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บทคัดย่อ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ
(Walai AutoLIB Library System) ซึ่ ง เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Walai AutoLIB โดยนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1
สามารถใช้บัตรประจาตัวประชาชนแทนบัตรประจาตัวนิสิต สาหรับยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ในระหว่าง
ที่นิสิตยังไม่ได้รับบัตรประจาตัวนิสิตในภาคเรียนที่ 1 จากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โมดุลบัตรประชาชน
ช่วยเพิ่มช่องทางของการบริการที่อานวยความสะดวกและรับบริการด้วยตนเองของนิสิต ลดขั้นตอนการทางานของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและประหยั ด งบประมาณของส านั ก หอสมุ ด นอกจากนี้ ส านั ก หอสมุ ด ยั งช่ ว ยสนั บ สนุ น นโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” อีกด้วย

คําสําคัญ: โมดุลบัตรประชาชน, ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB, บัตรประจาตัวประชาชน
ABSTRACT
Thaksin University Library has developed an id card module which is connected
to the Walai AutoLIB automated library system. The 1st year students can use their ID cards, instead
of student ID cards, for borrowing information resources of libraries while the students have not
yet received the student ID cards in 1st Semester from Siam Commercial Bank Public Company
Limited. The extension module provides a new convenient and self-service for the new students.
It also reduces the operational processes and costs of the library. Moreover, Thaksin University
supports “Thailand 4.0” policy of the Government of Thailand.
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บทนํา
สานักหอสมุดเป็นแหล่งบริการสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และเพื่อค้นคว้าหาความรู้หรืออ้างอิงเอกสาร โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีนิสิตเข้าใหม่เป็นจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม สานักหอสมุดยังไม่สามารถให้บริการนิสิตใหม่ในภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากสานักหอสมุดจะต้องรอการ
ยืนยันข้อมูลนิสิตใหม่จากกลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จากนั้นดาเนินการถ่ายโอน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ยืนยันการเข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนิสิตแล้วเข้าสู่
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ภายหลังนิสิต
ใหม่ได้รับบัตรประจาตัวนิสิตจึงสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบ SMART UNIVERSITY อันส่งผลให้ระยะเวลาการรับบัตรประจาตัว
นิสิตล่าช้ากว่าเดิมมาก สานักหอสมุดจาเป็นต้องแก้ปัญหานิสิตใหม่ที่ไม่ได้รับบัตรประจาตัวนิสิต แต่มีความประสงค์
จะใช้บริการยืมทรัพยากรสารเทศ โดยสานักหอสมุดได้จัดหาบาร์โค้ดชั่วคราวเพื่อใช้แทนบัตรประจาตัวนิสิตในการ
ยืมทรัพยากรสารเทศ ทาให้สานักหอสมุดต้องเสียงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดชั่วคราวและเพิ่มขั้นตอนในการ
ให้บริการนิสิตใหม่ ส่งผลให้นิสิตใหม่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ที่สาคัญสอดคล้องกับนโนบายประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของภาครัฐที่ต้องการให้หน่วยงานราชการมีการพัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
ให้บริการที่ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยบัตรประชาชนรองรับสังคมยุคดิจิทัล
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้พัฒนา
โมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไปยังระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งใช้ภาษา C# ในการพัฒนาส่วนต่อประสานกับระบบหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตใหม่ของทุกภาคปีการศึกษา สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วย
บัตรประจาตัวประชาชน ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับบัตรประจาตัวนิสิต
2. เพื่อลดขั้นตอนการทางานของกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดหาและยกเลิก
บาร์โค้ดชั่วคราว
3. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดหาบาร์โค้ดชั่วคราว
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา
สรุปปัญหาและหาวิธีการแก้ไขความล่าช้าการรับบัตรประจาตัวนิสิตของนิสิตใหม่ของทุกภาคปี
การศึกษา โดยสานักหอสมุดได้ร่วมหารือกับกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาและกลุ่มภารกิจบริการ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อหาแนวทางลดเวลาความล่าช้าของการรับบัตรประจาตัวนิสิตใหม่ และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการนาบัตรประจาตัวประชาชนมาใช้งาน แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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วันเปิด
ภาคเรียน
ถ่ายโอนข้อมูล
นิสิตใหม่เข้าสู่
ระบบห้องสมุด

นิสิตใหม่
สามารถใช้บัตร
ประจาตัว
ประชาชนยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ
นิสิตใหม่รับบัตร
ประจาตัวนิสิต

ปีการศึกษา 2560
15 สิงหาคม 2560

ปีการศึกษา 2561
14 สิงหาคม 2561

ปีการศึกษา 2562
17 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

31 สิงหาคม 2560

27 สิงหาคม 2561

1 กรกฎาคม 2562

*กระบวนการ
ถ่ายโอนข้อมูล
นิสิตใหม่จะ
ดาเนินการ
ภายหลังได้รับ
การยืนยันความ
สมบูรณ์ข้อมูล
จากกลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสติ
และบริการ
การศึกษา

-

15 พฤศจิกายน 2561

1 กรกฎาคม 2562

31 สิงหาคม 2560

21 และ 23
มกราคม 2562

20 กรกฎาคม 2562 *ปีการศึกษา
2561อยู่ระหว่าง
ทาข้อตกลง
ระหว่างธนาคาร
ไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
กับมหาวิทยาลัย

ตารางแสดงปัญหาความล่าช้าการรับบัตรประจาตัวนิสติ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการและความเป็นไปได้
ศึกษาความเป็นไปได้ในการนาบัตรประจาตัวประชาชนมาใช้ห้องสมุด ชุดเครื่องมือในการพัฒนา
ตลอดจนเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน และการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB เพื่อรองรับการทางานของระบบ
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ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบ
ออกแบบกระบวนการการทางานของโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ
4
1

