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บทคัดย่อ 
  ระบบ MFU Lib Debt ของศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบหน้ีห้องสมุดของนักศึกษา ประกอบด้วย หนังสือท่ียังไม่ได้ส่งคืน และค่าปรับท่ียัง
ไม่ได้ชําระ ในกระบวนการปฏิบัติงานเดิมของการตรวจสอบหนี้ห้องสมุดสําหรับนักศึกษาท่ีแจ้งจบการศึกษา หรือพ้น
สภาพนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งรายช่ือนักศึกษาให้ห้องสมุดทําการตรวจสอบหน้ีสินคงค้าง 
โดยเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะต้องทําการตรวจสอบหน้ีคงค้างจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทีละ
รายช่ือ หากมีนักศึกษาแจ้งจบการศึกษาจํานวนมากอาจเกิดความล่าช้า และอาจไม่สามารถทวงคืนหนังสือหรือ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัยได้ทันเวลา ด้วยเหตุน้ี ศูนย์บรรณสารฯ จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบหน้ีสินห้องสมุด 
(MFU Lib Debt) โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลหน้ีห้องสมุด 
ด้วยรหัสนักศึกษาคร้ังละหลายรายการ โดยใช้ไฟล์ Text ท่ีฎบันทึกรายการรหัสนักศึกษาไว้ และสามารถบล็อคไม่ให้
นักศึกษาท่ีผ่านการตรวจสอบหน้ีสินแล้วยืมหนังสือ และสามารถส่งอีเมล์ทวงถามหน้ีห้องสมุดได้ นอกจากน้ี ระบบยัง
เช่ือมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (REG) ผ่านช่องทาง API  ทําให้เม่ือมีนักศึกษาแจ้งจบการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะสามารถรับทราบข้อมูลได้ทันที ทําให้สามารถเริ่มการ
ตรวจสอบและติดตามหน้ีห้องสมุดได้เร็วย่ิงขึ้น 
  การพัฒนาระบบตรวจสอบหน้ีห้องสมุด (MFU Lib Debt) ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอน และลดความ
ผิดพลาดในการทํางาน ส่งผลให้ศูนย์บรรณสารฯ สามารถทําการตรวจสอบและติดตามหน้ีห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
คําสําคัญ: การตรวจสอบหน้ีสิน, หน้ีสินค้าง, ค่าปรับ, หนังสือค้างส่ง 
 
ABSTRACT 

  A system for checking library debt that students owe at the Learning Resources 
and Educational Media Center, Mae Fah Luang University was developed to check student debt 
outstanding with the library.  



 

  About checking the debt of students, the Registration and Processing section will 
send a list of students to the library. Then, the library will check student debts who have graduated 
or retired regularly. The library staff will inspect each person's outstanding debt from the library 
system one by one. As a result, the process was delayed due to the large number of students 
requesting graduation. The library staff cannot retrieve books or report results to the university on 
time.  

  Therefore, the student debt monitoring system (MFU Lib Debt) has been 
developed by automatically connecting student data and book lists that student have outstanding 
from the library system which can check a large number of them at the same time. In addition, the 
debt monitoring system can automatically block users who are not members for various reasons 
for borrowing library resources. The system automatically connected student information from the 
Registrar Division (REG) database via API channels. The data will be generated when a student 
requests for graduating or leaving student status. It will help the library staff access the data quickly 
and have more time to review the debt and claim the outstanding books on time.  

  The development of the Student Debt Monitoring System (MFU Lib Debt) has 
reduced the time and procedure of library staff in checking student debt.  Moreover, it reduces the 
workload of staff and errors in the work. The library staff can work more efficiently and gain more 
benefits. 
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บทนํา 
  เน่ืองจากในข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณสมบัติประการหน่ึงของผู้ได้รับอนุมัติให้         
สําเร็จการศึกษา คือจะต้องไม่มีหน้ีสินค้างชําระ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีภาระงานในการตรวจสอบหน้ีห้องสมุดของนักศึกษา  

