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ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พฒันำระบบเครือข่ำยไร้สำย เพื่อเปิด
ให้บริกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี บุคลำกร ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั นอกเหนือจำกกำรใช้ระบบเครือข่ำยภำยในห้องเรียน ห้องส ำนกังำน
ต่ำงๆ โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำยตำมบริเวณต่ำงๆของตวัอำคำรเนน้ บริเวณท่ีสะดวก
ต่อกำรใช้งำน ทัว่ทั้ งมหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นแผนยุทธศำสตร์แผนหน่ึง ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีมุ่งเนน้พฒันำพื้นฐำนทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำย และ
ระบบส่ือสำรข้อมูล ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหำวิทยำลัย มีควำมมัน่คง 
ปลอดภยั พร้อมใช้งำนไดต้ลอดเวลำ และครอบคลุมทุกอำคำร โดยเฉพำะอำคำรเรียน เพื่อรองรับ
กำรเรียน-กำรสอน กำรวจิยัสร้ำงองคค์วำมรู้ และกำรบริหำรจดักำรของมหำวทิยำลยั 

กำรใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยและลงทะเบียนใชง้ำนเป็นกำรใหบ้ริกำรอีกหน่ึงบริกำร
ท่ีส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเปิดให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี 
บุคลำกรทั้งมหำวิทยำลยั รวมทั้งบุคคลภำยนอกท่ีมำติดต่อรำชกำรหรือมำอบรม ระบบสำมำรถใช้
กบัอุปกรณ์หลำกหลำยชนิด เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มือถือ เทปเลต และอุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งยงั
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชง้ำนไดเ้ป็นอยำ่งดีและมีประสิทธิภำพ  

กำรจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนในคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำรวบรวมขอ้มูลและแนวทำงกำรปฏิบติังำน
จำกประสบกำรณ์จริง เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังำนทรำบถึงกระบวนกำรให้บริกำรและทรำบถึงวธีิกำรใชง้ำน
ระบบสร้ำงบญัชีผูใ้ช้งำนระบบเครือข่ำยไร้สำย อยำ่งเป็นขั้นเป็นตอน เปรียบเสมือนแผนท่ี ท่ีบอก
เส้นทำงในกำรท ำงำน ท่ีมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของกระบวนงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติังำนของผูดู้แลระบบและผูใ้ชบ้ริกำรต่อไป 

 
นำยกนกพล  เมืองรักษ ์

 8 มีนำคม 2560 
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1 
บทที1่ 

 บทน า  
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โดยทัว่ไปกระท าได้
ค่อนขา้งยุง่ยากหลายประการ ในการตรวจสอบคน้หาขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ช ้เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการใช้งานคอมพิวเตอร์ ผูดู้แลระบบจะตอ้งตรวจสอบและหาผูก้ระท าความผิด 
ดงันั้นผูดู้แลระบบจึงตอ้งมีระบบในการตรวจสอบ ในการจดัเก็บขอ้มูลข่าวสารการใชง้านและการ
อนุญาตให้เข้าใช้ระบบเครือข่ายตามสิทธิท่ีก าหนด ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งาน และในการตรวจสอบของผูดู้แลระบบ
ระบบเครือข่าย ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จึงได้พฒันาระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อตอบสนองความต้องการ
ดงักล่าวและเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ 
เจา้หน้าท่ี บุคลากรทั้งมหาวิทยาลยั รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการหรือมาอบรม โดย
ระบบสามารถ ลงทะเบียนการใชง้านไดห้ลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มือถือ เทป
เลต และอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงการให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างๆออกไป 
โดยมีขั้นตอน กฎระเบียบท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งทราบ เพื่อการใหบ้ริการและการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 
สามารถใชใ้นการพิสูจน์ยืนยนัตวับุคคล วา่ดว้ยการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ แต่การบริการนั้น เจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการลงทะเบียนด้วยระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งาน
ระบบเครือข่ายไร้สาย มีภาระหนา้ท่ีหลายอยา่ง บางคร้ังใหเ้จา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนปฏิบติังานแทน เพื่อให้
การบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ือง แต่เจา้หนา้ท่ียงัขาดความรู้ ความเขา้ใจขั้นตอนและวิธีการใช้งาน 
จึงท าใหก้ารบริการลงทะเบียนขาดประสิทธิภาพ 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว  ผูเ้ขียนจึงได้มาจดัท าคู่มือระบบสร้างบญัชี
ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สายข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อให้เจา้หน้าท่ีทราบขั้นตอนการให้บริการและการใช้งานระบบสร้างบญัชี

ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
1.2.2 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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1.3 ขอบเขต 
 การจดัท าคู่มือปฏิบติังานในคร้ังน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมความ
พร้อมในการขอใช้บริการ เง่ือนไขในการปฏิบติังาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน การให้บริการและ
ความเขา้ใจในการใชง้านระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ซ่ึงคู่มือฉบบัน้ีจดัท าข้ึน
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีของส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั และบุคคล
ทัว่ไปท่ีมาติดต่อราชการ สามารถใชไ้ดต้ั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นตน้ไป 
 

1.4 นิยามศัพท์ 
1.4.1 การให้บริการ หมายถึง การให้บริการลงทะเบียนเพื่อสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบ

เครือข่ายไร้สาย โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งน าอุปกรณ์ มาท าการตรวจสอบเพื่อหาค่าประจ าเคร่ืองและ
ทดสอบการใชง้าน หลงัจากลงทะเบียนพร้อมกบัหลกัฐานการแสดงตวัตน ตามท่ีก าหนด 

1.4.2 อุปกรณ์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น 
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ เทปเลต มือถือ เป็นตน้ 

1.4.3 เจ้าหน้าที ่หมายถึง บุคลากรของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4.4 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผูติ้ดตั้งและควบคุมดูแลระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบ

เครือข่ายไร้สาย 
1.4.5 ผู้ให้บริการ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในการลงทะเบียนเพื่อสร้างบญัชี

ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
1.4.6 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูท่ี้มาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบ

เครือข่ายไร้สาย ทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก 
ผูใ้ชบ้ริการเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัไดแ้ก่ นกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษา          

