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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอเครื่องลงทะเบียนโดยใช

บัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวม
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม   ระบบการ
ทํางานถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่ง
สามารถเลือกโปรแกรมการทํางานผานคียแพ็ดได 7 
โหมดการทํางาน เพื่อวัตถุประสงคที่ตางกันนั่นคือ 
โหมดลงทะเบียน โหมดเขารวมกิจกรรม โหมดลบ
ขอมูล โหมดแสดงผล โหมดตั้งเวลา โหมดนับจํานวน
ขอมูล และโหมดสงขอมูล   การทดสอบเครื่องที่สราง
ข้ึนใหผลการทดสอบเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง   
 
Abstract 

This paper presents the functionalities of 
the portable I.D. card access register machine 

which is used to record the quality assurance 
activity participations of the faculty of 
engineering of Siam University. The system is 
controlled by microcontroller whereby the 
working program is selected through the 
keypads. There are seven mode of operations 
for seven different purposes. These modes are 
register mode, activity mode, clear mode, view 
mode, set up time mode, amount of data mode 
and send mode. This system was constructed 
and tested with satisfactory results. 
 
1. บทนํา  

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยเปนภารกิจที่ทุกสถาบันการศึกษาตอง
ปฏิบัตินอกเหนือไปจากกระบวนการจัดการเรียนการ



สอน   ซึ่งการดําเนินงานตามองคประกอบในแนว
ท า ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมีองคประกอบที่ 3 ตามเอกสารอางอิง 
[1] วาดวยกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษามีการ
ประเมินผลโดยใชตัวบงชี้ 4 ตัว  ซึ่ง 2 ใน 4 ของตัวบงชี้
นี้คือตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 3.4  ซึ่งไดแกรอยละของ
นักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
นักศึกษาที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาตอ
นักศึกษาทั้งหมดและรอยละของนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาที่จัดโดยคณะ
วิชาตอนักศึกษาทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งการนับจํานวน
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ โดยตรวจสอบจาก
การลงชื่อเขารวมกิจกรรมนั้นๆ  ในกรณีที่นักศึกษา
เขารวมกิจกรรมมากกวาหนึ่งกิจกรรม  การนับจํานวน
ของนักศึกษาเพื่อใชในการประกันคุณภาพจะนับให
เพียงแคหนึ่งกิจกรรมเทานั้น  ดวยจุดมุงหมายของการ
ประกันคุณภาพตองการใหมีการกระจายนักศึกษาทุก
คนมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง   เปนสาเหตุ
ทําใหเกิดปญหาการนับจํานวนนักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมซ้ําซอนกันและทําใหไมมีความสะดวกในการ
ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา จึงเกิด
แนวความคิ ด ในการสร า ง เค รื่ อ งต นแบบการ
ลงทะเบียนโดยใชบัตรประจําตัวที่ เคลื่อนยายได
สะดวกสําหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ในที่นี้จะนําเสนอในสวนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสยามใหมีความ
สะดวกและ ใชงานไดจริงตามวัตถุประสงค 
 
2. เครื่องลงทะเบียนที่นําเสนอ 
2.1 บล็อกไดอะแกรมรวม 

บล็อกไดอะแกรมของเครื่องลงทะเบียนที่
นําเสนอแสดงดังในรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมรวมที่นําเสนอ 
 

จากบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 1 มีหลักการทํางาน
ดังนี้คือ Magnetic Card Reader ทําหนาที่อานขอมูล
รหัสบัตรแม เหล็กของนักศึกษาเปนอินพุตใหกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรรวมกับการอานคาฐานเวลาจริง
จาก RTC: Real Time Clock เพื่อบันทึกรหัสบัตร
นักศึกษา เวลา วัน เดือน ป ลงไปในหนวยความจํา
ชั่วคราวที่มีแบตเตอรีสํารอง (Nonvolatile SRAM) 
สวนคียแพ็ดทําหนาที่สงขอมูลที่เปนโหมดการทํางาน
ใหกับไมโครคอนโทรลเลอรและใชในการตั้งเวลา โดย
แสดงผลขั้นตอนการทํางานตางๆ ทางจอแสดงผล
แบบผลึกเหลว (LCD: Liquid Crystal Display) และ
ในสวนของ PC: Personal Computer ทําหนาที่อาน
ขอมูลจาก  Nonvolatile SRAM ผานทาง
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อทําการบันทึกเวลาการเขา
รวมกิจกรรมเพื่อใชในการประกันคุณภาพโดยมีการ
ตรวจสอบรายชื่อที่ซ้ํากัน เนื่องจากการใชเปนขอมูลใน
การประกันคุณภาพจะนับใหเพียง 1 คน ตอ 1 
กิจกรรม ถึงแมจะเขารวมหลายกิจกรรมก็ตาม สวน



ของ Printer ทําหนาที่พิมพขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการ
เขารวมกิจกรรมของนักศึกษา  
 
