
 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 ระบบการออกสิทธิ�บญัชีชั�วคราว 

 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 คํานํา 

 คู่  มือ  การ  ปฏิบัติ  งาน  ระบบ  การ  ออก  สิทธิ�  บัญชี  ชั�วคราว  ฉบับ  นี�  ได้  จัด  ทํา  ขึ�น 
 เพื�อใช้เป�นแนวทางการปฏิบัติงานที�เป�นมาตรฐานเดียวกันในการออกสิทธิ�บัญชี 
 ชั�วคราว  ให้  กับ  บุคคล  /  องค์กร  ภายนอก  ที�  มิใช ่ บุคลากร  ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น 
 เพื�อให้สามารถเข้าใช้งานระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ตาม 
 ขอบเขต  ที�  มหาวิทยาลัย  ได้  ให้  สิทธิ�  ไว้  โดย  ได้  คํานึง  ถึง  สะดวก  รวดเร็ว  และ  ความ 
 ปลอดภัยทั�งต่อระบบเครือขา่ยฯ และผู้ใช้บริการเอง 

 ขอ  ขอบคุณ  ทีม  งาน  ผู้  พัฒนา  ระบบฯ  ที�  ได้  ให้  ความ  รว่ม  มือ  เป�น  อยา่ง  ดี  ใน  การ 
 พัฒนา  ระบบ  จน  ประสบ  ความ  สําเร็จ  และ  ขอ  ขอบคุณ  ผู้  บริหาร  หัวหน้า  งาน  ทุก 
 ท่าน  ที�  ได้  ให้  คํา  แนะนํา  ที�  เป�น  ประโยชน์  ต่อ  การ  พัฒนา  ระบบ  ด้วย  ดี  เสมอ  มา  หวัง 
 เป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ว่า  คู่มือ  การ  ปฏิบัติ  งานฯ  ฉบับ  นัี  จะ  เป�น  ประโยชน์  อยา่ง  ยิ�ง  ต่อ  การ 
 ปฏิบัติงานทางด้านการออกสิทธิ�ชั�วคราวที�เป�นมาตรฐานเดียวกันทั�วทั�งองค์กร 

 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 เหตผุลและความจําเป�นของการใช้ระบบการออกสทิธิ�บญัชชีั�วคราว 

 สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  เป�น  แหล่ง  ให้  บริการ  โครง 
 ขา่ย  ด้าน  เครือ  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  และ  มหาวิทยาลัย  ได้ 
 จัดหา  เครื�อง  คอมพิวเตอร์  ที�  เชื�อม  ต่อ  กับ  ระบบ  เครือ  ขา่ยฯ  ไว้  เป�น  จํานวน  มาก  เพื�อ 
 ให้บริการการฝ�กอบรมสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
 โดย  มี  นักศึกษา  อาจารย์  และ  บุคลากร  ทุก  ระดับ  ของ  มหาวิทยาลัย  รวม  ไป  ถึง  บุคคล 
 และ  องค์กร  ภายนอก  ได้  เข้า  มา  ใช้  บริการ  เป�น  จํานวน  มาก  ซึ�ง  การ  เข้า  ใช้  งาน  บริการ 
 ระบบ  เครือ  ขา่ยฯ  นั�น  ผู้  ใช้  บริการ  จะ  ต้อง  ระบุ  /  ยืนยัน  ตัว  ตน  ผา่น  ระบบ  การ  ตรวจ 
 สอบ  สิทธิ�  ก่อน  การ  เข้า  ใช้  งาน  ระบบ  ทุก  ครั�ง  ไป  และ  สํา  นักฯ  ได้  มี  การนํา  ระบบ  การ 
 ตรวจ  สอบ  สิทธิ�  การ  เข้า  ใช้  งาน  ระบบ  เครือ  ขา่ยฯ  และ  VPN  ของ  มหาวิทยาลัย  มา 
 ตั�งแต่  เริ�ม  ให้  บริการ  เครือ  ขา่ยฯ  โดย  จะ  เน้น  ให้  บริการ  นักศึกษา  อาจารย์  และ 
 บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถเข้าถึงบริการระบบเครือ 
 ขา่ยฯ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ทุกที�ทุกเวลา 