ภาคสมทบ นกัศึกษาแลกเปล่ียน เจา้หนา้ท่ี  อาจารยจ์า้งสอน อาจารยป์ระจ า     
ผูใ้ชบ้ริการเป็นบุคลากรภายนอกมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ผูท่ี้มาติดต่อราชการ ผูท่ี้เขา้

ร่วมฝึกอบรม ร่วมท ากิจกรรมของมหาวทิยาลยั หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
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2 
บทที ่2 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 
2.1 บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐาน ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของสายงานนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบติัการ ดงัน้ี 

2.1.1 ลกัษณะงานโดยทัว่ไป 
         สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบติังานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมี
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลกัษณะของเคร่ือง จดัระบบติดตั้ง 
เช่ือมโยงระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเก่ียวกบัชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่ง
ประยกุต ์รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใชค้  าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลกัษณะ ติดตั้งและใชเ้คร่ืองมือ
ชุดค าสั่งส่ือสาร การจดัและบริหารระบบสารสนเทศ ใหค้  าปรึกษาแนะน า อบรมเก่ียวกบัวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกั 
             ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ ท่ีตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถทาง

วิชาการในการท างาน ปฏิบติังานดา้นวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

2.1.2.1 ดา้นการปฏิบติัการ 
(1) ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบติัดา้นเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบติัการ 
ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพื่ออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินการไป
ไดอ้ยา่งราบร่ืนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่งและคู่มือ
ค าอธิบายชุดค าสั่งตามขอ้ก าหนดของระบบงานท่ีได้วางแผนไวแ้ล้ว ทดสอบความถูกตอ้งของ
ค าสั่ง แก้ไขขอ้ผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบติัการท างานได้อย่างถูกตอ้งแม่นย  าและมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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(3) ให้บริการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ค  าปรึกษา แนะน าการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ีระดบัรองลงมาและแก่
นกัศึกษาท่ีมาปฏิบติังาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1.2.2 ดา้นการวางแผน 
            วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

2.1.2.3 ดา้นการประสานงาน 
(1) ประสานงานท างานร่วมกนัระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

2.1.2.4 ดา้นการบริการ 
(1) ให้ค  าปรึกษา แนะน าเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
ผูรั้บบริการทราบขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 

(2) จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ และให้บริการขอ้มูลทางวิชาการ เก่ียวกบัดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูรั้บบริการ ไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง และสนบัสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการต่างๆ 

 

2.2 ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายของ นายกนกพล เมืองรักษ ์ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์
ระดบัปฏิบติัการ ปฏิบติังานในฐานะหัวหน้างานวิศวกรรมเครือข่าย ปฏิบติังานท่ีตอ้งใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน เพื่อควบคุมดูแลงานและบุคลากรภายใตส้ายงาน ให้
ปฏิบติังานเก่ียวกบั การติดตั้งระบบเครือข่าย การพฒันาระบบสารสนเทศ การให้บริการซ่อม
คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบระบบเครือข่าย การบริการห้องอบรม หอ้งประชุม ฯลฯ เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอนและการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามแผนยทุศาสตร์ของส านกั
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปฏิบติังานภายใต้การก ากับดูแล ตรวจสอบ และ 
ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จากรองผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรมเครือข่าย และผูอ้  านวยการ
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศโดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.2.1 พัฒนา ติดตั้ งและบริการระบบสร้างบัญชีผู ้ใช้งานเครือข่ายไร้สายของ
มหาวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นระบบใหบ้ริการลงทะเบียนการใชง้านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โนต้บุก๊ โทรศพัท ์
เทปเลต อุปกรณ์เคล่ือนท่ี เป็นตน้โดยเปิดให้บริการแก่ นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ี บุคลากรทั้ง
มหาวทิยาลยั  รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการหรือมาอบรม  เพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบ
เครือข่ายไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 ติดตั้งระบบเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อบริการให้ผูใ้ชบ้ริการ
สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายดว้ยอุปกรณ์เคล่ือนท่ีได ้วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ(Access Point) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย ติดตั้ งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการ ติดตั้งโปรแกรมระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สาย และท า
การตั้งค่าให้สามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไร้สายไดพ้ร้อมทดสอบการใชง้าน ติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) ตามจุดท่ีก าหนดทั่วทั้ งมหาวิทยาลัยและก าหนดค่าให้
สามารถเช่ือมต่อกับระบบพร้อมวิเคราะห์และปรับทิศทางการแพร่กระจายคล่ืนความถ่ี ให้
เหมาะสมดีท่ีสุด หากมีสัญญาณรบกวนตอ้งรีบท าการแกไ้ขโดยทนัที 

2.2.3 บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สาย เป็นการบริการลงทะเบียนเพื่อ
ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ให้บริการแก่ นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หน้าท่ี บุคลากรทั้งมหาวิทยาลยั  
รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการหรือมาอบรม โดยระบบสามารถ ลงทะเบียนการใช้งาน
ไดห้ลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก มือถือ เทปเลต และอุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมประเมิน
และสรุปรายงานการใชง้านเสนอต่อผูบ้ริหาร 

2.2.4 ออกแบบการติดตั้ งระบบเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย
ด าเนินการเขียนแบบ ท าการวิเคราะห์การท างานของระบบเครือข่ายใหม่ท่ีจะติดตั้งตามแบบ ให้
สามารถเช่ือมต่อใชง้านกบัระบบโครงข่ายหลกัได ้ประมานการวสัดุท่ีจะใชแ้ละเสนอต่อหน่วยงาน 
เพื่อด าเนินการต่อไป 

2.2.5 ตรวจสอบและแกปั้ญหาการใชง้านระบบเครือข่าย ท าการตรวจเช็คการท างาน
ของอุปกรณ์ทางเครือข่ายผา่นเวบ็ไซตเ์พื่อดูความผิดปกติ หากเกิดปัญหาตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ข
ให้อุปกรณ์นั้นสามารถใช้งานไดท้นัที หรือรับแจง้ปัญหาการใช้งานผา่นทางโทรศพัท์และระบบ
การแจง้พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสรุปรายงานประจ าปีใหผู้บ้ริหารทราบ 
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 จากภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายดงักล่าวขา้งตน้ผูเ้ขียนได้เลือกเอางานขอใช้บริการ 
“ระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สาย” มาเขียนคู่มือการปฏิบติังาน โดยมี Flow Chart ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนกระบวนการขอใช้บริการระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

