
 

ขั้นตอนการขอบริการลงทะเบียนใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

 ( Srivijaya WiFi [Guest_&_IoT] ) 

   การใหบ้ริการลงทะเบียนผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สายนั้นเป็นการบริการใชง้านระบบเครือข่ายแบบไร้

สาย ตามจุดบริการต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัมีบริการ เพื่อใหบ้ริการแก่บุคลากรภายนอกและบุคลากรภายในท่ีมา

ติดต่อราชการหรือท าภารกิจต่าง ๆโดยมีขั้นตอนวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

การเตรียมความพร้อมในการขอใช้บริการ 

  1. การเตรียมเอกสาร 

               1.1   บุคลากรภายใน 

       1.1.1  นกัศึกษาภาคปกติ/นกัศึกษาภาคสมทบ/นกัศึกษาแลกเปล่ียน 

     เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 

    - บตัรประจ าตวันกัศึกษา/พาสปอร์ต 

    - อุปกรณ์ (IoT) ท่ีใชง้าน 

      1.1.2  เจา้หนา้ท่ี/อาจารย ์

    เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 

    - บตัรประชาชน/บตัรราชการ/พาสปอร์ต 

- อุปกรณ์ (IoT) ท่ีใชง้าน 

   1.2  บุคลากรภายนอก 

     เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 

     -  บนัทึกรับรองจากหน่วยงานภายใน/ส าเนาโครงการ 

     -  ส าเนาบตัรประชาชน 

           2.  เวลาติดต่อขอใช้บริการ 

      วนัจนัทร์ – ศุกร์    ช่วงเวลา  08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. 

           วนัเสาร์ – อาทิตย ์ ช่วงเวลา  08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. 

 

 

 

 

 



     3.  สถานทีก่ารให้บริการ 

  สถานท่ีส าหรับการบริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย เปิดใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 

3.1  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย สงขลา 

  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  อาคารส านกัวทิยบริการเละเทคโนโลยสีารสนเทศ ชั้น 3 หอ้ง 59301 

  เลขท่ี 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  9000 

โทรศพัท ์:: 0-7431-7100 ต่อ 3030        IPPHOE :: 3922, 3921          

WWW :: https://arit.rmutsv.ac.th 

Facebook :: https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT 
 

3.2  วทิยาลยัรัตภูมิ 

  แผนกงานสารสนเทศ 

  อาคารมงคลศรีวชิยั  หอ้งสารสนเทศ  9201   เลขท่ี 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  90180 

  โทรศพัท ์:: 074-584241-4         โทรสาร :: 074-584240 

  Facebook :: https://www.facebook.com/rattaphumfanpage 
 

3.3  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วิทยาเขตตรัง 

  หน่วยสารสนเทศและโสตทศันูปกรณ์ 

  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    เลขท่ี 179 ม.3 ต.ไมฝ้าด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 

  โทรศพัท ์:: 075-204057-8       โทรสาร :: 074-584240 

  Facebook :: https://www.facebook.com/itadv.rmutsv 
 

3.4  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

  แผนกงานสารสนเทศการเรียนการสอน 

  ชั้น 2 อาคารวทิยบริการ    เลขท่ี 133 หมู่ 5 ต  าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่  

           จงัหวดันครศรีธรรมราช    80240 

  โทรศพัท ์075-489613, 075-489616                โทรสาร 075-489612 

  WWW :: http://nakhon.rmutsv.ac.th               Facebook :: www.facebook.com/thungyai.rmutsv 

 

 
 

https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT
https://www.facebook.com/rattaphumfanpage
https://www.facebook.com/itadv.rmutsv
http://nakhon.rmutsv.ac.th/
http://www.facebook.com/thungyai.rmutsv


3.5  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

  แผนกงานสารสนเทศ 

  อาคาร 2  ชั้น 1    เลขท่ี 109  หมู่ 2  ต  าบลถ ้าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80110 

  โทรศพัท ์075-773131-2 ต่อ 155                      โทรสาร 075-489612 

  Facebook :: https://www.facebook.com/InformationSaiyai 
 

3.6  วทิยาลยัเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ 

  แผนกงานวทิยบริการ 

ชั้น 2 อาคารอ านวยการและสารสนเทศ       เลขท่ี 99  หมู่ 4   ต าบลทอ้งเนียน   อ าเภอขนอม 

จงัหวดันครศรีธรรมราช   80210 

โทรศพัท:์ 075-754024-36                            โทรสาร: 075-754028 

Facebook :: https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv 
 

 การให้บริการ    

1.  การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับบุคลากรภายใน ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาค

ปกติ นักศึกษาภาคสมทบ เจา้หน้าท่ี  อาจารยป์ระจ า ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีขอ้มูลในฐานขอ้มูล สามารถรับ

บริการไดจ้ากผูป้ฏิบติังานเพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

    1.1  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน 

                             ระบบ เครือข่ายไร้สาย ส าหรับอุปกรณ์  (IoT) 

    1.2  ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบหมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการน ามาลงทะเบียน 

    1.3  ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

    1.4  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลลงระบบคอมพิวเตอร์  

    1.5   ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการทดสอบการใชง้าน 

    1.6   ผูใ้หบ้ริการแนะน าวธีิและแกปั้ญหาการใชง้านแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

    1.7  ผูใ้หบ้ริการแนะน าจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

2.  การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับบุคลากรภายใน ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาค

ปกติ นักศึกษาแลกเปล่ียน อาจารยจ์า้งสอน ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีไม่มีขอ้มูลในฐานขอ้มูลผูใ้ช้บริการจะตอ้งน า

บนัทึกขอใชบ้ริการจากคณะท่ีสังกดัมาดว้ยโดยผูป้ฏิบติังานด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

    2.1  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้าน 

                             ระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับอุปกรณ์  (IoT) 

    2.2  ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบหมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชบ้ริการน ามาลงทะเบียน 

https://www.facebook.com/InformationSaiyai


    2.3  ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

    2.4  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 

    2.5  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการทดสอบการใชง้าน 

    2.6  ผูใ้หบ้ริการแนะน าวธีิและแกปั้ญหาการใชง้านแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

    2.7  ผูใ้หบ้ริการแนะน าจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

3.  การใหบ้ริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับบุคลากรภายนอกไดแ้ก่ ผูท่ี้มาติดต่อ

ราชการ ผูท่ี้เขา้ร่วมฝึกอบรม จะตอ้งติดต่อเจา้หนา้ท่ีให้เจา้หนา้ท่ีเป็นตวัแทนมาขอใชบ้ริการ โดยผูป้ฏิบติังาน

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

    3.1  ผูใ้หบ้ริการแนะน ากรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่าย 

ไร้สาย ส าหรับบุคลากรภายนอก 

    3.2  ผูใ้หบ้ริการลงขอ้มูลในระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย พร้อมพิมพบ์ญัชี

รายช่ือผูใ้ชง้านใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

    3.3  ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการเซ็นตเ์อกสาร 

    3.4  ผูใ้หบ้ริการแนะน าการใชง้านและจุดบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

จุดบริการ จุดใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

   การบริการระบบเครือข่ายไร้สาย ไดมุ้่งเน้นการบริการท่ีนกัศึกษา บุคลากรสามารถเขา้ถึงระบบ

เครือข่ายได้สะดวก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งน้ีเพื่อให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้งานไดต้ลอด 

เวลา โดยมุ่งเน้นจุดบริการใต้อาคาร และบริเวณท่ีมีท่ีนั่งใช้งานของมหาวิทยาลัย สามารถดูข้อมูลได้ท่ี 

http://arit.rmutsv.ac.th 

 

 


