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การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
ท าไมต้องมีระบบยืนยันตัวตนในมหาวิทยาลัย 
1. เพ่ือรองรับ พรบ. คอมพิวเตอร์ปี 2550 
2. เพ่ือระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน 
3. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีผู้กระท าความผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ปี 2550 
 

ส่วนของผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน 
 
ขั้นตอนการขอใช้ระบบยืนยันตัวตน 
1.  ผู้ที่สามารถขอใช้ระบบยืนยันตัวตนได้ ต้องเป็นนักศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายใน

มหาวิทยาลัยเท่านั้น  หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่ขอใช้ห้องอบรมและต้องการใช้ระบบยืนยันตัวตน
ด้วย 

2.  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ระบบยืนยันตัวตน จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
www.rbru.ac.th >>คณะหน่วยงาน>>ส านัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์>>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
>>Download แบบฟอร์ม 

3.  ผู้ขอน าแบบฟอร์มไปกรอกรายละเอียดภายในแบบฟอร์ม และส่งมาที่ศูนย์เทคโนโลยี      
สารสนเทศ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดภายในแบบฟอร์ม และน าเสนอหัวหน้าศูนย์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป  

4.  เมื่อหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท าการอนุมัติเรียบร้อยแล้วน าแบบฟอร์มให้หน่วยงาน
ระบบเครือข่ายและซ่อมบ ารุงเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการ Add User ระบบยืนยันตัวตน  

5.  ท าการแจ้งผู้ขอใช้ระบบยืนยันตัวตน เมื่อท าการ Add User ระบบยืนยันตัวตน        
เรียบร้อยแล้ว 

6.  ผู้ขอเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตนปฏิบัติตามประกาศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เกี่ยวกับการขอใช้
บริการ Internet เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ อย่างเคร่งครัดทุกประการ 

 

 

http://www.rbru.ac.th/
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วิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอใช้ระบบยืนยันตัวตน 
1.  เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.rbru.ac.th เลือกที่คณะหน่วยงาน 

 

2.  เลือกที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

http://www.rbru.ac.th/
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3.  เลือกท่ี Download แบบฟอร์ม 

 

4.  แบบฟอร์มแยกตามประเภท บุคคลที่ขอใช้งาน 
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5.  หน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตน 

 

ท าการ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ Username และ Password ทีไ่ด้จากผู้ดูและระบบ 
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ขั้นตอนการขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน ซึ่งได้แยกแบบฟอร์มการขอใช้เป็น 3 ประเภท
ดังนี้คือ 

1. ส าหรับหน่วยงานภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซตห์รือขอท่ีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและส่งแบบฟอรม์มาที่  
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบริหารจดัการรับแบบฟอร์มและด าเนินการส่ง
แบบฟอร์มให้หัวหน้าศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา 

หัวหน้าศูนย์ท าการพิจารณาอนุมตัิและส่งแบบฟอร์มให ้    
ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตนตาม
ค าร้องขอในแบบฟอร์ม 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้งหน่วยงานท่ีขอใช้งาน 

ระบบยืนยันตัวตน 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยงานท าการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวปไซต์ของมหาวิทยาลยั
หรือขอแบบฟอร์มได้ท่ีศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับหน่วยงานท าการ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและท าการลงช่ือใน
แบบฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วน 

- งานบริหารท าการรับแบบฟอรม์และตรวจสอบรายละเอียด  
ในแบบฟอร์มและท าการส่งให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาอนุมตั ิ

- หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศลงนามอนุมัติและส่ง
แบบฟอร์มมอบให้ผูดู้แลระบบด าเนินการ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบยืนยันตัวตน
ตามรายละเอียดในแบบฟอรม์ที่ผูข้อใช้งานร้องขอ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน
พร้อมรับ User ในการเข้าใช้งานระบบและแบบฟอร์มบันทึก
การเข้าใช้งานบุคคลภายนอก 
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2.  ส าหรับอาจารย์/บุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซตห์รือขอท่ีศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและส่ง
แบบฟอร์มมาที่ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบริหารจดัการรับแบบฟอร์มและด าเนินการ
ส่งแบบฟอร์มให้หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศพิจารณา 

หัวหน้าศูนย์ท าการพิจารณาอนุมตัิและส่ง
แบบฟอร์มให้ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานระบบยืนยัน
ตัวตนตามค าร้องขอในแบบฟอร์ม 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้งานระบบ      
ยืนยันตัวตน 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับอาจารย์/บคุลากรท าการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวปไซต์ของมหาวิทยาลยัหรือขอ
แบบฟอร์มได้ท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับอาจารย์/บุคลากรท าการ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและท าการลงช่ือในแบบฟอร์ม  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

- งานบริหารท าการรับแบบฟอรม์และตรวจสอบรายละเอียด    
ในแบบฟอร์มและท าการส่งให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาอนุมตั ิ

- หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศลงนามอนุมัติและส่ง
แบบฟอร์มมอบให้ผูดู้แลระบบด าเนินการ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบยืนยันตัวตน
ตามรายละเอียดในแบบฟอรม์ที่ผูข้อใช้งานร้องขอ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้ง User_ID และ Password ในการ
เข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตนแกผู่้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน
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3.  ส าหรับนักศึกษา 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซตห์รือขอท่ี 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มและส่ง
แบบฟอร์มมาที่ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานบริหารจดัการรับแบบฟอร์มและด าเนินการ
ส่งแบบฟอร์มให้หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณา 

หัวหน้าศูนย์ท าการพิจารณาอนุมตัิและส่ง
แบบฟอร์มให้ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานระบบยืนยัน
ตัวตนตามค าร้องขอในแบบฟอร์ม 

ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้งผู้ขอใช้งานระบบ  
ยืนยันตัวตน 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับนักศึกษาท าการ    
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดจ้ากเวปไซต์ของมหาวิทยาลยัหรือ
ขอแบบฟอร์มได้ที่ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนส าหรับนักศึกษาท าการกรอก 
รายละเอียดในแบบฟอร์มและท าการลงช่ือในแบบฟอร์มให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

- งานบริหารท าการรับแบบฟอรม์และตรวจสอบรายละเอียด     
ในแบบฟอร์มและท าการส่งให้หัวหน้าศูนย์พิจารณาอนุมตั ิ

- หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศลงนามอนุมัติและ             
ส่งแบบฟอร์มมอบใหผู้้ดูแลระบบด าเนินการ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบยืนยันตัวตน       
ตามรายละเอียดในแบบฟอรม์ที่ผูข้อใช้งานร้องขอ 

- ผู้ดูแลระบบด าเนินการแจ้ง User_ID และ Password  ในการ
เข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตนแก่ผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน
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ส่วนของผู้ดูแลระบบยืนยนัตัวตน 
 

การใช้งานของผู้ดูแลระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) 
ระบบยืนยันตัวตนนั้นเป็นโปรแกรมบริหารเครือข่ายและการให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet 

Network and Service Management) ซึ่งมีคุณสมบัติส าหรับการจัดการความเร็วข้อมูล
อินเตอร์เน็ต (Internet Bandwidth), การเชื่อมต่อเข้าใช้บริการเครือข่ายของผู้ใช้งานหลายๆส่วน
ภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงการจัดท ารายรายละเอียดงานการใช้บริการของผู้ใช้งานทั้งโดยรายละเอียด
และโดยสรุป 

ซึ่งระบบยืนยันตัวตนประกอบด้วยสองส่วนหลักๆคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Server) และ 
ส่วนของผู้ใช้บริการ (Client) ซึ่งผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆเพ่ิมในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย 
ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้บริการและลดปัญหายุ่งยากให้กับผู้ดูแลระบบซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบนั้นสามารถท าการบริหารจัดการผู้ใช้งานได้จากระบบส่วนกลาง หรือ 
Site Management ซึ่งท าให้การดูแลและจัดการผู้ใช้งานต่าง ๆ ภายในองค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ได้แก่ การเพิ่ม  ลบ แก้ไขผู้ใช้งาน เป็นต้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบยืนยันตัวตนได้
ดังนี้ 

 

1. ผู้ดูแลระบบทีไ่ด้รับมอบหมายสามารถเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตน โดยจะต้องท าการกรอก 
Username และ Password ทุกครั้ง โดยเข้าได้จาก url http://10.4.3.253/admin  

 

รูปภาพแสดงหน้าจอผู้ดูแลระบบท าการ Login เข้าสู่ระบบ 

http://10.4.3.253/admin
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 หลังจากท่ีมีการ Login เข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนส าหรับผู้ดูและระบบแล้วผู้ดูแลระบบสามารถ
ท าการเพ่ิมผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตนได้โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ด้วยกันดังนี้ 

 1.1 การเพิ่มผู้ใช้งานส าหรับผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ งานบุคลากร เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ท าการเลือกที่  MENU >> POSTPAID USER>> User Registration  ซึ่งผู้ดูแลระบบ
ต้องท าการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  

 1. Full Name:   ใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน 
 2. Phone Number:  ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตน 
 3. Room:  ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ใส่เป็นหน่วยงานที่ผู้ขอใช้

ระบบยืนยันตัวตนสังกัดอยู่ 
  ส าหรับนักศึกษา ใส่เป็นเอกท่ีผู้ขอใช้ระบบยืนยันตัวตน

ศึกษาอยู่ 
 4. Building:  ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ใส่เป็นอาคารที่ผู้ขอใช้ระบบ