ผูข้อใช้บริการ
น าอุปกรณ์มาลงทะเบียน

ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบหมายเลข
ประจ  าเคร่ือง

ทดสอบ
การใช้งาน

ลงข ้อมูลในระบบ

กรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการ

สิ้นสุด
Y

N

ตรวจสอบข ้อมูล

แนะน าการใชง้าน

Y

N
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2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดก่้อตั้งเม่ือ 18  มกราคม  2548 ณ อาคาร
59 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จงัหวดัสงขลา โดยเปิดเป็นศูนยบ์ริการวิชาการและ
สารสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นควา้วิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพฒันา
ระบบงานการบริการและการบริหาร ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ โดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบติังาน เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน เป็นแหล่งคน้ควา้วิจยั ให้บริการ
ระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนงานการบริการให้มีประสิทธิภาพ สนบัสนุนงานการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยวางรากฐานพฒันาโครงสร้างระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัให้มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับการบริการดา้นสารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดีและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างประกอบดว้ยหน่วยงานภายใน 
โดยปัจจุบนัแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานบริหารงานทัว่ไป  ฝ่ายงานวิศวกรรม
เครือข่าย  และฝ่ายงานวทิยบริการและสารสนเทศ ดงัน้ี 
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2.3.1 โครงสร้างหน่วยงาน(Organization chart) ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                              
                                                                                                           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

ฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป 

 

ฝ่ำยงำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 
 

ฝ่ำยงำนวศิวกรรมเครือข่ำย 

 

งำนวศิวกรรมเครือข่ำย 
 

งำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 
 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
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2.3.2 โครงสร้างการบริหาร(Administration chart) ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                                        
 
 
  

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ 

ฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ 

ฝ่ำยงำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ  
ฝ่ำยงำนวศิวกรรมเครือข่ำย 

หัวหน้ำ 
งำนวศิวกรรมเครือข่ำย 

หัวหน้ำ 
งำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 

หัวหน้ำ 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
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2.3.3 โครงสร้างการปฏิบติัการ(Activity chart) ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                                                      โครงสร้างการปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำงสำวปิยพร  มูลทองชุน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

นำยสุวพิล  มหศักดสิกลุ 

รองผู้อ ำนวยกำรฯฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป 

นำงนงนำฎ ระวงัวงศ์ 

รองผู้อ ำนวยกำรฯฝ่ำยงำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 

นำยกติิศักดิ์  วฒันกลุ 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยงำนวศิวกรรมเครือข่ำย 

นำยกนกพล เมืองรักษ์ * 
หัวหน้ำงำนวศิวกรรมเครือข่ำย 

นำยธนพตั ธรรมโชติ 
หัวหน้ำงำนวทิยบริกำรและสำรสนเทศ 

นำงสำววำรุณ ีววิชันะ 
หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป 

สงักดัท่ีผูป้ฏิบติังานอยู ่

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2 ต ่าแหน่ง 
1.นางสาวอินทิรา สังขค์ง  
2.นางสาววนัวสิา   จุลบุญญาสิทธ์ิ 
 

   พนกังานสถานท่ี     
1.นายองอาจ  แต่งศิริธรรม   

นางสุจินต ์สิงหเดชา 
หัวหนา้กลุ่มงานห้องสมุด 

 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2 ต ่าแหน่ง 
1.นางอลิัปรียา รักคลา้ย 
2.นางสุจารี นพรัตน์  
 
   บรรณารักษ ์3 ต ่าแหน่ง 
1.นางสาวกลัยากร พลสวสัด์ิ 
2.นายวีรชยั อินทรอนันต ์
3.นางยวุดี จนัทร์ประดิษฐ ์   
  
 เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
6.นายสนอม  เฉลียวพรหม 
    

นางสาวนงลกัษณ์ รักจนัทร์ 
หัวหนา้กลุ่มงานสารสนเทศ 

 

นายพีรศกัด์ิ ชูส่งแสง 
หัวหนา้กลุ่มงานเครือข่ายพื้นฐาน 

 

 นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 7 ต ่าแหน่ง 
1.นายภานุวฒัน์ หนูนคง 
2.นายพีรพงษ ์ขนุทอง 
3นายวชัรินทร์ บุญช่วย 
4.นายวรรณะ เจริญศรี 
5.นางสาวเดือน หงษาวดี 
6.นายสหภูมิ  สุจิโต 
 
ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 1 ต ่าแหน่ง 
1.นายฟูเกียรติ อมรทรัพย ์
 

นายไฟซอล หมานอีน 
หัวหนา้กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 
 

   นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 2 ต ่าแหน่ง 
1.นายอานนท ์หลงหัน 
2.นายณัฐนนท ์ รัตจ านงค ์
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
 

 

   
นางสาววารุณี ววิชันะ 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

หวัหนา้งานบริหารงานทัว่ไป 

 

 
นางสาวอินทิรา สงัขค์ง 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

 
นางสาววนัวสิา   จุลบุญญาสิทธ์ิ 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

 
นายองอาจ  แต่งศิริธรรม   

พนกังานสถานท่ี 

 

 

 

บุคลากรงานบริหารงานทัว่ไป 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
 
 

 
นายธนพตั ธรรมโชติ 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
หวัหนา้งานวทิยบริการและสารสนเทศ 

 

 
นางสุจินต ์สิงหเดชา 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

หวัหนา้กลุ่มงานหอ้งสมุด 

 

 
นางสาวกลัยากร พลสวสัด์ิ 

บรรณารักษ ์

 

นางยวุดี จนัทรประดิษฐ ์

บรรณารักษ ์

 

 

บุคลากรงานวทิยบริการและสารสนเทศ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 

 

 

 

 
นายวริะชยั อินทรอนนัต ์

บรรณารักษ ์

 

 

 
นายภาดล เฉลียวพรหม 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
นางอลิัปรียา รักคลา้ย 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 

นางสุจารี นพรัตน ์

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บุคลากรงานวทิยบริการและสารสนเทศ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

บุคลากรงานวทิยบริการและสารสนเทศ 
 

 

