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กิตติกรรมประกาศ 
 

ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งข้อมูลของนักศึกษา   เป็นโปรแกรมที่จัดท าขึ้นโดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ทั้งนี้ขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  และส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  ที่อนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการนี้เป็นการ พัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อ แจ้งข้อมูลของนักศึกษา   โดยระบบนี้จะเพิ่ม
ช่องทางในการ แจ้งผลการเรียน ของนักศึกษา นอกเหนือจากการแจ้ง ผ่านทางเว็บไซต์   ซึ่งจะ ช่วยลดการ
ท างานท่ีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ของส านักทะเบียน ในส่วนของการตรวจสอบผลการเรียน   อีกทั้งยังอ านวย
สะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสอบผลการเรียน   เพราะนักศึกษาเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามาที่ระบบตอบรับ
อัตโนมัติ  ระบบตอบรับอัตโนมัติก็จะท าการแจ้งผลการเรียนของ ภาคการศึกษาล่าสุดในแต่ละรายวิชาและ
ผลการเรียนเฉลี่ยผ่านทางโทรศัพท์  โดย ไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเข้ามาดูที่เว็บไซต์ ของส านักทะเบียน   
นอกจากน้ีระบบยังมีการแจ้งข่าวสารหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  โดยมีทั้งข่าวสารหรือ
ประกาศทั่วๆไปและข่าวสารถึงเฉพาะนักศึกษาคนนั้นอีกด้วย 

ในการพัฒนาโครงการนี้ได้น าเทคโนโลยีการ สื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี  (Voice over IP : 
VoIP)  มาท างานร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด (Text-to-Speech Synthesis : TTS) และ
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services)  โดยพัฒนาเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ  (Interactive Voice 
Respond : IVR) บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี  (IP Telephony)  ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็น
โอเพนซอร์ส  คือ Asterisk  ที่มี อินเตอร์เฟ สส าหรับเพิ่มแอปพลิเคชัน คือ Asterisk Gateway Interface 
(AGI) ที่รองรับภาษาต่างๆ เช่น Perl, Python, PHP, Ruby และ C เป็นต้น  และใช้เว็บเซอร์วิสในการร้องขอ
ข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูลในฝั่งของส านักทะเบียนมาเก็บที่ฐานข้อมูลในฝั่งของระบบตอบรับ
อัตโนมัติ  และใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดในการแปลงข้อมูลผลการเรียนเป็นเสียง  เพื่อส่งไปให้กับ
นักศึกษาที่โทรศัพท์เข้ามาฟังโดยไม่ต้องใช้คนอัดเสียงเก็บไว้ 
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Abstract 
 

This project is to develop an Interactive Voice Respond System for Students' Grades 
Notification.  By doing this, it will help to increase a channel for inquiry the Student Grade 
Result, which has only one channel, through using web-site.  It also will help to reduce workload 
of Web Server of Khon Kaen University Registration Office.  Addition, system has declaration 
information about student that also has public and private information. 

In this project, we have applied VoIP together with Web Service Technologies.  By using 
VoIP, it will work by carrying all sound signals through the Internet, and then Web Service will 
work in part of Information Access through University Registration Office's Database, including 
Voice Creation.  In this project, we have used Open Source service, Asterisk, to help organizing 
a part of interactive respond system, which will contain several Voice Guides to choose.  For 
Examples; Latest Semester Grade Inquiry, GPA Inquiry, or even Detail by course for each 
particular semester.  Before students can use this service, they have to register at our web-site.  
Then, after complete, system will provide them a PIN code for entering into the service.  Asterisk 
has used PHP language in programming, and build Soap Request to get information from Web 
Service.  The returned information will be the Student Grade provided in form of sound.  Inside 
this part, Web Service, it use technique of JAVA language to access to Database. 
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บทน า 
 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการ สื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่มใช้กันโดย
แพร่หลาย  ข้อดีของเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี   คือ การให้บริการบนเครือข่ายท่ีรวม
การให้บริการเสียงและข้อมูลไว้ด้วยกันไม่แยกกันเหมือน ในปัจจุบัน ท าให้สามารถเกิดการประยุกต์ใช้งาน
แบบใหม่ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์เข้าถึงข้อมูลข่าวในอินเทอร์เน็ต  โดยอ่านออกมาเป็นเสียงพูดผ่านเทคโนโลยี
สังเคราะห์เสียงพูด เป็นต้น 

ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งข้อมูลของนักศึกษาที่จะท าการพัฒนาขึ้นมานี้  จะใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี  (Voice over IP : VoIP)  มาท างานร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์
เสียงพูด (Text-to-Speech Synthesis : TTS) และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services)  เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาส าหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาตรวจสอบที่เว็บไซต์  อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพีให้มีความหลากหลายและเป็น
ประโยชน์มากขึ้น  โดยการน าเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสมาใช้งานให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างอัตโนมัติและมี
ความปลอดภัยมากขึ้น  และการน าเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูดแปลงข้อความเป็นเสียงโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้คน 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ให้นักศึกษาสามารถโทรศัพท์เข้ามาฟังผลการเรียนของตนเอง หรือฟังข่าวสารหรือประกาศ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ระบบตอบรับอัตโนมัติได้ 
2. น าเทคโนโลยี การ สื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี  มาท างานร่วมกับเทคโนโลยีการ

สังเคราะห์เสียงพูดและเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
3. เพิ่มโปรแกรมประยุกต์บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพีให้มีความหลากหลายและเป็น

ประโยชน์มากขึ้น 
 

เป้าหมาย 
1. ได้ระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการแจ้งผลการเรียนแจ้งข่าวสารหรือประกาศต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์ 
2. ได้ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อใช้ในการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาเป็นภาษาไทย 
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รายละเอียดของการพัฒนา 
 

ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีใช้ 
1. เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี 

การสื่อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี (Voice over IP : VoIP) คือ การท่ีน าสัญญาณเสียงมา
ผสมรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล   เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปบนระบบเครือข่ายด้วย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล  
(Internet Protocol : IP)  ซึ่งปกติจะใช้ ไอพีในการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น   โดยน ามาใช้งานใน ระบบ
โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี  (IP Telephony) ซึ่งในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็นโอเพนซอร์ส  คือ 
Asterisk  ที่มีอินเทอร์เฟสส าหรับเพิ่มแอปพลิเคชัน คือ Asterisk Gateway Interface (AGI) ที่รองรับภาษา
ต่างๆ เช่น Perl, Python, PHP, Ruby, C เป็นต้น  ในโครงการนี้จะพัฒนาเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ 
(Interactive Voice Respond : IVR) โดยใช้ภาษา PHP เนื่องจากใน Asterisk มีการพัฒนา API ที่เป็น
ภาษา PHP ให้เรียกใช้งานได้ 

2. เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด 
การสังเคราะห์เสียงพูด  (Text-to-Speech Synthesis : TTS) คือ เทคโนโลยีที่สามารถสร้าง

เสียงค าพูดใดๆ ได้ตามความต้องการ  ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านการ
ประมวลผลภาษา ( Language Processing Technology)  ท าให้ได้เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด  
(Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับข้อความภาษาไทย  เพื่อหาวิธีอ่าน
ข้อความแล้วแปลงข้อความจากตัวหนังสือภาษาไทยให้เป็นเสียงพูดภาษาไทย   ในโครงการนี้จะเรียกใช้ 
VAJA Web Service (http://vaja.nectec.or.th:8083/axis/ServerWS.jws) ซึ่งพัฒนาโดย NECTEC 

3. เทคโนโลยี RSS Feed 
RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ บริการที่อยู่บนระบบอินเ ทอร์เน็ตซึ่งจัดท า

ข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้  โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆให้ถึง
เครื่องตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา 

RSS ช่วยลดข้อจ ากัดในการคัดลอกข้อมูลในเว็บไซต์  โดยเฉพาะกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์
ขณะที่ผู้สร้างไม่ต้องเสียเวลาท าหน้าเพจแสดงข่าว  ซึ่งต้องท าทุกครั้งเมื่อต้องการเพิ่มข่าว  โดย RSS จะดึง
ข่าวมาอัตโนมัติ  ท าให้ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น 