2
3

ภาพที่ 1 ระบบโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบส่วนต่อประสานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB
ด้วยบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มี
ชิปการ์ด(Chip Card) ออกให้โดยกรมการปกครอง
2) เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เชื่อมต่อการใช้งานผ่านสาย USB
อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
3) ระบบโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ ทาหน้าที่ในการดึงข้อมูลหมายเลข
ประจาตัวประชาชนผ่านเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประชาชน นาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ตามเงื่อนไขที่กาหนด จากนั้นส่งข้อมูลรหัสนิสิตไปยังโปรแกรมยืม -คืนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB หรือโปรแกรมเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
4) ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB โดยมีการปรับโครงสร้างเพิ่มตารางข้อมูล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
การพัฒนาพัฒนาโมดุล บัตรประชาชนสาหรับระบบวลัย ออโตลิ บ ใช้ เครื่ องมื อ ในการพั ฒ นา
ประกอบด้ ว ย Microsoft Visual Studio ภาษา C# ส าหรั บ เขี ยนโปรแกรมพั ฒ นาระบบ, ระบบบริ ห ารจัดการ
ฐานข้อมูล Oracle สาหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล Walai AutoLIB , ไดรเวอร์ : Microsoft Usbccid Smartcard
Reader ( WUDF) , Library ส า ห รั บ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น : ThaiNationIDCard
(https://www.nuget.org/packages/ThaiNationalIDCard/) และเครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ซึ่ง
รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 7816
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ภาพที่ 2 การทางานระบบโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาษา C# Microsoft Visual Studio
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ภาพที่ 4 เครื่องอ่านบัตรประชาชนรุ่น ZW-12026-3 ที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ
ปัจจุบันสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณมีบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ 2 รูปแบบ คือ
1. ให้ บ ริ ก ารยื ม -คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศผ่า นเจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ยโปรแกรมยื ม -คืน ระบบห้ อ งสมุด อั ตโนมัติ Walai
AutoLIB (Circulation) 2. ให้บริการผ่านเครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(RFID - Radio frequency identification) ดั งนั้ น การพั ฒ นาส่ ว นต่ อ ประสานระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Walai
AutoLIB ด้วยบัตรประจาตัวประชาชนจะต้องสามารถรองรับการทางานได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน
และรูปแบบเครื่องบริการยืม-คืนแสดงดังภาพที่ 5 และ 6 ตามลาดับ

ภาพที่ 5 เครื่องบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ ภาพที่ 6 เครื่องยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ยโปรแกรมยื ม -คื น ระบบห้ อ งสมุ ด ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID - Radio frequency
อัตโนมัติ Walai AutoLIB (Circulation)
identification)
ภาพที่ 5-6 รูปแบบเครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบการใช้งาน และปรับปรุงระบบ
การทดสอบระบบแบ่งเป็น 2 ระยะดังรายละเอียดต่อไปนี้
ระยะที่ 1 คือการทดสอบการใช้งานโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ พบว่าการ
อ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชนไม่เสถียร ปัญหาเกิดจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่นามาทดสอบ
เชื่อมต่อเครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน
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ระยะที่ 2 ทาการทดสอบเหมือนระยะแรก แต่เปลี่ยนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รนุ่ ใหม่และเครือ่ ง
อ่านบัตรประชาชนต่างยี่ห้อ/รุ่นตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 สามารถทางานได้ปกติ โดยไม่จาเป็นต้องติดตั้ง
Driver เพิ่มเติม
การประเมินการทางานของระบบ
ระบบพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบไม่เพียงสามารถทางานร่วมกับเครื่อง
อ่ า นบั ต รประชาชนรุ่ น ZW-12026-3 ระบบยังสามารถใช้ งานร่ว มกั บเครื่อ งอ่า นบั ตรประชาชนตามมาตรฐาน
ISO/IEC 7816
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาพัฒนาโมดุลบัตรประชาชนสาหรับระบบวลัยออโตลิบ แก้ไขปัญหาให้กับนิสิตใหม่ของ
ทุกภาคปีการศึกษา จากความล่าช้าในการรับบัตรประจาตัวนิสิต ให้สามารถเข้ารับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
โดยไม่ จ าเป็น ต้ อ งรอรั บ บั ตรประจ าตัว นิ สิต ก่ อ น และช่ ว ยลดขั้ น ตอนการท างานของกลุ่ มภารกิ จพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในการจัดหาและยกเลิกบาร์โค้ดชั่วคราวตลอดจนประหยัดงบประมาณของสานักหอสมุดในการจัดหา
บาร์โค้ดชั่วคราว
ปัจจุบันนิสิตใหม่สามารถใช้งานบริการยืม ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด ไม่เกิน 2
สัปดาห์ ภายหลังสานักหอสมุดถ่ายโอนข้อมูลนิสิตใหม่เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB ซึ่งในอนาคตหาก
สานักหอสมุดได้รับการยืนยันข้อมูลนิสิตเข้าใหม่เร็วขึ้น จะสามารถให้บริการนิสิตใหม่ได้เร็วขึ้นเช่นกัน
ในบางครั้งพบปัญหาไม่สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งเกิดจากมีเกิดคราบ
สกปรกติดที่หน้าสัมผัสของชิพ IC (Integrated Circuit) ติดฝังอยู่ในตัวบัตร แก้ปัญหาโดยใช้ยางลบดินสอลบคราบ
บริเวณดังกล่าว
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