 

 

 
นายธนพตั ธรรมโชติ 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
หวัหนา้งานวทิยบริการและสารสนเทศ 

 

 
นางสาวนงลกัษณ์ รักจนัทร์ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

หวัหนา้กลุ่มงานเทคโนโลยสีารนิเทศ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
 
 

 
นายกนกพล เมืองรักษ ์

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์   
หวัหนา้งานวศิวกรรมเครือข่าย 

 

 
นายพีรศกัด์ิ ชูส่งแสง 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

หวัหนา้กลุ่มงานเครือข่ายพ้ืนฐาน 

 

 
นายภานุวฒัน์ หนูนคง 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 
นายพีรพงษ ์ขนุทอง 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 

บุคลากรงานวศิวกรรมเครือข่าย 



16 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

บุคลากรงานวศิวกรรมเครือข่าย 
 

 

 

 

 

 
นายวชัรินทร์ บุญช่วย 
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
นายวรรณะ เจริญศรี 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 
นางสาวเดือน หงษาวดี 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
นายฟเูกียรติ อมรทรัพย ์

ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา 

 
นายสหภูมิ  สุจิโต 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

บุคลากรงานวศิวกรรมเครือข่าย  
 

 

 

 
นายกนกพล เมืองรักษ ์

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์   
หวัหนา้งานวศิวกรรมเครือข่าย 

 

 
นายไฟซอล หมานอีน 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

 
นายอานนท ์หลงหนั 

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
นายณฐันนท ์ รัตจ านงค ์

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
2.3.1 ภาระหนา้ท่ีของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3.1.1 งานบริหารงานทัว่ไป 
    งานบริหารงานทัว่ไป รับผดิชอบงานบุคลากร งานการเงินและพสัดุ งาน

แผนงานและงบประมาณ งานสารบรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานประกันคุณภาพ งานอาคาร
สถานท่ีการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3.1.2 งานวทิยบริการและสารสนเทศ 
 งานวิทยบริการและสารสนเทศ รับผิดชอบงาน ให้บริการยืมคืนหนงัสือ 

ส่ือต่าง ๆ ทวงถามหนงัสือจดัซ้ือ-จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์นอกเวลา พิมพเ์อกสาร 
สืบคน้หนงัสือ และปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3.1.3 งานวศิวกรรมเครือข่าย (สังกัดท่ีผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติอยู่) 
 งานวิศวกรรมเครือข่าย รับผิดชอบงาน ให้บริการและพฒันาระบบ

เครือข่ายพื้นฐาน ติดตั้งดูแลตรวจซ่อมระบบเครือข่าย  ตรวจสอบและแกปั้ญหาระบบเครือข่าย งาน
รักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่าย งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ พฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ 
เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัและบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 กลุ่มงานดงัน้ี 
     - กลุ่มงานเครือข่ายพื้นฐาน 
     - กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 

(1) กลุ่มงานเครือข่ายพื้นฐาน 
กลุ่มงานเครือข่ายพื้นฐาน รับผิดชอบงาน ให้บริการระบบเครือข่าย 

ติดตั้งและตรวจซ่อมระบบเครือข่าย เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั  โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 3 งานดงัน้ี 

 งานเครือข่ายพื้นฐาน 
หนา้ท่ีรับผดิอบ 
- วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และพฒันางานทางด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
- ควบคุม ติดตั้ง และบ ารุงรักษางานดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย 
- บริหาร จดัการดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้มีความ

มัน่คงและปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

- ใหค้  าปรึกษา ทดสอบ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 

 งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
หนา้ท่ีรับผดิอบ 
- ให้บริการโปรแกรมลิขสิทธ์ิเพื่อการเรียนการสอนและการวิจยั :

ส านัก เปิดให้บริการ Software ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยั  เพื่อใชส้ าหรับการเรียนการสอนและการคน้ควา้วจิยั 

- การใหบ้ริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานใน 
- ใหบ้ริการตรวจสอบและซ่อมระบบเครือข่าย 
- การใหบ้ริการป้องกนัการบุกรุก Antivirus 
- บริการใหค้  าปรึกษาเพื่อแกปั้ญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

 งานผลิตส่ือการศึกษาและโสตทศันูปกรณ์ 
หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
- ผลิต พฒันาส่ือการเรียนการสอน การตดัต่อภาพ เสียง บนัทึก

ภาพน่ิงและการผลิตส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ โปสเตอร์ แผน่พบั ใบปลิว และใบประกาศข่าวกิจกรรมต่าง 
ๆ ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศและมหาวทิยาลยั  

- บริการหอ้งคอมพิวเตอร์ 
(2) กลุ่มงานพฒันาระบบสารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รับผิดชอบงาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยั  เพื่อให้บริการด้านการบริหาร การจดัการการเรียนการสอน การ
จดัการระบบเครือข่าย  งานสารสนเทศต่าง ๆ และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

 ดา้นการบริหารและการจดัการ 
                                          หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

- ระบบติดตามผลการปฏิบติังานประจ าปี 
- ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Document) 
- ระบบ SMS ราชมงคลศรีวชิยั 
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 ดา้นการบริการการศึกษาของนกัศึกษา 
     หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

- ระบบรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ 
- ระบบประมวลผลสอบคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ 
- ระบบภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต 
- ระบบฐานขอ้มูลหลกัสูตร 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(rmutsvmail) 
- ระบบบริการแจง้การขอใชบ้ริการสารสนเทศ 
- ลงทะเบียนระบบบญัชีผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ต(e-Passport) 

 ดา้นการบริหารงานการเรียนการสอน 
     หนา้ท่ีรับผดิชอบ 

- ระบบการจดัการการเรียนการสอน(LMS) 
- ระบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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3 
บทที ่3 

หลกัเกณฑ์วิธีการปฏบิัติงานและเง่ือนไข 
 
3.1 หลกัเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 การปฏิบติังานการให้บริการลงทะเบียนสร้างบญัชีผูใ้ชง้านเครือข่ายไร้สายมีหลกัเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

- การเตรียมความพร้อมในการขอใชบ้ริการ 
- สถานท่ีการใหบ้ริการ 
- แบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
- การใหบ้ริการ 
- จุดบริการหรือจุดใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 

