น  ดวยจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพตองการใหมีการกระจายนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง   เปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการนับจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน ทําใหไมมีความ
สะดวกในการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา จึงเกิดแนวความคิดในการออกแบบและสรางเครื่อง
ลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ทันสมัย 

 
การออกแบบและสราง 

การออกแบบและสรางเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  แสดงดังบล็อกไดอะแกรมในรูปที ่1 และวงจรรวมแสดงดังรูปที ่2  
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รูปที่ 1  บล็อกไดอะแกรมรวมที่นําเสนอ 
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รูปที่ 2  วงจรรวมที่นําเสนอ 

จากรูปที่ 1 และ 2 มีหลักการทํางานดังนี้คือ Magnetic Card Reader ทําหนาที่อานขอมูลรหัสบัตร
แมเหล็กของนักศึกษาเปนอินพุตใหกับไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับการอานคาฐานเวลาจริงจาก RTC: Real Time 
Clock เพื่อบันทึกรหัสบัตรนักศึกษา เวลา วัน เดือน ป ลงไปในหนวยความจําชั่วคราวที่มีแบตเตอรี่ Back up 
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(Nonvolatile SRAM) สวนของคียแพ็ดทําหนาที่สงขอมูลที่เปนโหมดการทํางานใหกับไมโครคอนโทรลเลอรและใชใน
การตั้งเวลา โดยแสดงผลขั้นตอนการทํางานตางๆ ทางจอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD: Liquid Crystal Display) 
และในสวนของ PC: Personal Computer ทําหนาที่อานขอมูลจาก Nonvolatile SRAM ผานทาง
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําการบันทึกเวลาการเขารวมกิจกรรมเพื่อใชในการประกันคุณภาพโดยมีการตรวจสอบ
รายชื่อซ้ําดวย เพราะการใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพจะนับใหเพียง 1 คน ตอ 1 กิจกรรม ถึงแมจะเขารวม
หลายกิจกรรมก็ตาม สวนของ Printer ทําหนาที่พิมพขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา โดยที่
รายละเอียดของแตละวงจรยอยอธิบายไดดังนี ้
 

1. วงจรคียแพ็ด 
วงจรคียแพ็ดแสดงดังรูปที ่3 โดยใช คียแพ็ดขนาด 4x3 เชื่อมตอที่พอรต C มีทั้งหมด 7 บิต โดยที่ PC0-PC3 

ตอกับ แถวที่ 1-4 สวน PC4-PC6 ตอกับคอลัมน (Column) ที ่1-3 ตามลําดับ ตัวตานทาน 10 kΩ จํานวน 4 ตัวตอไว
เพื่อกําหนดสภาวะที่ไมมีการกดคียใหมีลอจิกอินพุตเปนลอจิก “1” ที่ใชในการตรวจสอบการกดคีย 
ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงขอมูลเปนลอจิก “0” ไปยังสายคอลัมนที่ 1-3 หรือที่พอรต PC4-PC6 ตามลําดับ ในทุก
ครั้งที่มีการสงขอมูลไปยังสายคอลัมนของคียแพ็ดนั้นไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการอานในแถวที ่1- 4 หรือที่พอรต 
PC0-PC3 เขามาดวย หากไมมีการกดคียใด ๆ คาของสายทางแถวจะเปนลอจิก “1” ทั้งหมด ถาหากมีการกดคีย คา
ของสายทางแถวจะเปนลอจิก “0” การตรวจสอบการกดคียจะทําทั้งหมด 3 รอบ โดยแตละรอบจะตรวจสอบไดครั้ง
ละ 4 คีย ซึ่งสรุปคาการกดคียไดตามตารางที ่1 

         ตารางที ่1 การกดคีย 
            

รูปที่ 3   วงจรอนิพุตที่เปนสวิตชตอแบบเมตริกซ 
 
2. วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี  

วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี (LCD: Liquid Crystal Display) แสดงดังรูปที ่4 ในการตอใชงานของแอลซีดี ใน
การแสดงผลใชขาตางๆ ดังนี้คือ ขา 1 เปนขากราวดน  ขา 2 เปนขาไฟเล้ียงวงจร + 5 V  ขา 3 เปนขาอินพุตรับแรงดันเพื่อ
ปรับความเขมของการแสดงผล  ขา 4 (RS) เปนขาอินพุตใชแยกชนิดของสัญญาณที่เขามายังขา D0-D7 วาเปนรหัสคําส่ัง 
(Instruction) หรือรหัสขอมูล (Data) ถาขา RS = 0 → D0-D7 = รหัสคําส่ัง ถาขา RS = 1 → D0-D7 = รหัสขอมูล ขา 5 

