
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านนวตักรรม 
  
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      วฒิุพงษ ์ชินศรี คณะวชิา/หน่วยงาน ส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        พสุ กนุทีกาญจน์ คณะวชิา/หน่วยงาน ส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อ.วฒิุพงษ ์ชินศรี มีบทบาทเป็นผูอ้  านวยการส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ในการบริหารจดัการ วางแผน หาแนวทางแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบัส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 การพฒันาแอปพลิเคชนัส าหรับรีเซ็ตรหสัผา่นส าหรับใชง้าน Intranet และ Wi-Fi ผา่นตู ้Kiosk 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

เน่ืองจากนกัศึกษามกัลืมรหัสผ่านในการเขา้ใชง้าน อินทราเน็ต ท าให้ลงทะเบียนไม่ได ้ตรวจสอบผลการเรียน
ไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่านเพ่ือใช้งาน Wi-Fi ซ่ึงท าให้ไม่สะดวกในการใชง้านอินเทอร์เน็ต การให้บริการดา้นการรีเช็ต
รหัสผ่าน นั้นจึงเป็นภาระงานหลกัของเจา้หนา้ท่ี Helpdesk ซ่ึงมีนักศึกษาเขา้มาติดต่อใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ดงันั้น   
อ.เณรและทีมจึงตั้งใจอยากท าให้ปัญหาตรงน้ีหมดไป และยงัช่วยเพ่ิมความสะดวกให้กับนักศึกษาด้วย โดยการน า
บริการรีเช็ตรหัสผ่านให้บริการผ่านตู ้Kiosk ซ่ึงสามารถน าไปติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาเขา้ถึงสะดวกและให้บริการได้
ตลอดเวลา 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในดา้นต่างๆ 1) Hardware (ตู ้Kiosk) ยงัใชง้านได้หรือไม่ 2) Software 
แกไ้ขไดห้รือไม่ 3) ขอ้มูลจดัเก็บดว้ยวิธีใดจะสามารถเขา้ถึงและแกไ้ขไดห้รือไม่ ซ่ึงจากการตรวจสอบ พบวา่ Hardware 
ยงัใชง้านไดแ้ต่ขาดอุปกรณ์เพ่ิมเติมเล็กนอ้ย ส่วน Software ไม่สามารถแกไ้ขได ้ตอ้งพฒันาใหม่ แต่ประเมินในเบ้ืองตน้
แล้วน่าจะสามารถท าได้เอง ส าหรับข้อมูลท่ีจัดเก็บไวน้ั้ นอยู่ใน Active Directory ท่ีทางส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงและแกไ้ขได ้

2. เม่ือประเมินแลว้พบปัญหาใหญ่อยูท่ี่ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงตอ้งพฒันาข้ึนมาใหม่ อ.เณร ไดท้ดลองพฒันาแอปพลิเค
ชันข้ึนมาโดยใช้ภาษา PHP ซ่ึงในช่วงแรกสามารถเช่ือมต่อไปยงั Active Directory ได้ ผ่าน LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol) จึงท าใหส้ามารถเรียกดูขอ้มูลของผูใ้ชง้านได ้แต่ไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลได ้เม่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมพบวา่การเช่ือมต่อจ าเป็นตอ้งใช ้LDAP Over SSL ซ่ึงเป็นช่องทางในการเช่ือมต่อท่ีมีการเขา้รหสัขอ้มูลจึง
มีความปลอดภยัในการส่งขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ Active Directory อ.เณร จึงไดศึ้กษาเพ่ิมเติม พบวา่ตอ้งด าเนินการ 
ดงัน้ี 

2.1 การ Configuration ให ้Windows Server 2012 ใช ้Secure LDAP หรือ LDAP Over SSL 

2.1.1 ไปท่ี Server Manager และเลือก Add roles and features wizard 

2.1.2 ในหนา้จอ Installation type ใหเ้ลือก Role-based or feature-based installation จากนั้นเลือกเคร่ือง Server 
ท่ีตอ้งการติดตั้ง 

2.1.3 ในหน้าจอ Server Roles ให้ เลือก Check ท่ี  Active Directory Certificate Service และ กด ปุ่ม  Add 



 
 

Feature 

2.1.4 ในหน้ าจอ  Role Services ให้ เลือก  Certificate Authority และ Check Restart the destination server 
automatically if required จากนั้นกดปุ่ม Install 

2.1.5 จากนั้ นให้ท าการ Configuration Active Directory ในหน้าจอ Role Services ให้ Check Certification 
Authority 