 

3.2 วธีิการปฏิบัติงาน 
 การให้บริการลงทะเบียนผูใ้ช้งานเครือข่ายไร้สายนั้นเป็นการบริการใช้งานระบบ
เครือข่ายแบบไร้สาย ตามจุดบริการต่างๆท่ีมหาวิทยาลยัมีบริการ เม่ือผูใ้ชง้านน าอุปกรณ์ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย มาลงทะเบียนการใชง้านก็สามารถเขา้สู่ระบบเครือข่ายไร้สาย
ได ้เช่น อุปกรณ์โนต้บุก๊ เทปเลต มือถือ เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนวธีิการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

3.2.1 การเตรียมความพร้อมในการขอใชบ้ริการ 
3.2.1.1 การแต่งกาย (ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วา่ดว้ย

เคร่ืองแบบเคร่ืองหมาย และเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา พ.ศ. 2549) 
(1) บุคลากรภายใน อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาภาคสมทบ จะตอ้งแต่งกาย

ชุดสุภาพเรียบร้อย ทุกคร้ังท่ีมาติดต่อขอใชบ้ริการ 
(2) บุคลากรภายใน นกัศึกษาภาคปกติ จะตอ้งแต่งกายชุดนกัศึกษาหรือชุด

ท่ีมหาวทิยาลยั ก าหนด ทุกคร้ังท่ีมาติดต่อขอใชบ้ริการ 
ข้อ 5  เคร่ืองแต่งกาย แบบปกติ 

นักศึกษาชาย ให้มีลกัษณะดังนี้ 
1) เส้ือเช้ิตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงขอ้ศอกไม่ผา่ปลาย

แขน หรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงขอ้มือ ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดย
ตลอด ติดกระดุมมีกระเป๋าขนาดพอเหมาะท่ีอกเส้ือเบ้ืองซ้าย ตวัเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กางเกงทบัไดโ้ดยเวลาสวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกางเกงใหเ้รียบร้อย 
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2) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขดั
เยบ็ดว้ยผา้สีเดียวกบักางเกง ไม่พบัปลายขา ผา้เน้ือเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีด า 

3) เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัสีเงิน ปะหนา้นูนตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยัและช่ือมหาวทิยาลยั มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

4) ถุงเทา้สีด า หรือสีท่ีกลมกลืนกบัรองเทา้ ไม่มีลวดลาย 
5) รองเทา้หุม้ส้นสีด าหรือสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

นักศึกษา หญงิ ให้มีลกัษณะดังนี้ 
1) เส้ือเช้ิตสีขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป 

ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือขอ้ศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติด
กระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยั ตวัเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรง
ทบัได ้เวลาสวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงใหเ้รียบร้อย 

2) เข็มกลดัเส้ือตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยั กลดับนอกเส้ือ
เบ้ืองซา้ย 

3) กระโปรง แบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผา้เน้ือเรียบ
ไม่มีลวดลายสีกรมท่าหรือสีด า 

4) เขม็ขดัหนงัสีด า หวัเขม็ขดัสีเงิน ปะหนา้นูนตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยัและช่ือมหาวทิยาลยั มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

5) รองเทา้หุม้ส้นสีด าหรือสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 
(3) บุคลากรภายนอก จะตอ้งแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยและมีเจา้หน้าท่ี

ประสานงานจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัมาดว้ยทุกคร้ังท่ีมาติดต่อขอใชบ้ริการ 
3.2.1.2 การเตรียมอุปกรณ์ 

(1) ผูใ้ชบ้ริการควรน าอุปกรณ์ท่ีตอ้งการลงทะเบียนใชง้านมาดว้ยทุกคร้ังท่ี
ใชบ้ริการ 

(2) ผูใ้ชบ้ริการตอ้งน าบตัรเพื่อแสดงตวัตนมาดว้ยทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ  
(3) นกัศึกษาให้น าบตัรนกัศึกษา หากมีหรือถา้ไม่มีให้น าหลกัฐานท่ีแสดง

ตวัตนวา่นกัศึกษาไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัแห่งน้ีและมีหมายเลขรหสันกัศึกษาอยูใ่นเอกสาร 
(4) บุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้กล่าวถึงให้น าบตัรประจ าตัวประชาชนหรือบัตร

ขา้ราชการ 
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(5) ผูใ้ช้บริการหากไม่สามารถกระท าได้จากขอ้ขา้งตน้ให้น าบนัทึกจาก
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงระบุขอ้มูล ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชนหรือรหสัพาสปอร์ส 
เพื่อประกอบในการลงทะเบียน 

3.2.1.3 การเตรียมเอกสาร 
(1) บุคลากรภายใน 
 นกัศึกษาภาคปกติ/นกัศึกษาภาคสมทบ/นกัศึกษาแลกเปล่ียน 

เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 
- บตัรประจ าตวันกัศึกษา/พาสปอร์ต 
- อุปกรณ์ท่ีใชง้าน 

 เจา้หนา้ท่ี/อาจารย ์
เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 

- บตัรประชาชน/บตัรราชการ/พาสปอร์ต 
- อุปกรณ์ท่ีใชง้าน 

(2) บุคลากรภายนอก 
เอกสารและส่ิงท่ีตอ้งน ามา 

- บนัทึกรับรองจากหน่วยงานภายใน/ส าเนาโครงการ 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- อุปกรณ์ท่ีใชง้าน เป็นของมหาวทิยาลยัหรือน ามาเอง 

3.2.1.4 เวลาติดต่อขอใชบ้ริการ 
(1) วนัจนัทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. 
(2) วนัเสาร์ – อาทิตย ์ช่วงเวลา 8.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. 