 

 
 

ขอมูลแตละบิต PC4 = “0” PC5 = “0” PC6 = “0” 

PC0 = “0” กด 1 กด 2 กด 3 

PC1 = “0” กด 4 กด 5 กด 6 

PC2 = “0” กด 7 กด 8 กด 9 

PC3 = “0” กด * กด 0 กด # 
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(R/W) เปนขาที่ใชเลือกการอานหรือเขียนขอมูลให แอลซีดี (R/W = “0” คือการเขียนขอมูล)  ขา 6 (E) เปนขารับสัญญาณ
พัลส Enable ให แอลซีดีทํางาน ขา 7-14 (D0-D7) เปนขาอินพุทเพื่อรับสัญญาณที่เปนรหัสคําส่ังและรหัสขอมูลขนาด 8 บิต 
 

 

 

 

                        รูปที ่4  วงจรการเชื่อมตอแอลซีด ี       รูปที ่5  วงจรสรางฐานเวลาจริงโดยใชไอซีเบอร DS1307 
 
3. วงจรสรางฐานเวลาจริง 

การเชื่อมตอไอซีสรางฐานเวลาจริง (RTC: Real Time Clock) มีหนาที่สรางฐานเวลาจริงใหกับตัว
ไมโครคอนโทรลเลอรโดยเลือกใชไอซ ีDS1307 ตอเชื่อมกับไมโครคอนโทรลเลอรเพียง 2 บิต คือ ขา SDA ตอกับขา 
P3.3 และขา SCL ตอกับขา P3.2 แสดงดังรูปที ่5 

 

 
4. วงจรการเชื่อมตอพอรตอนุกรมมาตรฐาน RS-232  

การกําหนดมาตรฐานการเชื่อมตอแบบอนุกรม EIA RS-232 (x) เปนมาตรฐานอุตสาหกรรม โดย
คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Industries Association) ออกแบบมาเพื่อใชในการ
สงขอมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส 2 ทิศทางเพื่อใหมีการใชงานในการเชื่อมตอที่สอดคลองกัน ระหวางอุปกรณ
คอมพิวเตอรตางๆ การรับสงสัญญาณจะกําหนดความยาวสูงสุดไวที่ไมเกิน 50 ฟุตโดยมีระดับสัญญาณตั้งแต 3 V 
ถึง 15 V สําหรับลอจิก “0”และมีระดับแรงดันที ่ -3 V จนถึง -15 V สําหรับลอจิก “1” ดังนั้นสังเกตไดวาจะมีระดับ
แรงดันที่ใชในสถานะลอจิก “0” และ ลอจิก “1” แตกตางออกไปจากระบบไอซีดิจิตอลทั่วๆ ไป การตอใชงานจึงตองมี
อุปกรณ ที่ทําหนาที่เปลี่ยนระดับแรงดันจาก 0-5 V จากไมโครคอนโทรลเลอร ใหเปนระดับแรงดันที่สูงกวา +3 V หรือ
ต่ํากวา -3 V โดยมีไอซีสําเร็จรูปพรอมใชงานตามวงจรในรูปที ่6 

 

 

 
รูปที ่6  วงจรการเชื่อมตอพอรตอนุกรมมาตรฐาน RS-232 
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5. วงจรการเชื่อมตอเครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก 
สัญญาณที่ไดจากเครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก (Magnetic Card Reader) จะมีสัญญาณออกมา 3 

สัญญาณ คือ สัญญาณ Present, Clock และ Data โดยวงจรการเชื่อมตอเปนไปตามรูปที ่7 
 

 

รูปที ่7  วงจรการเชื่อมตอเครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก 

สําหรับการออกแบบผังการทํางาน (Flow chart) ของเครื่องประกอบดวย 2 สวนคือผังการทํางานของโปรแกรม
ภาษาแอสเซ็มบลี้ (Assembly) ในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร และผังการทํางานของโปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual 
Basic) ในสวนของไมโครคอมพิวเตอร แสดงดังรูปที ่8 และ 9 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 8  ผังการทํางานของโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาแอสเซ็มบลี ้ 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 566 