2.2 วงจรยอย 
2.2.1 วงจรคียแพ็ด 

วงจรคียแพ็ดแสดงดังรูปที่ 2 ใชคียแพ็ดขนาด 
4x3 เชื่อมตอที่พอรต C ทั้งหมด 7 บิต โดยที่ PC0-
PC3 ตอกับแถวที่ 1-4 สวน PC4-PC6 ตอกับหลัก ที่ 
1-3 ตามลําดับ ตัวตานทาน 10 kΩ จํานวน 4 ตัวตอ
ไวเพื่อกําหนดสภาวะที่ไมมีการกดคียใหมีอินพุตเปน
ลอจิก“1” เพื่อใชในการตรวจสอบการกดคีย   
ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงขอมูลเปนลอจิก“0” ไปยัง
คอลัมนที่ 1-3 ที่พอรต PC4-PC6 ตามลําดับ ในทุก
ค ร้ังที่ มีการส งขอมูลไปยั งหลักของคีย แพ็ดนั้ น
ไมโครคอนโทรลเลอรจะทําการอานในแถวที่ 1- 4 ที่
พอรต PC0-PC3 เขามาดวย หากไมมีการกดคียใด ๆ 
คาของแตละแถวจะเปนลอจิก“1” ทั้งหมด ถาหากมี
การกดคียคาของแตละแถวจะเปนลอจิก“0” การ
ตรวจสอบการกดคียจะกระทําทั้งหมด 3 รอบ โดยแต
ละรอบจะตรวจสอบไดคร้ังละ 4 คีย   ซึ่งสรุปคาการ
กดคียไดตามตารางที่ 1 

 
 

 
รูปที่ 2 วงจรอินพุตที่เปนสวิตชตอแบบเมตริกซ 

ตารางที่ 1 การกดคีย 

 

2.2.2 วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี  
วงจรแสดงผลดวยแอลซีดี แสดงดังรูปที่ 3 

โดยที่ขาตางๆ ดังนี้คือ ขา 1 เปนขากราวดน  ขา 2 
เปนขาไฟเลี้ยงวงจร + 5 V  ขา 3 เปนขาอินพุตรับ
แรงดันเพื่อปรับความเขมของการแสดงผล  ขา 4 (RS) 
เปนขาอินพุตใชแยกชนิดของสัญญาณที่เขามายังขา 
D0-D7 วาเปนรหัสคําสั่ง (Instruction) หรือรหัสขอมูล 
(Data) ถาขา RS มีคาเทากับลอจิก“0” แลว D0-D7 
เปนรหัสคําสั่ง ถาขา RS มีคาเทากับ ลอจิก“1” แลว 
D0-D7 เปนรหัสขอมูล  ขา 5 (R/W) เปนขาที่ใชเลือก
การอานหรือเขียนขอมูลใหกับแอลซีดี โดยที่ R/W มีคา
เทากับลอจิก “0” เปนการเขียนขอมูล ขา 6 (E) เปนขา
รับสัญญาณพัลส Enable ให แอลซีดีทํางาน ขา 7-14 
(D0-D7) เปนขาอินพุทเพื่อรับสัญญาณที่เปนรหัส
คําสั่งและรหัสขอมูลขนาด 8 บิต 
 

 
รูปที่ 3 วงจรการเชื่อมตอแอลซีดี 

 

 

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 # 



2.2.3 วงจรสรางฐานเวลาจริง 
การเชื่อมตอไอซีสรางฐานเวลาจริง มีหนาที่

สรางฐานเวลาจริงใหกับไมโครคอนโทรลเลอรโดย
เลือกใชไอซี DS1307 ตอเชื่อมกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรเพียง 2 บิต คือ ขา SDA ตอกับ
ขา P3.3 และขา SCL ตอกับขา P3.2 แสดงดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 วงจรสรางฐานเวลาจริงโดยใชไอซีเบอร DS1307 
 

2.2.4 วงจรการเชื่อมตอพอรตอนุกรมมาตรฐาน 
RS-232  

การกําหนดมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ
อนุกรม EIA RS-232 (x) เปนมาตรฐานอุตสาหกรรม 
โดยคณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Industries Association) ออกแบบมา
เพื่อใชในการสงขอมูลอนุกรมแบบอะซิงโครนัส 2 
ทิศทางเพื่อใหมีการใชงานในการเชื่อมตอที่สอดคลอง
กัน ระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ การรับสง
สัญญาณจะกําหนดความยาวสูงสุดไวที่ไมเกิน 50 ฟุต
โดยมีระดับสัญญาณตั้งแต 3 V ถึง 15 V สําหรับลอจิก 
“0”และมีระดับแรงดันที่ -3 V จนถึง -15 V สําหรับ
ลอจิก “1” สังเกตไดวาจะมีระดับแรงดันที่ใชในสถานะ
ลอจิก “0” และ ลอจิก “1” แตกตางออกไปจากระบบ
ไอซีดิจิตอลทั่วๆ ไป การตอใชงานจึงตองมีอุปกรณที่
ทําหนาที่เปลี่ยนระดับแรงดันจาก 0-5 V จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร ใหเปนระดับแรงดันที่สูงกวา +3 
V หรือตํ่ากวา -3 V การเชื่อมตอวงจรแสดงดังรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 วงจรการเชื่อมตอพอรตอนุกรมมาตรฐาน RS-232 