3.2.2 สถานท่ีการใหบ้ริการ 
  สถานท่ีส าหรับการบริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย เปิด
ให้บริการ ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 59 ชั้น 3 ห้องงานวิศวกรรม
เครือข่าย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

3.2.3 แบบฟอร์มขอใชบ้ริการ ระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
    งานบริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ในฐานะผูใ้หบ้ริการ
ระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ไดจ้ดัท าแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบสร้างบญัชี
ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการขอใชบ้ริการและการให้บริการ  เพื่อ
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เป็นแบบมาตรฐานเดียวกนั ในแบบฟอร์มขอใชบ้ริการไดร้ะบุวนัเวลาขอใชบ้ริการ และรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการลงทะเบียนมีใหบ้ริการ ณ จุดบริการ หรือสามารถดาวโหลดไดท่ี้เวบ็ไซต ์

3.2.4 การใหบ้ริการ    
3.2.4.1 การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับ

บุคลากรภายใน ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษาภาคสมทบ เจา้หนา้ท่ี  อาจารยป์ระจ า ซ่ึงกลุ่มคน
เหล่าน้ีจะมีขอ้มูลในฐานขอ้มูล สามารถรับบริการไดจ้ากผูป้ฏิบติังานเพื่อด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ห้บริการแนะน าให้ผูใ้ช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบ
สร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย  

(2) ผูใ้ห้บริการตรวจสอบหมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้บริการน ามา
ลงทะเบียน 

(3) ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
(4) ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลลงระบบคอมพิวเตอร์  
(5) ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการทดสอบการใชง้าน 
(6) ผูใ้หบ้ริการแนะน าวธีิและแกปั้ญหาการใชง้านแก่ผูใ้ชบ้ริการ  
(7) ผูใ้หบ้ริการแนะน าจุดใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

3.2.4.2 การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับ
บุคลากรภายใน ไดแ้ก่ นกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษาแลกเปล่ียน อาจารยจ์า้งสอน ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี
ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลผูใ้ช้บริการจะต้องน าบนัทึกขอใช้บริการจากคณะท่ีสังกัดมาด้วยโดย
ผูป้ฏิบติังานด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ห้บริการแนะน าให้ผูใ้ช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอใชบ้ริการระบบ
สร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 

(2) ผูใ้ห้บริการตรวจสอบหมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้บริการน ามา
ลงทะเบียน 

(3) ผูใ้หบ้ริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
(4) ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการกรอกขอ้มูลลงระบบคอมพิวเตอร์ 
(5) ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการทดสอบการใชง้าน 
(6) ผูใ้หบ้ริการแนะน าวธีิและแกปั้ญหาการใชง้านแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
(7) ผูใ้หบ้ริการแนะน าจุดใหบ้ริการระบบเครือข่ายไร้สาย 



25 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

3.2.4.3 การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับ
บุคลากรภายนอกได้แก่ ผูท่ี้มาติดต่อราชการ ผูท่ี้เข้าร่วมฝึกอบรม จะต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีให้
เจา้หนา้ท่ีเป็นตวัแทนมาขอใชบ้ริการ โดยผูป้ฏิบติังานด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูใ้ห้บริการแนะน ากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสร้างบัญชี
ผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ส าหรับบุคลากรภายนอก 

(2) ผูใ้ห้บริการลงขอ้มูลในระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
พร้อมพิมพบ์ญัชีรายช่ือผูใ้ชง้านใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

(3) ผูใ้หบ้ริการแนะน าใหผู้ใ้ชบ้ริการเซ็นตเ์อกสาร 
(4) ผูใ้หบ้ริการแนะน าการใชง้านและจุดบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

3.2.5 จุดบริการ จุดใชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
    การบริการระบบเครือข่ายไร้สาย ได้มุ่งเน้นการ
บริการท่ีนกัศึกษา บุคลากรสามารถเขา้ถึงระบบเครือข่ายไดส้ะดวก ทั้ง
ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถใช้
งานไดต้ลอดเวลา โดยมุ่งเนน้จุดบริการใตอ้าคาร และบริเวณท่ีมีท่ีนัง่ใช้
งานของมหาวทิยาลยั สามารถดูขอ้มูลไดท่ี้ http://arit.rmutsv.ac.th/ 
 

 
 

ภาพที ่3.1 แสดงจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย 

http://arit.rmutsv.ac.th/
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 จุดบริการ 
 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ 
 อาคารเรียนศิลปกรรมและออกแบบ 
 อาคารชูชาติอนุสรณ์ 
 อาคารเรียนสาขาวชิาการบญัชี 
 อาคารเรียนสาขาวชิาอาหารฯ+ผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
 โรงฝึกงานสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 อาคารเรียนสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
 อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการและส านกังานคณะ 
 โรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) 
 อาคารเรียนสาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม(ครุศาสตร์) 
 อาคารเรียนสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 อาคารเรียนสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
 อาคารเรียนสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 โรงฝึกงานแผนกวชิาช่างกลเรือเก่า(ช่างกลเกษตรเรียน) 
 อาคารเรียนสาขาวศิวกรรมโยธา 
 อาคารส านกังานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์+อาคารเรียน 
 อาคารเรียนคณะวชิาสถาปัตยกรรม 
 อาคารเรียนคณะวชิาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
 อาคารเรียนสาขาวศิวกรรมโยธา 
 อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์(เคมีและส่ิงทอ) 
 อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 
 อาคารส านกังานอธิการบดี 
 อาคารส านกังานคณะบริหารธุรกิจ 
 อาคารศูนยพ์ฒันาบุคลากร 
 อาคารส านกังานคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 อาคารหอสมุด 
 อาคารส านกังานคณะศิลปศาสตร์ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(ศูนย ์ICT) 
 โรงยมิเนเซียม 2 



27 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 โรงอาหาร 1(โรงอาหารกลาง) 
 อาคารหอประชุมอเนกประสงค ์

 

3.3 เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวงั/ส่ิงทีค่วรค านึงในการปฏิบัติงาน 
3.3.1 เง่ือนไขในการปฏิบติังาน 

ในการบริการลงทะเบียนระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย นั้น 
จะมีขอ้จ ากดัหรือความตอ้งการขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ในการลงทะเบียน เพื่อเป็นการระบุ
ตวัตน ผูป้ฏิบติังานจึงจ าเป็นต้องบอกหรือประกาศให้ผูใ้ช้บริการได้รับทราบถึงเง่ือนไขหรือ
ขอ้ก าหนดต่างๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ โดยจะใหบ้ริการแก่
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเอกสารมาดว้ย หากไม่ไดน้ ามาจะอนุโลมส าหรับบุคคลากรท่ีมีขอ้มูลในฐานขอ้มูล
เท่านั้น 