จุดเด่นของ RSS คือ ผู้ใช้จะไม่จ าเป็นต้องเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆเพื่อดูว่ามีข้อมูลอัปเดตใหม่
หรือไม่  ขณะที่เว็บไซต์แต่ละแห่งอาจมีระยะความถี่ในการอัปเดตไม่เท่ากัน  บางครั้งผู้ใช้ยังอาจหลงลืมจน
เข้าไปดูเนื้อหาอัปเดตใหม่บนเว็บไซต์ไม่ครบถ้วน  รูปแบบ RSS จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข่าวสารอัปเดต
ใหม่ได้โดยไม่ต้องเข้าไปดูทุกครั้งให้เสียเวลา   ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายเจ้าของเว็บไซต์
โดยเว็บไซต์ที่ให้บริการ  RSS สังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย   หรือ  ส่วนใหญ่มักอยู่
บริเวณเมนูหลักของเว็บหรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บเพจ 
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4. เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
เว็บเซอร์วิส (Web Services) คือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่สามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับ

ซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งผ่านระบบ เน็ตเวิร์ค (Network)  ข้อมูลที่ติดต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการอยู่ใน
รูปแบบภาษาเอกซ์เอ็มแอล  (eXtensible Markup Language : XML)  ซึ่งเป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตการติดต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล  เช่น  
โปรโตคอล  HTTP การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้เว็บเซอร์วิสนี้จะเป็นไปอย่างอัตโนมัติไม่ว่าแอปพลิเคชันนั้น
จะพัฒนาด้วยภาษาใด  บนระบบปฏิบัติการใดหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบไหน  ซึ่งมาตรฐานท่ีใช้ใน
การพัฒนาเว็บเซอร์วิส ได้แก ่

SOAP (Simple Object Access Protocol)  เป็นมาตรฐานท่ีใช้เพื่อก าหนดการส่งข้อมูล
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  ท าให้สามารถเรียกใช้งานคอมโพเนนต์ ข้ามเครื่อง  ข้ามแพลตฟอร์ม และข้าม
ภาษาได้ เช่น asp.net, c#, php, perl, java, python, delphi สามารถติดสื่อสารเข้าใจกันได้  โปรโตคอลนี้
ท างานร่วมกับโปรโตคอล HTTP และรูปแบบข้อความที่สื่อสารกันด้วยภาษาเอกซ์เอ็มแอล (XML) 

WSDL (Web Services Description Language)  มาตรฐานท่ีใช้เพื่อก าหนดรูปแบบของการ
อธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส  ซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ในความดูแลของ W3C (World Wide Web Consortium) 

UDDI (Universal Description and Discovery Integration)  เป็นมาตรฐานท่ีใช้เพื่อการ
ประกาศและค้นหาเว็บเซอร์วิส  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเว็บเซอร์วิสได้ง่ายๆ 

ในโครงการนี้ใช้ NuSOAP ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูล
ของส านักทะเบียน   และสร้างไฟล์ RSS Feed ส าหรับแจ้งข่าวสารหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา  และใช้ในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสอีกด้วย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

1. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เครื่อง 

o หน่วยความจ า 1 GB 
o ฮาร์ดดิสก์ 120 GB 

2. ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ 
 Asterisk 1.2.22 (Open Source)  ซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็นโอเพนซอร์ส  ที่มี

อินเทอร์เฟสส าหรับเพิ่มแอปพลิเคชัน คือ Asterisk Gateway Interface (AGI) ที่รองรับภาษาต่างๆ เช่น 
Perl, Python, PHP, Ruby, C 

 FreePBX 2.2.3 (Open Source)  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการต้ังค่าต่างๆให้กับ Asterisk และ
ใช้จัดการระบบ IP PBX ซึ่งมีรูปแบบเป็น GUI 



 4 

 CentOS 4.5 (Open Source)  ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ใช้ในการท าเซิร์ฟเวอร์เว็บ
เซอร์วิส และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในฝั่งของส านักทะเบียน 

 TrixBox 2.2.3 (Open Source)  ซอฟต์แวร์ที่มีการติดต้ัง Asterisk และ FreePBX ลงบน 
CentOS ที่เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรียบร้อยแล้ว 