ยืนยันตัวตนสังกัดอยู่ 
 ส าหรับนักศึกษา ใส่เป็นคณะที่ผู้ขอใช้ระบบยืนยันตัวตน

ศึกษาอยู่ 
 5. Username:  ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ใส่เป็น ชื่อภาษาอังกฤษ      

ตัวเล็กหมดตามด้วยเครื่องหมายจุดและภาษาอังกฤษ   
ตัวเล็กตัวแรกของนามสกุล เช่นผู้ขอใช้ระบบยืนยันตัวตน
ชื่อ นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี Username คือ 
eaknarin.s 

 ส าหรับนักศึกษา ใส่เป็น รหัสนักศึกษา 
 6. Password:  ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ใส่เป็น ใส่เหมือนกับ 

Username ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น ผู้ขอใช้ระบบยืนยันตัวตน
อาจจะไปเปลี่ยนภายหลัง 

 ส าหรับนักศึกษา ใส่เป็น รหัสบัตรประชาชน 
 7. Confirm Password:  ยืนยันรหัสผ่าน ใส่เหมือนกับ Password 
 8. Package:   ส าหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่ เลือกเป็น 2 Mbps 
  ส าหรับนักศึกษา เลือกเป็น 1 Mbps 
 9. Description:  ไม่ต้องท าการใส่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก 

Package 
 10. กดปุ่ม Register User 



 10 

 เมื่อท าการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วท าการเลือก Register  User เพื่อท าการเพิ่ม 
ผู้ใชง้าน 

 

รูปภาพแสดงหน้าจอการเพ่ิมผู้ใช้งานบุคลากร/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

 

 1.2  การเพิ่มผู้ใช้งานส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได้มีการขอใช้งานจากหน่วยงาน เช่น    
การอบรม การใช้บริการอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลภายนอก ผู้ดูแลระบบจสามารถท าการเพิ่มผู้ใช้งาน
โดยท าการสร้าง Package ส าหรับบุคคลภายนอกตามรายละเอียดที่ขอใช้งาน เช่น ชื่อโครงการอบรม
และระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม โดย เลือกที่ MENU >> PREPAID USER>> Package>> Create 
New Package 
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รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้างPackage ส าหรับบุคคลภายนอก 
 
 หลังจากเลือก Create New Package ผู้ดูแลระบบท าการกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
หน้าจอ Prepaid User Package ดังต่อไปนี้ 
 

1. Package Profile Name: ใส่ชื่อของโครงการที่จะท าการอบรม 
2. Description:   ใส่รายละเอียดของโครงการที่จะท าการอบรม 
3. Type: เลือก Menu Usage Limited Package ส าหรับ

ก าหนดเวลาในการใช้งาน และวันหมดอายุส าหรับการ
ใช้งาน 

4. Username Prefix: อักษรตัวน าส าหรับ Username สามารถใส่ได้ทั้งหมด     
3 ตัวอักษร และระบบจะท าการสุ่มตัวเลขให้อีก 5 ตัว 

5. Password Length: ความยาวของรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ เริ่มต้น
อย่างน้อยที่สุด 4 ตัวอักษร 
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6.Speed Limited: เลือกความเร็วในการ Upload และ Download ในการ
เข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตนตั้งแต่ 64 – 1024 kbps 

7. กดปุ่ม Save Package 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอส าหรับกรอกรายละเอียดPackage 

 
 
 เม่ือท าการสร้าง Package เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือท าการเพิ่มผู้ใช้งานส าหรับ
บุคคลภายนอกโดยเลือกที่MENU >> POSTPAID USER >>User Registrationโดยระบุ       
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 1. Package:  เลือก Package จากที่ได้ไปท าการสร้างไว้แล้วโดยเป็นชื่อโครงการ 
 2. Package Detail: แสดงรายละเอียดของ Package ที่ท าการเลือกเช่น วันและ

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
 3. Number of User: ก าหนดจ านวนผู้ขอใช้งานระบบยืนยันตัวตนบุคคลภายนอกโดย

ก าหนดสูงสุดได้ครั้งละ 60 คน 
 4. Printing Template: เลือก Continus Paperให้ท าการปริ้นต์ออกมาเป็นแผ่นเดียว 
 5. กดปุ่ม Create Prepaid User 
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 เม่ือท าการเพิ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วท าการแนบแบบฟอร์มบันทึกการเข้าใช้งานพร้อม 
username และ password ไปยังหน่วยงาน  เม่ือหน่วยงานใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้    
หน่วยงานส่งแบบฟอร์มบันทึกการเข้าใช้งานกลับมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอการสร้างผู้ใช้งานส าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

 
 2.  การสืบค้นรายช่ือผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตน ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายชื่อ
ผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตน โดยเลือกจากเมนู  User List จาก POSTPAID USER  และ 
PREPAID USER ซึ่งสามารถก าหนดเงื่อนไขในการเรียกดูรายชื่อได้ ดังนี้  
 1. Username: ค้นหาจากผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตนจากชื่อที่ต้องการ ซึ่งจะ