การทดลองและผล 
ในการทดสอบเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สรางขึ้นนี้ ซึ่งจะประกอบดวย  คอมพิวเตอรโนตบุค ตัวอานบัตรแถบ
แมเหล็ก และบัตรนักศึกษา แสดงดังรูปที ่10 ทําการทดสอบดังนี ้

 
รูปที่ 10  อุปกรณในการทดลอง 

 
เริ่มตน

รอรับขอมูลจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร

เลือกผูจัดกิจกรรม
(มหาวิทยาลัย / คณะ)

พิมพช่ือกิจกรรม

กดปุม
[Send To Database]

ใช

ไมใช

เก็บขอมูลลงในฐานขอมูล

กดปุม
[Print / Preview]

พิมพ หรือ ดู
ขอมูลในการเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษา

แสดงผลหนาจอโปรแกรม
ประกันคุณภาพองคประกอบท่ี 3

ใช

ไมใช
 

รูปที่ 9  ผังการทํางานของโปรแกรมวิชวลเบสิก 
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1. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน จะประกอบดวย รหัสบัตร รหัสนักศึกษา ชื่อและนามสกุล สาขาวิชาที่สังกัด 
2. รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  โดยกิจกรรมที่จัด ไดแก กีฬาหูกวางเกม วัน
ไหวคร ูและ วันรับนองใหม 
3. รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยคณะ ไดแก วันปจฉิมนิเทศ   วันทําบุญตักบาตร และ กีฬาเกียร 
เปนตน 
4. ผลการสงขอมูลจากเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใชงานรวมกับคอมพิวเตอรโนตบุค ไปยังโปรแกรมการประกันคุณภาพ
องคประกอบที ่3 ตัวอยางผลการทดลองแสดงดังรูปที ่11 

 
รูปที่ 11  ตัวอยางผลการทดลองที่แสดงบนคอมพิวเตอรโนตบุค 

 
สรุปผล 

จากการทดลองเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  หลังจากทําการเปดเครื่อง  หนาจอแอลซีดีจะแสดงเวลาและวันที่ และ
สามารถเขาทํางานได 7 โหมดการทํางาน คือโหมด Register เปนโหมดที่ใชในการลงทะเบียน โหมด Activity เปน
โหมดที่ใชในการเขารวมกิจกรรม โหมด Clear เปนโหมดที่ใชในการลบขอมูลในหนวยความจําภายนอก (SRAM) 
ตั้งแต Address ที่ 0007H -7FFFH  โหมด View เปนโหมดที่ใชในการดูขอมูลที่ถูกเก็บไวในหนวยความจําภายนอก 
(SRAM) ตั้งแต Address ที่ 0007H -7FFFH  โหมด Set Up Time เปนโหมดที่ใชในการตั้งเวลา และวัน/เดือน/ป  
โหมด Amount of Data เปนโหมดที่ใชในการดูจํานวนชุดขอมูลที่ถูกเก็บในหนวยความจําภายนอก (SRAM) และ 
โหมด Send Code เปนโหมดที่ใชในการสงขอมูลที่ถูกเก็บไวในหนวยความจําภายนอก (SRAM) ตั้งแต Address ที ่
0007H-7FFFH ผานพอรต RS-232 ไปยังคอมพิวเตอร เมื่อขอมูลถูกสงมาจากเครื่องบันทึกเวลาการเขารวมกิจกรรม
แบบพกพาที่ใชงานรวมกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล จะมีโปรแกรมประกันคุณภาพองคประกอบที่ 3 เปนโปรแกรมใน
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การรอรับขอมูลที่สงมา และผูใชตองทําการเติมชื่อกิจกรรม เลือกผูจัดกิจกรรม แลวกดปุม Send To Database เพื่อ
สงขอมูลไปเก็บในฐานขอมูล  รวมไปถึงการใชโปรแกรมประกันคุณภาพองคประกอบที่ 3 ในการพิมพขอมูลออกมา 
โดยกดปุม Print / Preview ผลการทดลองเปนที่นาพึ่งพอใจและจากการทดลองใชงาน ผลสรุปพบวา นักศึกษา 
คณะคร ูอาจารย ทุกทาน มีการชื่นชมเปนอยางมากเพราะสามารถนําไปใชงานไดจริง มีราคาถูก และสะดวกตอการ
บํารุงรักษา  
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