 
2.2.5 วงจรการเชื่อมตอเครื่องอานบัตรแถบ
แมเหล็ก 

สัญญาณที่ ได จาก เครื่ อ งอ านบัตรแถบ
แมเหล็ก จะมีสัญญาณออกมา 3 สัญญาณ คือ 
สัญญาณ Present, Clock และ Data โดยวงจรการ
เชื่อมตอแสดงดังรูปที่ 6 

 

 

 
 

รูปที่ 6 วงจรการเชื่อมตอเครื่องอานบัตรแถบแมเหล็ก 
 
2.3 ผังการทํางาน (Flow chart) 

การออกแบบผั งการทํ างานของ เครื่ อ ง
ลงทะเบียนที่นําเสนอประกอบดวย 2 สวน คือ ผังการ
ทํางานของโปรแกรมภาษาแอสเซ็มบล้ี (Assembly) 
ในสวนของไมโครคอนโทรลเลอร และผังการทํางาน
ของโปรแกรมวิชวลเบสิก (Visual Basic) ในสวนของ
ไมโครคอมพิวเตอร แสดงดังรูปที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 

 



3. ผลการทดสอบการทดสอบเครื่องลงทะเบียนที่
สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวย  คอมพิวเตอร  ตัวอานบัตร
แถบแมเหล็ก และบัตรนักศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 9 ทํา
การทดสอบดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 9 อุปกรณในการทดลอง 
 
1. ร า ย ชื่ อ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น 

ประกอบดวย รหัสบัตร รหัสนักศึกษา ชื่อและนามสกุล 
สาขาวิชาที่สังกัด 
 2. รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมที่จัดโดย
คณะ ไดแก วันปจฉิมนิเทศ   วันทําบุญตักบาตร และ 
กีฬาเกียร  
 3. ผลการสงขอมูลจากเครื่องลงทะเบียนโดย
ใชบัตรประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวม
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสยามที่ใชงานรวมกับ
คอมพิวเตอร ไปยังโปรแกรมการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 3 ตัวอยางผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 
10 
 

 
 

รูปที่ 10 ตัวอยางผลการทดลองที่แสดงบนคอมพิวเตอร 
 
4. บทสรุป 

จากการทดสอบเครื่องลงทะเบียนโดยใชบัตร
ประจําตัวแบบพกพาสําหรับบันทึกการเขารวม
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสยาม  หลังจากทําการ
เปดเครื่อง  หนาจอแอลซีดีจะแสดงเวลาและวันที่ และ
สามารถเขาทํางานไดทั้งหมด 7 โหมดการทํางาน คือ
โหมดการลงทะเบียน โหมดเขารวมกิจกรรม โหมดการ
ลบขอมูลในหนวยความจําภายนอก (SRAM) ต้ังแต 
Address ที่ 0007H -7FFFH  โหมดดูขอมูลที่ถูกเก็บไว
ในหนวยความจําภายนอก (SRAM) ต้ังแต Address 
ที่ 0007H -7FFFH  โหมดการตั้งเวลา และวัน/เดือน/ป  
โหมด Amount of Data เปนโหมดที่ใชในการดูจํานวน
ชุดขอมูลที่ถูกเก็บในหนวยความจําภายนอก (SRAM) 
และ โหมดการสงขอมูลที่ถูกเก็บไวในหนวยความจํา
ภายนอก (SRAM) ต้ังแต Address ที่ 0007H-7FFFH 
ผานพอรต RS-232 ไปยังคอมพิวเตอร เมื่อขอมูลถูก
สงมาจากเครื่องบันทึกลงทะเบียน จะมีโปรแกรม
ประกันคุณภาพองคประกอบที่ 3 เปนโปรแกรมในการ
รอรับขอมูลที่ส งมา  และผู ใชตองทําการเติมชื่อ
กิจกรรม เลือกผูจัดกิจกรรม แลวกดปุม Send to 



Database เพื่อสงขอมูลไปเก็บในฐานขอมูล  รวมไป
ถึงการใชโปรแกรมประกันคุณภาพองคประกอบที่ 3 
ในการพิมพขอมูลออกมา โดยกดปุม Print/Preview 
จากผลการทดลองกับนักศึกษาที่ใชงานจริงในคณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม  พบวามีความ
สะดวกในการใชงาน  
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รูปที่ 7 ผังการทํางานของโปรแกรมที่เขียนดวยภาษาแอสเซ็มบล้ี 



เริ่มตน

รอรับขอมูลจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร

เลือกผูจัดกิจกรรม
(มหาวิทยาลัย / คณะ)

พิมพช่ือกิจกรรม

กดปุม
[Send To Database]

ใช

ไมใช

เก็บขอมูลลงในฐานขอมูล

กดปุม
[Print / Preview]

พิมพ หรือ ดู
ขอมูลในการเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษา

แสดงผลหนาจอโปรแกรม
ประกันคุณภาพองคประกอบที่ 3

ใช

ไมใช
 

 
รูปที่ 8 ผังการทํางานของโปรแกรมวิชวลเบสิก 

 
 
 