ตามท่ีส่วนทะเบียนและประมวลผลซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบหน้ีสิน
คงค้างของนักศึกษาที่ลาออก หรือแจ้งจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา ซ่ึงในการแจ้งจบการศึกษา หรือพ้น
สภาพนักศึกษาจะมีเป็นจํานวนมาก โดยเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะใช้วิธีการตรวจสอบหน้ีสินคงค้างจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติทีละรายช่ือ พร้อมกับทําการบล็อกผู้ใช้ท่ีตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่ให้ยืมหนังสือได้อีก และหากมีหน้ีสินคงค้าง 
จะคัดลอกรายการหน้ีสินบันทึกไว้ในไฟล์สเปรตชีท เพื่อจัดทําอีเมลทวงถามนักศึกษาต่อไป ซ่ึงใช้เวลานานในการ
ดําเนินการและมีข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นได้ง่าย   

ดังน้ัน ศูนย์บรรณสารฯ จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบตรวจสอบหน้ีสินคงค้าง (MFU Lib Debt) ท่ี
เช่ือมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบบริการการศึกษา (REG) ของส่วนทะเบียนและประมวลผล เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบหน้ีสินคงค้างของนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว อีกท้ังรองรับการตรวจสอบหน้ีสินจํานวนมากได้คราวเดียวกัน รวมถึงมีการติดตามสถานะและความคืบหน้า



 

ในการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน (Tracking) และสามารถส่งอีเมลไปยังนักศึกษาท่ีมีหน้ีสินคงค้างให้มาชําระค่าปรับ 
รวมถึงสามารถบล็อกผู้ใช้ท่ีพ้นสมาชิกภาพได้โดยอัตโนมัติ 

จากการใช้ระบบดังกล่าวส่งผลให้การดําเนินงานตรวจสอบหน้ีสินของนักศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และสามารถที่จะติดตามหน้ีสินท่ีนักศึกษาคงค้างได้อย่าง
ทันท่วงที   
 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อลดขั้นตอนการดําเนินงาน และข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและทวงถามหนี้สินคงค้างของ
นักศึกษา ท่ีมีต่อห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด หารือกับเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออธิบายลักษณะงานท่ี
ต้องการจากระบบ ทําให้สามารถรวบรวม (Requirements) ความต้องการของระบบท่ีจะพัฒนา ได้ดังน้ี  

1) จะต้องเป็นระบบท่ีสามารถตรวจสอบหน้ีสิน ท่ีนักศึกษามีคงค้างกับห้องสมุด โดยตรวจสอบ
จากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยรหัสนักศึกษา 

2) ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบหน้ีสินคงค้างของนักศึกษา ไดค้รั้งละจํานวนมาก  
3) ระบบจะต้องสามารถเรียกข้อมูลนักศึกษาท่ีแจ้งจบการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา จาก

ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (REG) ผ่านช่องทาง API  เพื่อตรวจสอบหน้ีสินคงค้างแบบอัตโนมัติได้ 
4) ระบบจะต้องสามารถบล็อกนักศึกษาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นกลุ่ม เพื่อ

ป้องกันไม่ให้นักศึกษาท่ีผ่านตรวจสอบหน้ีสินแล้ว ยืมหนังสือได้ 
5) ระบบจะต้องสามารถสร้างและส่งอีเมลทวงถามหน้ีสินคงค้าง ไปยังนักศึกษาได้ 
6) เป็นระบบท่ีพัฒนาในรูปแบบ Web-based application สามารถใช้งานได้ โดยไม่

จําเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม 
 

2. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ได้ดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 1. แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 
 



 

 ปัจจุบัน ศูนย์บรรณสารฯ ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA 19.11 ซ่ึงเป็นซอฟแวร์แบบ
เปิดเผยรหัส (Open Source) จัดเก็บข้อมูลท้ังหมดบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL  จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทําให้ได้ตารางมูลท่ีต้องใช้ตรวจสอบหน้ีสินคงค้างและบล็อกบัญชีผู้ใช้งาน ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 2. แสดงโครงสร้างฐานข้อมูล ส่วนท่ีจําเป็นต่องานตรวจสอบหน้ีสินคงค้าง  