2.1.6 ในหนา้จอ Setup Type ใหเ้ลือก Enterprise CA ในหนา้จอ CA Type ใหเ้ลือก Root CA 

2.1.7 ในหนา้จอ Private Key ให้เลือก Create a new private key จากนั้น Set ค่าต่างๆ ตาม Default ไดเ้ลย และ
กดปุ่ม Configuration 

2.2 การใชง้าน PHP ส าหรับเช่ือมต่อกบั Secure LDAP และท าการเปล่ียน Password 

2.2.1 ตอ้งท าการติดตั้ง ldap extension และ openssl extension ใหเ้รียบร้อย 

2.2.2 ใหส้ร้างไฟล ์ldap.conf โดยใส่ Code: TLS_REQCERT     never ในไฟลด์งักล่าว และน าไปจดัเก็บไวใ้น 
Directory ท่ีก าหนด โดย  

a. ระบบปฏิบติัการ Windows จะอยูท่ี่ C:\openldap\sysconf\ldap.conf  

b. ระบบปฏิบติัการ Linux จะอยูท่ี่ /etc/openldap/ldap.conf 

2.2.3 ใชโ้คด้ดา้นล่างน้ีในการเช่ือมต่อกบั Secure LDAP เพื่อเลือกขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการตามรหสันกัศึกษา
หรือบุคลากร 

    putenv('LDAPTLS_REQCERT=never'); 

 

    $dn_base = 'DC=rsu,DC=ac,DC=th'; 

    $dn_host = 'ldaps://domainldap'; 

    $ldapusers = 'username'; 

    $ldappasswd = 'password';          

         

    $l = ldap_connect($dn_host, 636) or die("Failed to connect to LDAP serv

er."); 

         

    ldap_set_option($l, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3) or die ("Could not se

t ldap protocol") ; 

    ldap_set_option($l, LDAP_OPT_REFERRALS, false); 

         

    $bind = ldap_bind($l, $ldapusers, $ldappasswd) or die("Can't bind to th

e server, Please connect internet"); 

          

    $base = $dn_base; 

 

    $SamAccountName = "(SamAccountName=$id)"; //$id is student ID or staff 

ID  

    $criteria = '(&(objectCategory=person)(objectClass=user)'.$SamAccountNa

me.')'; 

    $attributes = array('displayName', 'mail', 'defaultPassword'); 

    $search = ldap_search($l, $base, $criteria, $attributes); 

    $entries = ldap_get_entries($l, $search); 



 
 

2.2.4 หากตอ้งการเปล่ียน Password ใหใ้ชโ้คด้ดา้นล่างน้ี 

     $tmppass = bin2hex(random_bytes(5));  

     $entry = ldap_first_entry($l, $search);             

     $userDn = ldap_get_dn($l, $entry); 

     $user_password = $tmppass; 

     $user_password = "\"" . $user_password . "\""; 

     $newPass = mb_convert_encoding($user_password, "UTF-16LE"); 

     $userdata = array( 

         "unicodePwd" => "$newPass" 

     ); 

               $result = ldap_mod_replace($l, $userDn , $userdata); 

 

 3. เม่ือ อ.เณร ศึกษาและทดลองพฒันาจนคาดว่ามีโอกาสท่ีจะท าไดส้ าเร็จแลว้ ไดม้อบหมายงานให้กบัผูท่ี้
เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) นายทัตพงษ์ เทพชา หัวหน้างานฝ่ายงาน Data Center ท าการ Configuration ให ้
Windows Server 2012 ใช ้Secure LDAP 2) นายขนุค า ปองรักษาชีวติ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายงานซอฟตแ์วร์ พฒันา Web 
Services เพื่อช่วยตรวจสอบรหัสนักศึกษาจากบัตรนักศึกษา พัฒนา Web Services เพื่อช่วยเรียกภาพถ่ายจากรหัส
นกัศึกษา พฒันา Web Services เพื่อเปล่ียนรหสัผา่นของนกัศึกษาในระบบ Intranet  

 4. หลงัจากท่ีทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ อ.เณร ไดป้รับปรุงแอปพลิเคชนัให้สามารถใชง้านไดต้ามท่ีวางแผนกนัไว ้
และท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต โดยผลการทดสอบพบว่า
สามารถท างานไดดี้ และใช้งานง่าย สามารถน าไปประยกุต์ใชช่้วงท่ีจะมีการแจก iPad ซ่ึงตอ้งมีการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บญัชีผูใ้ชพ้ร้อมรหสัผา่นในการใชง้านใหก้บันกัศึกษาไดด้ว้ย 

