
 
คู่มือการให้บริการ : ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Srivijaya Wifi ) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. กรณีบุคคลำกรภำยใน อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ต้องแสดง บัตรประชำชน/นักศึกษำ/
ข้ำรำชกำร/หรือหลักฐำนแสดงตัวตน แก่เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดบริกำร 

2. กรณีบุคคลำกรภำยนอก ให้น ำบันทึกข้อควำม ขอใช้บริกำร โดยให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรท ำ
บันทึกให้พร้อมน ำบัตรประชำชนมำแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ ณ จุดบริกำร 
 
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา: ฝ่ำยวิศวกรรมเครือข่ำย ชั้น 3 
อำคำร 59 (ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย 
 
วิทยาลัยรัตภูมิ: แผนกงำนสำรสนเทศ อำคำรมงคล
ศรีวิชัย ห้องสำรสนเทศ 9201  
วิทยาเขตตรัง: หน่วยสำรสนเทศและ
โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษำ 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุ่งใหญ่ : แผนกงำนสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน 
ชั้น 2 อำคำรวิทยบริกำร 
ไสใหญ่ : แผนกงำนสำรสนเทศ ชั้น 1 อำคำร 2 
ขนอม : แผนกงำนวิทยบริกำร ชั้น 2 อำคำร
อ ำนวยกำรและสำรสนเทศ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
เสำร์ - อำทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
ตั้งแต่เวลำ 09:00 - 16:00 น.  
 
 

 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 วันท ำกำร  
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบหลักฐำน 2 นำที หน่วยงำนที่เปิด
ให้บริกำร ตำมพ้ืนที่
ต่ำง ๆ 

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ลงบนแบบฟอร์มขอ
ใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 

3 นำที เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ
ของหน่วยงำนที่เปิด
ให้บริกำร ตำมพ้ืนที่
ต่ำง ๆ 

3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ลงบนระบบ
ลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ http://wums.rmutsv.ac.th/ 

3 นำที 

4. น ำอุปกรณ์มำเชื่อมต่อสัญญำณเข้ำระบบเครือข่ำยไร้
สำยเพ่ือทดสอบกำรใช้งำน 

5 นำที 

5. แนะน ำกำรใช้งำนและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำน 5 นำที 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1. - กรณีบุคคลภำยนอก (บันทึกข้อควำม) 
- แบบฟอร์มขอใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 

- เจ้ำของโครงกำร 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1. - ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. สงขลา: ฝ่ำยวิศวกรรมเครือข่ำย ชั้น 3 อำคำร 59  
           ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
           เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนนินอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
           หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7100 ต่อ 3030 
วิทยาลัยรัตภูมิ: แผนกงำนสำรสนเทศ อำคำรมงคลศรีวิชัย ห้องสำรสนเทศ 9201  
           เลขที่ 414 ม.14 ต.ท่ำชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180  
           หมำยเลขโทรศัพท์ : 074-584241-4 
วิทยาเขตตรัง: หน่วยสำรสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 
           เลขที่ 179 ม.3 ต.ไม้ฝำด อ.สิเกำ จ.ตรัง 92150  
           หมำยเลขโทรศัพท์ : 075-204057-8 
 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ทุ่งใหญ่ : แผนกงำนสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน ชั้น 2 อำคำรวิทยบริกำร  
            เลขที่ 133 หมู่ 5 ต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80240  
            หมำยเลขโทรศัพท์ :  075-489613, 075-489616 

http://wums.rmutsv.ac.th/


ไสใหญ่ : แผนกงำนสำรสนเทศ ชั้น 1 อำคำร 2 
           เลขที่ 109 หมู่ 2 ต ำบลถ้ ำใหญ่ อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110  
           หมำยเลขโทรศัพท์ :  075-773131-2 ต่อ 155 
ขนอม : แผนกงำนวิทยบริกำร ชั้น 2 อำคำรอ ำนวยกำรและสำรสนเทศ  
           เลขที่ 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 80210  
           หมำยเลขโทรศัพท์ : 075-754024-36 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1. บันทึกข้อควำม ขอใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 
 

รายละเอียดแบบฟอร์ม ข้อมูลบันทึกข้อควำม ขอใช้บริกำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองขอ username 

เรียนผู้อ ำนวยกำรส ำนกัฯ 

เนือ้หาควรครอบคลุม 

-จดุประสงค์กำรใช้งำน 

-จ ำนวน (Username) 
ลงช่ือหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลยัฯ 



 
 

รายละเอียดแบบฟอร์ม ข้อมูลบันทึกข้อควำม ขอใช้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย 

 
 
 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 

1.วนัเดือนปี 

2.ช่ือผู้ ใช้งำน 

3.หมำยเลขบตัร

นกัศกึษำนกัศกึษำ 

4.สงักดั 

5.หมำยเลขคำ่ประจ ำเคร่ือง 

6.ลำยมือชื่อผู้ขอใช้บริกำร 



 

คู่มือการให้บริการ : ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  

                        ระบบเครือข่าย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1.ให้บริกำรเฉพำะบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา: ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
อาคาร 59 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
https://arit.rmutsv.ac.th หรือ  
โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1160 - 1161, 3030 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริกำร : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 1 วันท ำกำร  
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 - รับข้อมูลข่ำวสำร ปัญหำกำรใช้งำน จำกผู้ใช้บริกำร 5 นำที บุคลำกรและนักศึกษำ 
2 - ประสำนงำนและแจ้งปัญหำให้ผู้เกี่ยงข้องรับทรำบ 

10 นำที 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3 - ท ำกำรแก้ไขปัญหำ กำรใช้งำนระบบต่ำง ๆ  
15 นำที 

ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1. ไม่มี  
   

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


 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1. - ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
   

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร 59 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000   
โทรศัทพ์ 0-7431-7146, 0-7431-7100 ต่อ 1160-1161, 3030 

2. https://arit.rmutsv.ac.th/  ช่องทำง messenger 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1. ไม่มี 
  

 
รายละเอียดการกรอก (ถ้ามี) 

 
 
 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 ช่องทำงให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำเบื้องต้นผ่ำนเว็บไซต์ https://arit.rmutsv.ac.th/  ช่องทำง 
messenger 
 
 
 
 

ช่องทำงให้บริกำร messenger 

https://arit.rmutsv.ac.th/%20%20ช่อง