 Microsoft Windows XP Professional SP2  ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
 Apache 2.0.52 (Open Source)  เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับภาษา PHP และใช้งาน SSL 

(Secure Sockets Layer) ได้ 
 PHP 4.3.11 (Open Source)  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติ และสร้าง

เว็บเซอร์วิสและเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส 
 NuSOAP 0.7.2 (Open Source)  ชุดไลบรารีที่ใช้ส าหรับพัฒนาและเรียกใช้งานเว็บ

เซอร์วิสในรูปแบบของ SOAP ซึ่งเป็นภาษา PHP 
 Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1.0) for Linux x86  ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูลผลการเรียนของส านักทะเบียน 
 Macromedia Dreamweaver 8  ชุดเครื่องมือช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันภาษา  

PHP 
 X-Lite 3.0 for Window  ซอฟต์แวร์โทรศัพท์  (Softphone) ใช้ในการทดสอบโทรศัพท์เข้า

ไปที่ระบบตอบรับอัตโนมัติ 
 
รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค 

1. Input Specification 
 หมายเลขเพื่อเลือกหัวข้อการรับฟังจากปุ่มโทรศัพท์  
 หมายเลขประจ าตัวนักศึกษาจากปุ่มโทรศัพท์  
 หมายเลขรหัสผ่านจากปุ่มโทรศัพท์ 
 หมายเลขปีการศึกษาตามด้วยภาคเรียนจากปุ่มโทรศัพท์  

2. Output Specification 
 การอ่านข่าวสารหรือประกาศต่างๆเป็นเสียงผ่านโทรศัพท์  
 การอ่านผลการเรียนแต่ละวิชาในภาคเรียนนั้นเป็นเสียงผ่านโทรศัพท์  
 การอ่านผลการเรียนเฉลี่ยเป็นเสียงผ่านโทรศัพท์  
 การอ่านผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเป็นเสียงผ่านโทรศัพท์ 

3. Functional Specification 
 การรับข้อมูลที่ป้อนจากปุ่มโทรศัพท์  
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 การตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ  

 การร้องขอข้อมูลข่าวสารหรือประกาศต่างๆจากเว็บเซอร์วิส  

 การร้องขอข้อมูลผลการเรียนจากเว็บเซอร์วิส  

 การดึงข้อมูลข่าวสารหรือประกาศต่างๆจากฐานข้อมูลโดยใช้เว็บเซอร์วิส  

 การดึงข้อมูลผลการเรียนจากฐานข้อมูลโดยใช้เว็บเซอร์วิส  

 การแปลงข้อมูลข้อมูลข่าวสารหรือประกาศต่างๆเป็นข้อมูลเสียงโดยเรียกใช้เว็บเซอร์วิส
ของ VAJA 

 การแปลงข้อมูลผลการเรียนเป็นข้อมูลเสียงโดยเรียกใช้เว็บเซอร์วิสของ VAJA 

 การส่งไฟล์เสียงที่สังเคราะห์แล้วให้กับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาฟัง 

 การสร้างไฟล์ RSS Feed ส าหรับแจ้งข่าวสารหรือประกาศต่างๆ 

4. โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design) 
โครงสร้างโดยรวมของระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้ง ข้อมูลของนักศึกษาเป็นดังแสดงใน รูปท่ี 1 

เมื่อผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้าไปที่ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่ระบบตอบรับอัตโนมัติก็จัดการในเรื่องของการ
ตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้าใช้งาน และควบคุมล าดับขั้นตอนการท างานเมื่อผู้ใช้งานต้องการเลือกข้อหัวที่
ต้องการเข้าฟังหรือรับข้อมูลที่ป้อนจากผู้ใช้งาน เมื่อระบบตอบรับอัตโนมัติต้องการข้อมูลผลการเรียนของ
นักศึกษาหรือข้อมูลข่าวประกาศต่างๆ ก็จะส่งค าร้องขอไปยังเว็บเซอร์วิส ( Web Services) เพื่อดึงข้อมูล
ข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาหรือข้อมูลข่าวประกาศต่างๆ จากฐานข้อมูล แล้วส่งข้อมูลตอบกลับไปยัง
ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อน าไปแปลงเป็นเสียงโดยใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียง (TTS) จากน้ันก็ส่งเสียงที่ท า
การสังเคราะห์แล้วนั้นไปให้กับผู้ใช้ฟัง 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างโดยรวมของระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งข้อมูลของนักศึกษา 