3.3.2 ขอ้ควรระวงัในการใหบ้ริการ 
3.3.2.1 ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีบนัทึกในระบบ โดยเฉพาะหมายเลขประจ า

อุปกรณ์(MAC Address) ตอ้งตรวจสอบทุกคร้ังก่อนบนัทึกการใชง้านเพื่อเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
3.3.2.2 หากมีการเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่ายไร้สายก่อนลงทะเบียน ระบบจะ

แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบท าใหไ้ม่สามารถใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายได ้จนกวา่ค่าการเช่ือมต่อจะ
ถูกลบออกจากระบบเครือข่ายไร้สาย ปกติประมาน 5 นาที หรือสามารถใชค้  าสั่งในการลบค่าการ
เช่ือมต่อ 

3.3.3 สิทธิในการลงทะเบียน 
3.3.3.1 นกัศึกษา สามารถน าอุปกรณ์มาลงทะเบียนไดด้งัน้ี 

- มือถือ 1 เคร่ือง 
- โนต้บุก๊ 1 เคร่ือง 
- เทปเลต 1 เคร่ือง 

หมายเหต ุสามารถลบอุปกรณ์ตวัเก่าไดเ้พื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ 
3.3.3.2 เจา้หนา้ท่ี/อาจารย ์สามารถน าอุปกรณ์มาลงทะเบียนไดด้งัน้ี 

- มือถือ ไม่จ  ากดัจ านวนเคร่ือง 
- โนต้บุก๊ ไม่จ  ากดัจ านวนเคร่ือง 
- เทปเลต ไม่จ  ากดัจ านวนเคร่ือง 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ 

หมายเหต ุสามารถลบอุปกรณ์ตวัเก่าไดเ้พื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ 
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3.3.4 ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบติังาน 
คู่มือปฏิบติังานน้ี จะกล่าวถึงการบริการเป็นส่วนส าคญั หรือเป็นหวัใจหลกัใน

การปฏิบติังาน เพราะฉะนั้นผูป้ฏิบติัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้และทราบถึงการให้บริการ การให้
ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดีผูรั้บบริการจะไดรั้บความ
ประทบัใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กร ผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งเขา้ใจว่าการให้บริการนั้นเป็นหน้าท่ีในชีวิตประจ าวนัท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั ฉะนั้นหากเรา
ตอ้งการให้ผูอ่ื้นช่ืนชมต่อตวัเราตลอดเวลา เราก็จะตอ้งปรับปรุงและเสริมสร้างคุณลกัษณะของ   
ตวัเราให้เป็นท่ีถูกอกถูกใจผูอ่ื้นและท่ีส าคญั คือตอ้งถูกใจตนเองดว้ย คุณลกัษณะของผูใ้ห้บริการท่ี
ดีควรประกอบไปดว้ย คุณลกัษณะทางกาย และทางใจ ถือเป็นประการด่านแรกของการให้บริการ
เพราะลูกค้าจะสัมผสัเราโดยการมองเห็นก่อน ฉะนั้น การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีการแสดงออกท่ี
เหมาะสม จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าก่อนการมีบุคลิกภาพท่ีดี จากนั้นก็จะสร้างความประทบัใจท่ีแสดง
ออกมาจากใจ ส่ือผ่านทางกาย เช่น พูดจาไพเราะอ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อย เต็มใจให้บริการ 
เรียกวา่ ถา้จะดีตอ้งดีทั้งภายนอกและภายใน 

 

3.4 แนวคิด/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในคู่มือ เป็นการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ
โดยตรง ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูม้าติดต่อขอใช้บริการ โดยมีการพบปะพูดคุย ปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลต่างๆ ทั้ งนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ และบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยั เรียกไดว้่าทุกระดบั ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเองให้
พร้อมต่อการบริการทั้งทางกายและทางใจ ตอ้งมีใจรักต่องานบริการ จึงจะปฏิบติังานบริการได้ดี 
นอกจากน้ีทางหน่วยงานจ าเป็นจะตอ้งประเมินงานของเจา้หนา้ท่ี และฝึกอบรมให้เจา้หนา้ท่ีพร้อม
ต่อการใหบ้ริการ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดรั้บความพึงพอใจต่อการบริการ 
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4 
บทที ่4 

เทคนิคในการปฏบิัติงาน 
 
4.1 แผนปฏิบัติงาน 
 การให้บริการแก่ผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย  เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
บริการ ในขณะท่ีผูใ้ช้บริการน าอุปกรณ์มาลงทะเบียนและน ากลบัไปใช้งานได้นั้น ผูใ้ห้บริการ
จ าเป็นตอ้งทราบขั้นตอนวิธีการ ท่ีได้วางเป็นแผนปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความคล่องตวั สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เกิดผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 
ตารางแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

กจิกรรม 
เวลาด าเนินการ (นาที) 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.ขั้นตอนตรวจสอบหลกัฐาน           ใชเ้วลา 1 นาที 
2.ขั้นตอนตรวจสอบหมายเลขประจ า
เคร่ือง 

          ใชเ้วลา 1 นาที 

3.ขั้นตอนกรอกขอ้มูลลงแบบฟอร์มขอ
ใชบ้ริการ 

          ใชเ้วลา 2 นาที 

4.ขั้นตอนกรอกข้อมูลลงระบบสร้าง
บญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 

          ใชเ้วลา 2 นาที 

5.ขั้นตอนทดสอบการใชง้านพร้อมทั้ง
แนะน าการใชง้าน 
 

          ใชเ้วลา 3 นาที 

รวมระยะเวลาด าเนินการทุกข้ันตอน 8 นาที 

 
 

 กระบวนการให้บริการตั้งแต่ผูใ้ช้บริการมาใช้บริการนั้นเม่ือเขา้สู่กระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนแลว้อาจใช้ระยะเวลานอ้ยหรือมากกว่าท่ีก าหนดทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเตรียมความพร้อมของ
ผูใ้ช้บริการและผูใ้ห้บริการ เช่น มีหลกัฐานครบ น าอุปกรณ์มาดว้ยเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและ
ทดสอบใชง้าน โดยเฉล่ียในการบริการแต่ละคร้ังประมาณ 8 นาที 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนกระบวนการขอใช้บริการระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