และบล็อกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกห้องสมุด 
 
  ตาราง borrowers จัดเก็บข้อมูลสมาชิกห้องสมุด ซ่ึงประกอบด้วยฟิลด์ข้อมูลท่ีสําคัญเช่น 
หมายเลขประทําระเบียนสมาชิก (borrowernumber) รหัสนักศึกษา (cardnumber) เป็นต้น และหากสมาชิก
ห้องสมุดน้ันถูกบล็อกการใช้บริการ ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ท่ีฟิลด์ข้อมูล debarred 
  ตาราง issues จัดเก็บข้อมูลการยืมหนังสือท่ีถูกยืมออกไปและยังไม่ได้ส่งคืน ของสมาชิก
ห้องสมุด  
  ตาราง accountlines จัดเก็บข้อมูลค่าปรับ และการรับชําระค่าปรับของสมาชิกห้องสมุด 
  ตาราง borrower_debarments จัดเก็บข้อมูลการบล็อกสมาชิกห้องสมุด ในกรณีท่ี
สมาชิกห้องสมุดถูกบล็อกการการให้บริการของระบบ ข้อมูลรายละเอียดการบล็อก จะถูกบันทึกไว้ท่ีตารางน้ี 
 

3. เมื่อได้ข้อสรุปความต้องการของระบบท่ีจะพัฒนา และได้วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อหาตารางท่ีจําเป็นต่องานตรวจสอบหน้ีสินคงค้าง และบล็อกบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกห้องสมุดแล้ว 
ผู้พัฒนาระบบจึงเร่ิมต้นพัฒนาระบบ โดยเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา ดังน้ี 

3.1 ผู้พัฒนาเลือกพัฒนาระบบ “MFU Lib Debt” ด้วยภาษา PHP โดยใช้ Laravel ซ่ึงเป็น 
PHP framework ระบบท่ีมีฟังก์ชันอํานวยความสะดวกในการพัฒนา เช่น มีฟังก์ชันช่วยเช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL 



 

ได้โดยสะดวก หรือมีฟังก์ชันช่วยจัดการการยืนยันตัวตนผู้ใช้และตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานระบบท่ีเฟรมเวิร์กได้วางไว้
อยู่แล้ว เป็นต้น ทําให้สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็ว 

3.2 ผู้พัฒนาเลือกจัดเก็บข้อมูลในระบบท้ังหมดลงบนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL 
เหมือนกับฐานข้อมูลของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และเน่ืองจากในการทํางานของระบบตรวจสอบหน้ีสินคงค้าง
จําเป็นต้องมีการเช่ือมต่อและเรียกข้อมูลจากตารางต่างๆ ในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติดังท่ีวิเคราะห์ไว้ จึงติดตั้งบน
แม่ข่ายเดียวกัน เพื่อให้ระบบสามารถเช่ือมต่อกันได้อย่างรวดเร็วรวดเร็ว 
 
ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 
  จากการพัฒนาระบบ โดยศึกษาปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน สรุปความต้องการของระบบ และ
วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทําให้ได้ระบบท่ีช่วยตรวจสอบหน้ีสินคงค้างของนักศึกษา โดย
มีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 

 1. ศูนย์บรรณสารฯ รับคําร้องจากส่วนทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการ
ตรวจสอบหน้ีสินคงค้างของนักศึกษาท่ีมีต่อห้องสมุด โดยเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะบันทึกรหัสนักศึกษาในรูปแบบไฟล์
ข้อความ (*.txt ) เพ่ือให้สามารถอัปโหลดข้อมูลจํานวนมากท่ีต้องการตรวจสอบ เข้าสู่ระบบตรวจสอบหน้ีสินในคราว
เดียวกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 3. แสดงตัวอย่างไฟล์รายการรหัสนักศึกษา  
  

  



 

 2. เมื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบหน้ีสิน (MFU Lib Debt) ไปท่ีเมนู “ตรวจสอบหน้ีสิน” จากน้ันทํา
การป้อนรหัสนักศึกษาท่ีต้องการตรวจสอบ โดยการพิมพ์หรืออัปโหลดไฟล์รหัสนักศึกษา 

 

 
 