ในส่วนของระบบตอบรับอัตโนมัติ <!--ก าลังพัฒนา--> 
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ในส่วนของฐานข้อมูลจะใช้เก็บข้อมูลของนักศึกษา โดยเก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล MySQL 
ฐานข้อมูลชื่อ regdb และรายละเอียดของตารางในฐานข้อมูลมีดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ตาราง student เก็บข้อมูลของนักศึกษา 

Field Type Key Description 
studentid DECIMAL(12,0) PK รหัสนักศึกษาในระบบ 
studentcode VARCHAR(16)  รหัสนักศึกษา 
studentname VARCHAR(100)  ชื่อ (ภาษาไทย) 
studentsurname VARCHAR(100)  นามสกุล (ภาษาไทย) 
studentnameeng VARCHAR(100)  ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 
studentsurnameeng VARCHAR(100)  นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
birthdate DATE  วันเดือนปีเกิด 
ตารางท่ี 2 ตาราง course เก็บข้อมูลของรายวิชาที่มีอยู่ 

Field Type Key Description 
courseid DECIMAL(12,0) PK รหัสรายวิชาในระบบ 
coursecode VARCHAR(16)  รหัสรายวิชา 
revisioncode VARCHAR(4)  รหัส version รายวิชา 
coursename VARCHAR(100)  ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
coursenameeng VARCHAR(100)  ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
credittotal DECIMAL(5,2)  จ านวนหน่วยกิต 
grademode VARCHAR(2)  ระบบเกรด 
ตารางท่ี 3 ตาราง grade เก็บข้อมูลเกรดที่ได้ในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา 

Field Type Key Description 
studentid DECIMAL(12,0) PK, FK รหัสนักศึกษาในระบบ 
acadyear DECIMAL(4,0) PK, FK ปีการศึกษา 
semester DECIMAL(1,0) PK ภาคการศึกษา 
grade VARCHAR(4) PK เกรดที่ได ้
grademode VARCHAR(2)  ระบบเกรด 
courseid DECIMAL(12,0)  รหัสรายวิชาในระบบ 
section DECIMAL(6,0)  กลุ่ม 
lastupdatedatetime DATETIME  วันและเวลาที่ปรับปรุ่งล่าสุด 
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ตารางท่ี 4 ตาราง webmsg เก็บข่าวสารหรือประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  
Field Type Key Description 

webmsgid DECIMAL(12,0) PK รหัสข้อความ 
webtitle VARCHAR(100)  หัวข้อ 
webmsg TEXT  ข้อความ 
datefrom DATETIME  วันที่เริ่มประกาศ 
dateto DATETIME  วันที่สิ้นสุดประกาศ 
sender VARCHAR(100)  ผุ้ส่ง 
studentid DECIMAL(12,0)  ผู้รับ (ถ้าม)ี 

ในส่วนของเว็บเซอร์วิส <!--ก าลังพัฒนา--> 
ในส่วนของการสังเคราะห์เสียงจะเรียกใช้ VAJA Web Service ซึ่งพัฒนาโดย NECTEC 
5. ส่วนที่ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นเอง 
 ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งข้อมูลของนักศึกษา  
 เว็บเซอร์วิสที่ใช้ในการดึงข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูล  และสร้างไฟล์ RSS Feed 

ส าหรับข่าวประกาศทั่วไปของส านักทะเบียน 
 การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสเพื่อร้องขอข้อมูลของนักศึกษา  
 การเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสเพื่อท าการสังเคราะห์เสียงจาก VAJA Web Service 

6. ส่วนที่ผู้พัฒนาไม่ได้พัฒนาขึ้นเอง 
 ในส่วนการติดต่อกับ Asterisk Gateway Interface (AGI) เรียกผ่านไฟล์ phpagi.php 

ซึ่งเป็นไลบรารีที่มากับซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็นโอเพนซอร์ส คือ Asterisk อยู่แล้ว 
 การสังเคราะห์เสียง โดยการเรียกใช้ VAJA Web Service ซึ่งพัฒนาโดย NECTEC 