 ใน  สว่น  ของ  บุคคล  และ  องค์กร  ภายนอก  ซึ�ง  มิใช ่ บุคลากร  ของ  มหาวิทยาลัย 
 จะ  ไม ่ สามารถ  เข้า  ใช้  งาน  ระบบ  เครือ  ขา่ยฯ  เพื�อ  ดําเนิน  กิจกรรม  ต่างๆ  ผา่น  ระบบ 
 เครือ  ขา่ยฯ  ได้  ดัง  นั�น  การ  ออก  สิทธิ�  บัญชี  ชั�วคราว  จึง  เป�น  วิธี  ที�  สะดวก  ใช้  งาน  ง่าย 
 และ  สามารถ  รองรับ  การ  ใช้  บริการ  สารสนเทศ  ใน  มหาวิทยาลัย  ได้  อีก  ทั�ง  สามารถ 
 ควบคุม  และ  ตรวจ  สอบ  สิทธิ�  ใน  การ  ให้  บริการ  ได้  อยา่ง  สะดวก  รวดเร็ว  และ  มี  ความ 
 ปลอดภัยทั�งต่อระบบเครือขา่ยฯ และผู้ใช้บริการเอง 

 จาก  เหตุผล  และ  ความ  จําเป�น  ดัง  กล่าว  ข้าง  ต้น  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  จึง  ได้ 
 นํา  เอา  ระบบ  บริหาร  จัดการ  บัญชี  ชั�วคราว  มา  ใช้  โดย  ทําการ  ติด  ตั�ง  โปรแกรม 
 phpmyprepaid  ซึ�ง  เป�น  โปรแกรม  บริหาร  การ  ออก  สิทธิ�  การ  ใช้  งาน  บัญชี  ชั�วคราว 
 เพื�อรองรับการกําหนดสิทธิ�การใช้งานจํานวนมากให้สามารถดําเนินการได้อยา่ง 
 สะดวก  รวดเร็ว  และ  กําหนด  ระยะ  เวลา  การ  ใช้  งาน  ที�  แนน่อน  ได้  และ  ที�  สําคัญ  อีก 
 ประการ  หนึ�ง  คือ  สามารถ  ต่อย  อด  ใน  การ  ให้  บริการ  ออก  สิทธิ�  บัญชี  ชั�วคราว  ให้  มี 
 ประสิทธิภาพ  มาก  ยิ�ง  ขึ�น  ได้  โดย  พัฒนา  ต่อย  อด  ให้  สามารถ  อ่าน  บัตร  ประชาชน  และ 
 ออกสิทธิ�การใช้งานได้ทันที 



 วัตถปุระสงค์ 
 1.  เป�นการบริหารจัดการในรูปแบบระบบออนไลน ์
 2.  เพื�อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีและการให้บริการครอบคลุม 

 และพัฒนาระบบเชื�อมโยงได้ 
 3.  มีระบบการจัดการได้อยา่งสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วทันเวลา 
 4.  สามารถพัฒนาต่อยอดการให้บริการได้ 



 ระบบการออกสทิธิรหสัผูใ้ช้งานชั�วคราวผา่นระบบออนไลน์ เป�นเว็บไซต์ 
 ในกรณีที�ผู้ขอใช้งานใช้บริการผา่นแบบฟอร์มหรือบันทึกข้อความ ทางผู้ที� 

 รับผิดชอบจะดําเนินการออกสิทธิ� โดยมีขั�นตอน/กระบวนการดําเนินงานตาม 
 ผังการให้บริการดังต่อไปนี� 



 ขั�นตอนการออกสทิธิรหสัผูใ้ช้งานชั�วคราวผา่นระบบออนไลน์ 

 1.  เข้าใช้งานระบบออกสิทธิ�บัญชีชั�วคราว 
 1.1 จะต้องเข้าหน้าเว็บไซต์  http://10.101.99.30/ 

 1.2  จากนั�นให้ใสร่หัสผา่น การใช้งาน 

http://10.101.99.30/


 1.3 หลังจากเข้าสูห่น้าจอ login และ Password เรียบร้อยแล้วจะ 
 แสดงเมนูหลัก 

 1.4 จากนั�นให้ทําการเลือกเมน ู Billing Plan  ในกรณีที�  ต้องการออก 
 สิทธิ�จํานวนมากโดยเลือกจากเมน ู



 1.5  หลังจากคลิกเลือก  Billing Plan  จะมีเมนูยอ่ยแสดงผลอ  อกมา 



 1.6  ให้เลือกเมนู  Add Billing Plan  เพื�อที�จะกําหนดค่าเงื�อนไข  ที�จะ 
 ใช้งาน 

 1.7  เลือกเพิ�มรายการใหม ่จะต้องเพิ�มฟ�ลด์รายละเอียดตามนี� 



 1.8  ให้เลือก เมนู Default Type โดยทําการเลือก ที� Expiration 

 1.9  เลือก เมนู Default Value ค่า วันเดือนป�และเวลาจะปรากฏขึ�น 
 มาตามวันที�การสร้างจากนั�นให้กําหนดชว่งเวลาที�ต้องการใช้งาน 
 โดยจะต้องกําหนด วัน เดือน ป� เวลาที�หมดอายุการใช้งาน 