ภาพท่ี 4. แสดงหน้าจอระบบและการเลือกอัปโหลดไฟล์รายการรหัสนักศึกษา 
 
  3. ในขั้นตอนน้ี หากเจ้าหน้าท่ีต้องการบันทึกรายการตรวจสอบหน้ีคงค้างไว้ในระบบ สามารถ
คลิกเลือกท่ีคําส่ัง “บันทึกรายการตรวจสอบ”  เพื่อบันทึกประวัติและสถิติการตรวจสอบ จากน้ันคลิกปุ่ม Search 
 

 
 

ภาพท่ี 5. แสดงการบันทึกช้อความหมายเหตุ 
 



 

 4. ระบบจะปรากฏข้อมูลนักศึกษา และรายการหน้ีสินคงค้างกับห้องสมุด และจํานวนเงิน  
 

 
 

ภาพท่ี 6. แสดงตัวอย่างรายการตรวจสอบหน้ีสินห้องสมุด 
 

5. เม่ือตรวจสอบหน้ีสินคงค้างเรียบร้อยแล้ว หากต้องการบล็อกผู้ใช้บริการท่ีพ้นสมาชิกภาพจาก
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถทําได้โดย 1) เลือกรายการผู้ใช้ 2) คลิกคําส่ัง “บล็อกผู้ใช้บริการ” 3) 
กรอกเหตุผลท่ีต้องการบล็อกผู้ใช้ และ 4) คลิกท่ีปุ่ม Add Block 

 

 
 

ภาพท่ี 7. แสดงตัวอย่างเลือกบล็อคสมาชิกห้องสมุดท่ีเลือก 
 

 6. ข้อมูลการบล็อกผู้ใช้จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
  

 
 

ภาพท่ี 8. แสดงข้อความการบล็อคผู้ใช้บริการ 



 

  7. กรณีนักศึกษามีหน้ีสินคงค้างซ่ึงประกอบด้วย รายการค้างส่งหนังสือ และ/หรือค่าปรับ 
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดจะดําเนินการทวงถามหน้ีสินคงค้างผ่านทางระบบอีเมล โดยคลิกท่ีปุ่ม ส่งอีเมล 
 

 
 

ภาพท่ี 9. แสดงตัวอย่างการส่งอีเมล์ทวงถามหน้ีสินห้องสมุดไปยังผู้ใช้บริการ 
 

 8. นอกจากการตรวจสอบหน้ีสินคงค้างของสมาชิกห้องสมุดโดยการกรอกหรืออัปโหลดรหัส
นักศึกษาแล้ว ระบบยังตรวจสอบหน้ีสินคงค้างได้แบบอัตโนมติ โดยดึงข้อมูลนักศึกษาท่ีแจ้งจบการศึกษา หรือพ้น
สภาพนักศึกษา จากฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา (REG)  โดยการเรียกข้อมูลผ่านทาง API แบบอัตโนมัติทุกวัน  
(โดยในขณะน้ี ต้ังคําส่ังให้เรียกข้อมูลจากระบบ REG วันละ 1 คร้ังในเวลา 02.00 น.) 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเรียกดูรายการตรวจสอบหน้ีสินท่ีคงค้างท่ีทํางานแบบอัตโนมัติได้ท่ีเมนู 
“รายการตรวจสอบอัตโนมัติ”  

 

 
 

ภาพท่ี 10. แสดงรายการตรวจสอบหนี้สินห้องสมุดแบบอัตโนมัติ 
 
  



 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
  ระบบตรวจสอบหน้ีนักศึกษา (MFU Lib Debt) ท่ีศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พัฒนาขึ้นช่วยให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดปฏิบัติงานในการตรวจสอบหน้ีสินของนักศึกษาท่ีมีต่อห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว สามารถท่ีจะติดตามหนังสือค้างส่งและค่าปรับได้อย่างทันท่วงที  
  ท้ังน้ี ศูนย์บรรณสารฯ จะมีการพัฒนาต่อไปในส่วนของการทวงถามหน้ีสินและค่าปรับของ
บุคลากร อาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัย โดยทําการเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบบริหารงาน
บุคคล (HR) ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 