 
ขอบเขตและข้อจ ากัดของโปรแกรมที่พัฒนา 

1. ใช้งานได้กับระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพีเท่านั้น 
2. โทรศัพท์เข้าฟังข่าวประกาศหรือผลการเรียนได้เป็นภาษาไทยเท่านั้น 

 
คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับโปรแกรม 

1. IP PBX ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วท าการติดต้ัง ซอฟต์แวร์ IP PBX ที่เป็น
โอเพนซอร์ส คือ Asterisk 

2. โปรแกรมโทรศัพท์ไอพี ( Softphone) สามารถติดต้ังบนเครื่องคอมพิเตอร์และใช้โทรศัพท์หา
กันได้บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี คือ X-Lite 3.0 for Windows 
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3. โทรศัพท์ไอพี (IP Phone) หรือโทรศัพท์ไอพีแบบเคลื่อนที่  (Mobile IP Phone) เป็น
เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้หากันได้บนระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพี 

4. โทรศัพท์พื้นฐาน ( Phone) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile phone) เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้หา
กันได้บนระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน แต่ต้องมีการ์ดเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน 

(PSTN Interface card) เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอพีให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ 
 

กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม 
 

1. นักศึกษาที่ต้องการรับข่าวสารประกาศต่างๆ หรือผลการเรียนของนักศึกษาผ่านทางโทรศัพท์  
2. ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ต้องตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทางโทรศัพท์  
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ผลของการทดสอบโปรแกรม 
 

<!--ก าลังพัฒนา--> 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. การสังเคราะห์เสียงในส่วนของข่าวประกาศ  เนื่องจากข้อความที่น ามาแปลงนั้นน ามาจาก
เว็บไซต์ของ ส านักทะเบียน ซึ่ง อาจจะมี tag ของภาษา  HTML เข้ามาด้วย  เช่น tag ที่ต้องการจะเน้น
ตัวหนังสือให้เป็นสีแดง เป็นต้น เมื่อน าข้อความดังกล่าวไป สังเคราะห์เสียง  ปรากฏว่า VAJA Web 
Services ไม่สามารถสังเคราะห์เสียงได้อย่างที่ต้องการ 
 

แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นตอนต่อไป  
 

ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน  เพ่ือใช้งานได้ทั้งใน ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายไอ
พีและระบบโทรศัพท์พื้นฐาน โดยใช้การ์ดเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN Interface card) 
 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. <!--ก าลังพัฒนา--> 
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ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้ง 
 

การติดตั้ง trixbox 2.2.4 

ข้อควรระวัง   ในการติดต้ังโดยใช้ ISO นี้ จะท าการฟอร์แมทเครื่องคอมพิวเตอร์และลบข้อมูลใน
ฮาร์ดดิสก์ออกทั้งหมด 

1. ดาวน์โหลด  trixbox 2.2.4 จาก http://www.trixbox.org/downloads ซึ่งจะได้เป็นไฟล์  
trixbox -2.2.4.iso ซึ่งเป็นไฟล์ ISO ออกมา แล้วเขียนไฟล์ ISO ลงแผ่นซีด ี

2. เริ่มติดต้ัง trixbox 2.2.4 โดยบูทเคร่ืองจากแผ่นซีดี แล้วกด ENTER เพื่อท าการติดต้ัง 

 
3. ต้ังค่า Keyboard Type 
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4. ต้ังค่า Time Zone 

 
5. ต้ังค่า Root Password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบบน Linux command line 

 
6. รอจนกระทั่งท าการติดต้ังจนเสร็จสิ้น โดยจะมีการรีบูทเครื่อง 2 ครั้ง จากนั้นก็สามารถใช้งาน  

trixbox 2.2.4 ได้ 
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7. หน้าตาของ trixbox 2.2.4 เมื่อบูทเครื่องขึ้นมา 

 
8. ล็อกอินเข้าสู่  trixbox 2.2.4 โดยใช้ username เป็น root และ password ตามที่เราได้ก าหนด

ไว้ในระหว่างการติดต้ัง 

 
9. เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ IP address ที่ได้จากตัว DHCP server เรา