 เทคนิคหรือกลยทุธ์ท่ีส าคญัคือ หัวหนา้หน่วยงานควรให้ความส าคญัและให้ความเช่ือมัน่วา่เราจะสามารถท า
ไดส้ าเร็จ อธิบายเป้าหมายของงานใหช้ดัเจนวา่เราท าส่ิงน้ีเพ่ืออะไร มนัจะช่วยอะไรเราไดบ้า้ง เม่ือถึงขั้นตอนการท างาน
ทุกคนในทีมตอ้งมีส่วนร่วม โดยเฉพาะหัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งช่วยท างาน ช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ให้ก าลงัใจทีมงาน ซ่ึง
จะช่วยใหง้านส าเร็จไดง่้ายข้ึน 

 ส าหรับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่แลว้อยูใ่นขั้นตอนการพฒันาซอฟตแ์วร์หรือแอปพลิเคชนั เน่ืองจากไม่มี
ใครเคยลองท า เม่ือท าแลว้ก็จะติดตรงโน้น ตรงน้ี ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ ก็ค่อยๆ ทดสอบและแกไ้ขกันไป ส าหรับกรณีท่ี
อุปกรณ์บางอยา่งไม่มี หากตอ้งรอสั่งซ้ือ งานก็จะชา้และไปต่อไม่ได ้ทางบุคลากรในส านกับริการฯ ก็ยินดีน าอุปกรณ์
ส่วนตวัมาใหใ้ชง้านก่อน ท าใหเ้ราใชเ้วลาในการพฒันาไม่นาน 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในเบ้ืองตน้ท าให้ส่วนงานต่างๆ เกิดความมัน่ใจมากข้ึนว่าเราสามารถจะท าบางอย่างเองได ้
โดยเม่ือตู ้Kiosk น้ีเปิดใชง้านก็ไดรั้บความสนใจจากนักศึกษา มีนักศึกษามาใช้บริการอยู่เร่ือยๆ ช่วยลดงานของฝ่าย 
Helpdesk ได ้และนอกจากนั้นการท าตู ้Kiosk ในลกัษณะน้ีเป็นเร่ืองน่าสนใจ โดยทางฝ่ายส่ือสารองคก์รไดช่้วยน าเสนอ
ข่าวเก่ียวกับการพฒันาตู ้Kiosk น้ี ส่งผลให้ส่ือภายนอกสนใจและน าไปเผยแพร่ เช่น กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ LINE 
Today 
 
 
 



 
 

 
 
 นอกจากนั้น เม่ือพฒันาตู ้Kiosk น้ีเรียบร้อยแลว้ อ.เณร ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัฝ่ายซอฟต์แวร์ ซ่ึงเม่ือฝ่าย
ซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้ ก็เกิดไอเดียท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้กับ LINE Chatbot RSU Connect ให้สามารถท าการเปล่ียน
รหัสผา่นได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในประเด็นของความปลอดภยั เน่ืองจากรหัสผ่านถูกตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น รหัสบตัร
ประจ าตวัประชาชน ซ่ึงมีโอกาสท่ีผูอ่ื้นจะทราบได ้การเปล่ียนรหสัผา่นในรูปแบบเดิมตอ้งเขา้ Intranet ก่อนแลว้จึงจะท า
การเปล่ียนรหัสได ้แต่ก็ไม่รองรับการใชง้านบนเบราวเซอร์อ่ืนๆ นอกจาก Internet Explorer และไม่สามารถด าเนินการ
ผ่านสมาร์ทโฟนได ้ท าให้เกิดความไม่สะดวก นักศึกษามกัไม่ท าการเปล่ียนรหัสผ่าน ดงันั้นฝ่ายซอฟต์แวร์โดย นาย
อนุรักษ์ วรรณคีรี นายขุนค า ปองรักษาชีวิต และ นายพสุ กุนทีกาญจน์ ได้ช่วยกันพฒันาให้ RSU Connect สามารถ
เปล่ียนรหสัผา่นไดส้ าเร็จเม่ือช่วยปลายปีท่ีผา่นมา ซ่ึงฝ่ายส่ือสารองคก์รไดช่้วยประชาสมัพนัธ์ใหก้บันกัศึกษาทราบ และ
มีส่ือภายนอกสนใจน าไปเผยแพร่ เช่น ผูจ้ดัการออนไลน์  
 การถอดประสบการณ์การเรียนรู้คร้ังน้ี จึงถือวา่ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูรั้บการถ่ายทอดได้
น าไปประยกุตใ์ชแ้ละก่อใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงประจกัษ ์
 

 
 

 