 - Name กําหนดค่าตัวแปรที�ต้องการชื�อหรือหนว่ยงานที�ใช้งาน 



 - Default Value กําหนดวันเดือนป�และเวลาที�สิ�นสุดการใช้งาน 

 1.10  ลังจากนั�นให้คลิกเลือกชอ่ง Publish เพื�อที�จะเริ�มใช้งาน 



 1.11 เมนูต่อไปเป�นการแก้ไข Modify Billing Plan ในกรณีที�ม ี
 ข้อมูลอยูแ่ล้วต้องการแก้ไขรายการให้เลือก 

 1.12 เลือกแถบเมนู Billing Plan หน้าจอจะปรากฏรายการที�มีอยู ่
 ทั�งหมด จะอยูใ่นโหมดแสดงผลอยา่งเดียว 

 1.13  จากนั�นให้ดําเนินการคลิกที� modify Billing Plan 



 1.14 หน้าจอจะมีปุ�มให้เลือกว่าเราต้องการรายการไหน ยกตัวอยา่ง 
 เลือก somphot มาหนึ�งรายการโดยคลิกเลือกที�จุดด้านหน้ารายการที� 
 แสดงผล 

 1.15  แล้วดําเนินการคลิกปุ�ม 

 1.16 คลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอให้แก้ไขจากรายการที�เราเลือกมา 
 เพื�อที�จะแก้ไขรายการที�มีอยูเ่ดิม 



 1.17 แล้วดําเนินการวันที�เดือนป�และเวลาที�ต้องการใช้งานโดย 
 กําหนดวันและเวลาที�สิ�นสุดในการใช้งาน 

 1.18  เลือกปุ�ม  เพื�อบันทึกและยืนยันรายการ 
 ที�แก้ไขในการใช้งานวันและเวลาดังกล่าว 



 1.19  ระบบจะขึ�นหน้าจอ Successfully modified Billing Plan!! แสดง 
 ว่าดําเนินเสร็จสิ�น 

 ทําการกดปุ�มที� Create Billing Plan เพื�อทํางานต่อไป 



 2  ขั�นตอนต่อไปเป�นการ Create สร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่น โดย 
 การเลือกค่าตัวแปรไว้แล้ว ออกสิทธิ�จํานวนผู้ใช้งานครั�งละมาก ๆ โดย 
 คลิกเลือกที� Create Accounts 



 2.1 เลือกเมนู Create Accounts แล้วจะมีเมนูยอ่ย ๆ แสดงผลออกมา 

 2.2 เลือกเมนู Expiration Accounts เพื�อที�จะสร้างรหัสผู้ใช้งาน 

 2.3 หน้าจอจะปรากฎให้เราใสจํ่านวนที�ต้องการใช้งาน 

 2.4 ตัวอยา่งต้องการ 10 รายการ 



 2.5 แล้วเลือกรายการที�ต้องการสร้าง 

 2.6 เลือกการสร้างโดย Create Cards 

 2.7 ระบบจะทําการสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่น เวลาที�สิ�นสุดการใช้ 
 งาน แต่หน้าจอนี�ยังไมส่ามารถใช้งานได้เพราะว่าข้อมูลในการแสดงผล 
 ยังไมส่มบรูณ์จะต้องเลือก Print html 



 2.8 โดยการเลือกที�ปุ�ม  เพื�อให้แสดง 
 ข้อมูลที�สมบูรณ์สง่ให้ผู้ต้องการใช้งานในระบบ KKU Auth 

 2.9 หน้าจอแสดงรายการ 

 - Username รหัสผู้ใช้งาน 

 - Password รหัสผา่น 

 - Expiredate วันเดือนป�และเวลาที�สิ�นสุดการใช้งาน 

 - Signature ลายเซ็น สําหรับผู้ใช้งาน 

 - CitizenID  เลขบัตรประชาชนในการใช้งาน 

 2.10  จากนั�นก็จะสิ�นสุดการกําหนดการออกสิทธิ�การใช้งาน KKU Auth 

 โดยการ logout 



 3. การสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผา่นสําหรับ รายบุคคล 

 3.1  เลือกเมนู Subscriber Expiration 

 3.2  แล้วหน้าจอก็จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียด 



 3.3 หลังจากนั�นให้กรอกข้อมูลชื�อนามสกุล เลขบัตรประจําตัว 
 ประชาชน รหัสผู้ใช้งาน สว่นรหัสผา่นระบบจะกําหนดให้ แล้ว 
 กําหนดวันหมดอายุในการใช้งาน แล้วกดปุ�ม CREATE ACCOUNT 