สามารถก าหนด IP address ให้กับระบบโดยใช้ค าสั่ง  netconfig และเมื่อต้องการก าหนดค่าของ IP 
address ใหม่ให้ท าการรีบูทระบบโดยใช้ค าสั่ง reboot 
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10. เราสามารถดูค าสั่งทั้งหมดที่ใช้ในการก าหนดค่าให้กับ  trixbox 2.2.4 โดยใช้ค าสั่ง  help-

trixbox 

 
11. เข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ URL หรือ IP Address ของเครื่องที่ได้ท าการติดต้ัง  

trixbox 2.2.4 ไว้ 

12. คลิ๊กที่ User mode switch เพื่อไปที่หน้าของ Admin GUI ให้ท าการล็อกอินโดยใช้  user เป็น 
maint และ pass เป็น password  
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13. คลิ๊กที่ Asterisk -> FreePBX เพื่อไปที่หน้าของ FreePBX configuration GUI 

 
14. คลิ๊กที่ tools -> module admin ดู module ที่เราสามารถ install ได้และท าการ  install 

module ที่เราต้องการ 

 
15. คลิ๊กที่ setup -> extensions แล้วท าการเลือก Device เป็น Generic SIP Device เพื่อท าการ

เพิ่ม extension ใหม่ จากนั้นก็ท าการกด Submit 

 
16. ที่หน้าของ Add SIP Extension ให้ใส่ค่าของ extension number ในช่องของ  User 

Extension (เช่น 200) ใส่ค่าของ  Display Name (เช่น Tom) และใส่ค่าของ  secret (เช่น abc123) เป็น
อย่างน้อย เมื่อต้ังค่าเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Submit 
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17. เมื่อท าการ Submit แล้วให้กดแท่งสีแดงที่อยู่ด้านบนเพื่อเป็นการยืนการต้ังค่า 
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การติดตั้ง X-Lite 3.0 for Windows 

1. ดาวน์โหลด X-Lite v3.0 for Windows จาก http://www.counterpath.com/xlitedownload. 
html  ซึ่งจะได้ไฟล์ชื่อ X-Lite_Win32_1011s_41150.exe  ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์เพื่อท าการติดต้ัง 

2. เริ่มติดต้ัง X-Lite v3.0 ส าหรับ Windows 
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3. เมื่อท าการติดต้ัง X-Lite v3.0 for Windows เสร็จ หน้าตาของโปรแกรมก็เป็นดังรูป 

 
4. ไปที่ปุ่ม show menu แล้วเลือกท่ี SIP Account Settings...  

 
5. เมื่อขึ้นหน้าต่างของ SIP Account ข้ึนให้เลือกท่ีปุ่ม add... 
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6. เมื่อขึ้นหน้าต่างของ Properties of Account ก็ท าการก าหนดค่าต่างๆเข้าไปดังนี้  เมื่อท าการ
ต้ังค่าเสร็จให้กดปุ่ม OK  

Display Name : ชื่อที่จะแสดงเมื่อมีการโทรออก  

User Name : Account ที่ใช้ในการ register  

Password : Password ที่ใช้ในการ register  

Authorization user name : เบอร์ที่ใช้ในการโทรเข้า (ชื่อเดียวกับ User Name)  

Domain : ชื่อที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์  

Domain Proxy : ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ที่จะท าการโทรเข้าไปยังเครื่องเป้าหมาย  

 
7. เมื่อท าการต้ังค่าเสร็จ หน้าต่างของ SIP Account ก็จะมีค่าที่เราก าหนดไว้  กดที่ปุ่ม close 

เพื่อท าการ register ไปยังเซิร์ฟเวอร์  
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8. ถ้าท าการ register ส าเร็จ บนหน้าจอของโปรแกรมก็จะขึ้นชื่อ account ของเราที่ท าการ 

register ไป  

 
9. ท าการทดสอบโดยกดเบอร์เพื่อโทรมาที่เครื่องตัวเอง ตรง Taskbar ก็จะปรากฎหน้าต่างว่ามี

คนโทรเข้ามา แสดงโปรแกรมสามารถใช้งานได้แล้ว  
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ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 
 


