ขั้นตอนการขอบริการลงทะเบียนใช้ งานระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
( Srivijaya WiFi [Guest_&_IoT] )
การให้บริ การลงทะเบียนผูใ้ ช้งานเครื อข่ายไร้สายนั้นเป็ นการบริ การใช้งานระบบเครื อข่ายแบบไร้
สาย ตามจุดบริ การต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบริ การ เพื่อให้บริ การแก่บุคลากรภายนอกและบุคลากรภายในที่มา
ติดต่อราชการหรื อทาภารกิจต่าง ๆโดยมีข้ นั ตอนวิธีการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

การเตรียมความพร้ อมในการขอใช้ บริการ
1. การเตรียมเอกสาร
1.1 บุคลากรภายใน
1.1.1 นักศึกษาภาคปกติ/นักศึกษาภาคสมทบ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
เอกสารและสิ่ งที่ตอ้ งนามา
- บัตรประจาตัวนักศึกษา/พาสปอร์ต
- อุปกรณ์ (IoT) ที่ใช้งาน
1.1.2 เจ้าหน้าที่/อาจารย์
เอกสารและสิ่ งที่ตอ้ งนามา
- บัตรประชาชน/บัตรราชการ/พาสปอร์ต
- อุปกรณ์ (IoT) ที่ใช้งาน
1.2 บุคลากรภายนอก
เอกสารและสิ่ งที่ตอ้ งนามา
- บันทึกรับรองจากหน่วยงานภายใน/สาเนาโครงการ
- สาเนาบัตรประชาชน
2. เวลาติดต่ อขอใช้ บริการ
วันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงเวลา

08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์

ช่วงเวลา

08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

3. สถานทีก่ ารให้ บริการ
สถานที่สาหรับการบริ การระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย เปิ ดให้บริ การดังต่อไปนี้
3.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย สงขลา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสานักวิทยบริ การเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง 59301
เลขที่ 1 ถนนราชดาเนินนอก ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 3030

IPPHOE :: 3922, 3921

WWW :: https://arit.rmutsv.ac.th
Facebook :: https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT
3.2 วิทยาลัยรัตภูมิ
แผนกงานสารสนเทศ
อาคารมงคลศรี วชิ ยั ห้องสารสนเทศ 9201 เลขที่ 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ :: 074-584241-4

โทรสาร :: 074-584240

Facebook :: https://www.facebook.com/rattaphumfanpage
3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตตรัง
หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรัง 92150
โทรศัพท์ :: 075-204057-8

โทรสาร :: 074-584240

Facebook :: https://www.facebook.com/itadv.rmutsv
3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
แผนกงานสารสนเทศการเรี ยนการสอน
ชั้น 2 อาคารวิทยบริ การ เลขที่ 133 หมู่ 5 ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80240
โทรศัพท์ 075-489613, 075-489616

โทรสาร 075-489612

WWW :: http://nakhon.rmutsv.ac.th

Facebook :: www.facebook.com/thungyai.rmutsv

3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
แผนกงานสารสนเทศ
อาคาร 2 ชั้น 1 เลขที่ 109 หมู่ 2 ตาบลถ้ าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 075-773131-2 ต่อ 155

โทรสาร 075-489612

Facebook :: https://www.facebook.com/InformationSaiyai
3.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
แผนกงานวิทยบริ การ
ชั้น 2 อาคารอานวยการและสารสนเทศ

เลขที่ 99 หมู่ 4 ตาบลท้องเนียน อาเภอขนอม

จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80210
โทรศัพท์: 075-754024-36

โทรสาร: 075-754028

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

การให้ บริการ
1. การให้บริ การระบบสร้างบัญชี ผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย สาหรับบุคลากรภายใน ได้แก่ นักศึกษาภาค
ปกติ นักศึ ก ษาภาคสมทบ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ประจา ซึ่ งกลุ่ มคนเหล่ านี้ จะมี ขอ้ มู ลในฐานข้อมู ล สามารถรั บ
บริ การได้จากผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
1.1 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งาน
ระบบ เครื อข่ายไร้สาย สาหรับอุปกรณ์ (IoT)
1.2 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบหมายเลขประจาอุปกรณ์ที่ผใู ้ ช้บริ การนามาลงทะเบียน
1.3 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
1.4 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การกรอกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
1.5 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การทดสอบการใช้งาน
1.6 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาวิธีและแก้ปัญหาการใช้งานแก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.7 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาจุดให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย
2. การให้บริ การระบบสร้างบัญชี ผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย สาหรับบุคลากรภายใน ได้แก่ นักศึกษาภาค
ปกติ นักศึ กษาแลกเปลี่ ยน อาจารย์จา้ งสอน ซึ่ งกลุ่ มคนเหล่ านี้ ไม่มีขอ้ มู ลในฐานข้อมู ลผูใ้ ช้บริ การจะต้องนา
บันทึกขอใช้บริ การจากคณะที่สังกัดมาด้วยโดยผูป้ ฏิบตั ิงานดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริ การระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งาน
ระบบเครื อข่ายไร้สาย สาหรับอุปกรณ์ (IoT)
2.2 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบหมายเลขประจาอุปกรณ์ที่ผใู ้ ช้บริ การนามาลงทะเบียน

2.3 ผูใ้ ห้บริ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
2.4 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การกรอกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์
2.5 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การทดสอบการใช้งาน
2.6 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาวิธีและแก้ปัญหาการใช้งานแก่ผใู ้ ช้บริ การ
2.7 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาจุดให้บริ การระบบเครื อข่ายไร้สาย
3. การให้บริ การระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย สาหรับบุคลากรภายนอกได้แก่ ผูท้ ี่มาติดต่อ
ราชการ ผูท้ ี่เข้าร่ วมฝึ กอบรม จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เป็ นตัวแทนมาขอใช้บริ การ โดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ผูใ้ ห้บริ การแนะนากรอกแบบฟอร์ มขอใช้บริ การระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่าย
ไร้สาย สาหรับบุคลากรภายนอก
3.2 ผูใ้ ห้บริ การลงข้อมูลในระบบสร้างบัญชีผใู ้ ช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย พร้อมพิมพ์บญั ชี
รายชื่อผูใ้ ช้งานให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
3.3 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาให้ผใู ้ ช้บริ การเซ็นต์เอกสาร
3.4 ผูใ้ ห้บริ การแนะนาการใช้งานและจุดบริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ

จุดบริการ จุดใช้ งานระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
การบริ การระบบเครื อข่ายไร้ สาย ได้มุ่งเน้นการบริ การที่นกั ศึกษา บุคลากรสามารถเข้าถึ งระบบ
เครื อข่ายได้สะดวก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถใช้งานได้ตลอด
เวลา โดยมุ่ ง เน้น จุ ด บริ ก ารใต้อ าคาร และบริ เ วณที่ มี ที่ นั่ง ใช้ ง านของมหาวิ ท ยาลัย สามารถดู ข ้อ มู ล ได้ที่
http://arit.rmutsv.ac.th