 3.4  หลังจากนั�นก็จะปรากฏหน้าจอแสดงผลที�เรากรอกข้อมูลเข้าไป 
 ในระบบ 



 3.5  โดยการเลือกที�ปุ�ม  เพื�อให้แสดงข้อมูลที� 
 สมบูรณ์ 



 การเพิ�มศกัยภาพใหกั้บระบบออกสทิธิ�บญัชชีั�วคราว 

 เนื�องด้วยการออกสิทธิ�บัญชีชั�วคราวให้กับผู้ใช้งานจะออกสิทธิ�ได้ 
 เฉพาะ  เจ้า  หน้าที�  ที�  ดูแล  ระบบ  ซึ�ง  จะ  ต้อง  กรอก  ราย  ละเอียด  ใน  การ  ออก  สิทธิ� 
 แต่ละ  ครั�ง  ทําให้  ระยะ  เวลา  ใน  การ  ดําเนิน  การ  อาจ  จะ  ต้อง  ใช้  เวลา  บ้าง 
 สํา  นักฯ  จึง  ได้  พัฒนา  ต่อย  อด  การ  ออก  สิทธิ�  บัญชี  ชั�วคราว  โดย  การ  เปลี�ยน  วิธี 
 การ  ออก  สิ  ทธิ�ฯ  จาก  เดิม  ที�  เจ้า  หน้าที�  ผู้  ดูแล  ระบบ  จะ  เป�น  ผู้  ออก  สิ  ทธิ�ฯ  ให้  มา 
 เป�น  ผู้  ใช้  บริการ  สามารถ  ดําเนิน  การ  เอง  ได้  อยา่ง  รวดเร็ว  เพียง  แค่  เสียบ  บัตร 
 ประจําตัวประชาชนเข้าในเครื�องอ่านบัตรระบบก็จะดําเนินการออกสิทธิ� 
 บัญชี  ชั�วคราว  ได้  ทันที  และ  สามารถ  ใช้  งาน  ได้  ตาม  ที�  ระยะ  เวลา  ที�  กําหนด 
 เบื�อง  ต้น  กําหนด  ไว้  1  วัน  และ  15  วัน  โดย  มี  ขั�น  ตอน  /  กระบวนการ  ดําเนิน 
 งานตามผังการให้บริการดังต่อไปนี� 



 ขั�นตอนการออกสทิธิ�บญัชชัี�วคราวด้วยตนเอง 

 ขั�นตอนที� 1 เสียบบัตรประจําตัวประชาชนเข้าในเครื�องอ่านบัตร 

 ขั�น  ตอน  ที�  2  ระบบ  จะ  ออก  Username  และ  Password  ที�  หน้า  จอ 
 แสดงผล 



 ขั�นตอนการใช้งาน  จะต้องระบุ/ยืนยันตัวตนผา่นระบบการตรวจ 
 สอบสิทธิ�ก่อนการเข้าใช้งานระบบเครื�อขา่ยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โดยใส ่Username และ Password ที�ออกให้โดยเครื�องอ่านบัตรในขั�น 
 ตอนที� 2  จากนั�น เข้าใช้งานระบบเครือขา่ยฯ ได้ตามสิทธิ�ที�มหาวิทยาลัย 
 กําหนดขอบเขตไว้ 

 หมายเหต ุ รหัสผู้ใช้งาน (Username) จะต้องมี @kku ต่อ  ท้ายด้วยเสมอ 



 อ้างอิง 

 [1] phpmyprepaid 
 https://sourceforge.net/projects/phpmyprepaid/ 
 (วันที�สืบค้น: : 29 เมษายน  2564). 



 ภาคผนวก 

 อุปกรณ์ที�ใช้ในการพัฒนาเครื�องออกสิทธิ�บัญชีชั�วคราว 





 ภาษา  ที�  ใช้  งาน  node.js,  Python,  Docker  Rasberry  pi4  ,  Angular 
 web  client  เพื�อ  เก็บ  ข้อมูล  ของ  ผู้  ที�มา  ใช้  งาน  อิน  เตอ์  เน็ต  จาก  ภายนอก  ผา่น 
 เครื�อง  ออก  สิทธิ�  บัญชี  ชั�วคราว  โดย  จะ  เก็บ  ข้อมูล  ชื�อ  นามสกุล  และ  เลข 
 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ใช้งาน 