แสดงได้ครั้งละ 1 รายชื่อเท่านั้น  
 2. Package Name: ค้นหาจาก Package ที่ก าหนด ซึ่งจะแสดงรายชื่อพร้อมข้อมูล

ของผู้ใช้สามารถก าหนดได้ครั้งละ 1  Package 
 3. Creator Name: ค้นหาจากชื่อผู้ดูแลระบบที่ท าการเพ่ิมผู้ใช้งานระบบยืนยัน   

ตัวตน 
 4. Registration Date: ค้นหาจากวันที่ท าการเพ่ิมผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตน 
 ท าการเลือก Query User Information เพ่ือท าการค้นหา 
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 เมื่อท าการค้นหาแล้วนั้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้ใช้งานตามเงื่อนไขในการสืบค้น
และแสดงรายได้ละเอียดต่างๆ  เช่น Username, Mac Address, IP Address, Registration, 
Package  
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอค้นหาผู้ใช้งานโดยระบุชื่อ 

 
 เมื่อผู้ดูแลระบบท าการค้นหาชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการแล้วนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุม        

ผู้ใช้งานได้ดังนี้  
 -  สามารถเรียกดูรายละเอียดการเข้าใช้บริการของผู้ใช้งานรายใดรายหนึ่งได้จากหน้า
จอแสดงผลการสืบค้นนี้โดยการใช้เมาส์คลิกที่เมนูดังรูป 

 

 
 
 -  สามารถหยุดการให้บริการโดยชั่วคราว (Block) ของผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในการหยุดการให้บริการของลูกค้ารายที่ยังไม่ได้ช าระค่าบริการ เป็นต้น สามารถท าได้  โดย
การใช้เมาส์คลิกที่เมนูดังรูป 
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 -  สามารถแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ในกรณีต้องการเปลี่ยนข้อมูลเช่น ชื่อ,    
หมายเลขโทรศัพท์,เปลี่ยน Password หรือเปลี่ยน Package ที่ใช้บริการ สามารถท าได้โดยใช้เมาส์
คลิกดังรูป 
 ซึ่งระบบจะเปิดหน้าต่างที่เหมือนกับการลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่และมีข้อมูลเดิมของ          
ผู้ใช้งานนั้นๆ ให้เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบท าการเปลี่ยนข้อมูลและกด Save หลังจากเปลี่ยนข้อมูลเสร็จ   
เพ่ือท าการจัดเกบ็ต่อไป 
 

 
 
 -  สามารถลบผู้ใช้งานที่ต้องการได้ ซึ่งหลังจากลบแล้วนั้น ผู้ใช้งานนั้นจะใช้ไม่ได้อีกเลย 
ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูดังรูป และระบบจะถามให้ยืนยันการลบอีกครั้ง เพ่ือป้องกันการ
ลบโดยบังเอญิ 

 

 
 

 3. รายงานการให้บริการ (Report) 
 ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูผู้ที่ก าลังใช้บริการอยู่ในขณะปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงบัญชีลูกค้าที่

ก าลังใช้บริการอยู่ในขณะนั้นทั้งหมด และบอกรายละเอียดต่างๆในการเข้าใช้บริการด้วย การแสดง
รายงานผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตนสามารถท าได้โดยเลือกที่ Report >> User Online ซึ่งจะ
แสดงผู้ใช้งานในแต่ละวันและแสดงรายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละคนนั้นโดยมีรายละเอียดคือ 
 1. User Name: ชื่อผู้ที่ก าลังใช้งาน 
 2. User Type:  ชนิดของ Package ที่ใช้งาน 
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 3. Login:  วันเดือนปี เวลาที่ท าการเข้าใช้งาน 
 4. IP Address: หมายเลข IP Address ที่ใช้งาน 

 5. Mac Address: หมายเลขแลนการ์ดที่ใช้งาน 
 6. Max Down/Up: ค่าสูงสุดในการ Download และ Upload  
 7. Avg. Down/Up:  ค่าเฉลีย่ในการ Download และ Upload ที่ก าลังใช้งาน 
 8. Online Time: เวลาที่เข้าใช้งานโดยแสดงเป็นวัน และเวลาที่ใช้งานในระบบ 
 
Note: ผู้ดูแลระบบสามารถบังคับให้ผู้ใช้งานที่ต้องการออกจากการใช้บริการ (Disconnect) ได้ด้วย 
โดยผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จะหลุดออกจากการให้บริการ และถ้าผู้ใช้งานต้องการจะเข้าใช้บริการ ก็ต้อง     
ท าการ Login ใหม่อีกครั้ง 
 

 
รูปภาพแสดงหน้าจอผู้ใช้งานระบบยืนยันตัวตนในแต่ละวัน 
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