 
ผูข้อใช้บริการ

น าอุปกรณ์มาลงทะเบียน

ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบหมายเลข
ประจ  าเคร่ือง

ทดสอบ
การใช้งาน

ลงข ้อมูลในระบบ

กรอกแบบฟอร์มขอใช้
บริการ

สิ้นสุด
Y

N

ตรวจสอบข ้อมูล

แนะน าการใชง้าน

Y

N
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย ให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการหรือมาอบรม โดยระบบสามารถ ลงทะเบียนการใช้งานได้
หลากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มือถือ เทปเลต และอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงการให้บริการ
แก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างๆออกไป ผูใ้ชบ้ริการแต่ละประเภทควรมีการเตรียม
ความพร้อมของตนเองในการใชบ้ริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการบริการและรับบริการก่อน
มาติดต่อขอใช้บริการเช่น การแต่งกาย การเตรียมหลกัฐาน การเตรียมอุปกรณ์ในการใช้งาน เป็น
ตน้ เม่ือผูใ้ช้บริการพร้อมก็สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ีจุดบริการ ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 59 ชั้น 3 ห้องงานวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิยั โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการบริการดงัน้ี 
 

4.2.1 ขั้นตอนตรวจสอบหลกัฐานการแสดงตน 
ระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นระบบจดัเก็บประวติัการ

ใช้งานของผูใ้ช้ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบมีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลการยืนยนัตวับุคคลท่ี
แทจ้ริงเพื่อการติดตามท่ีถูกตอ้ง ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเน่ืองมาจากพฤติกรรมการ  ใชง้าน เจา้หนา้ท่ีท่ี
คอยให้บริการจึงมีความจ าเป็นในการตรวจสอบขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการให้ถูกตอ้งและเป็นขอ้มูลท่ี
แทจ้ริงเท่าท่ีจะท าได ้ผูใ้หบ้ริการตอ้งตรวจสอบเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  หลกัฐานท่ีใชใ้นการลงทะเบียน 

 กรณีบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
- บตัรประจ าตวันกัศึกษา / บตัรประชาชน / บตัรพาสปอร์ต /  

 กรณีบุคลากรภายนอกมหาวทิยาลยั 
- บตัรประจ าตวัประชาชน /บตัรพาสปอร์ต 
- บนัทึกขอ้ความ 

4.2.2 ขั้นตอนตรวจสอบหมายเลขประจ าเคร่ือง 
เม่ือผู ้ใช้บริการได้น าอุปกรณ์เพื่อมาลงทะเบียน ล าดับขั้นตอนต่อไปคือ             

การตรวจสอบหมายเลขประจ าเคร่ืองของแต่ละอุปกรณ์ ซ่ึงแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีขั้นตอนวิธีการดู
หมายเลขประจ าเคร่ืองท่ีแตกต่างออกไป ขอยกตวัอยา่งดงัน้ี 

วธีิการตรวจสอบ 
- การดูค่า Mac address ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- การดูค่า Mac address ส าหรับ MacBook 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

- การดูค่า Mac address ส าหรับ I-Pad 
- การดูค่า Mac address ส าหรับ USB Wireless 
- การดูค่า Mac address ส าหรับ Smart Phone 

 

4.2.2.1 การดูค่าประจ าเคร่ือง Mac address ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(1) ระบบปฏิบติัการ Window XP สามารถดูได ้2 วธีิ ดงัน้ี 

วธีิที1่ 
- เปิด Switch Wi-Fi  >  คลิกท่ีปุ่ม start แล้วเลือก Run  >  จะปรากฏ

หนา้ต่าง Run  >  พิมพ ์cmd ในช่อง Open  >  คลิกปุ่ม OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.1 แสดงขั้นตอนเขา้สู่ Command prompt 
 

- จะปรากฏหนา้ต่าง Command prompt  >  พิมพค์  าสั่ง  ipconfig / 
all  >  Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 แสดงการพิมพค์  าสั่งใน Command prompt 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

-  จะปรากฏหน้าต่าง Command prompt สังเกตข้อมูลดังน้ีให้ตรวจดู    
ท่ีหัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection : / Description ต้องเป็นช่ือยี่ห้อรุ่นของ
อุปกรณ์ Wi-Fi ในตวัอยา่งเป็นยี่ห้อ Intel (R) รุ่น WiFi Link 5100 AGN Physical Address จะมีเลข
ทั้งหมด 12 ตวั  คือ  AA-22-FF-FF-11-FC 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.3 แสดงการดูค่าหมายเลขประจ าเคร่ือง 
 

     วธีิที ่2 
- คลิก Mouse ขวาท่ี Icon Wireless Lan จาก Task Bar  >  คลิกเลือก 

Status 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.4 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ือง 
 

- จะปรากฏหน้า ต่ าง  Wireless Network Connection Status > คลิก 
Support  > แสดงหน้าต่าง Network Connection Details:  ท่ีหัวข้อ Physical Address จะแสดงค่า
ของ Mac Address 12 ตวั ซ่ึงเป็นตวัอกัษรผสมกบัภาษาองักฤษ 

 

 

 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.5 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ือง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

(2) ระบบปฏิบติัการ Window 7 , Vista  สามารถดูได ้2 วธีิ ดงัน้ี 
 

     วธีิที ่1 
- คลิกท่ีปุ่ม start  >  พิมพ ์cmd  >  Enter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 แสดงขั้นตอนการเขา้ Command prompt 
 
- จะปรากฏหน้า ต่ าง  Command prompt  >  พิมพ์ค  าสั่ ง  ipconfig / 

all  >  Enter adapter Wireless Network Connection : Description ตอ้งเป็นช่ือยีห่อ้ , รุ่นของอุปกรณ์ 
Wi-Fi ในตวัอยา่งเป็นยีห่้อ Intel (R) / รุ่น WiFi Link 5100 AGN Physical Address จะมีเลขทั้งหมด 
12 ตวั  คือ  AA-22-FF-FF-11-FC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 แสดงการตรวจค่าหมายเลขประจ าเคร่ือง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

วธีิที ่2 
- คลิกท่ี Icon Wi-Fi บริเวณ Taskbar  >  จะปรากฏช่ือเครือข่าย 

Srivijaya  WiFi  >  คลิกขวา ท่ี Srivijaya  WiFi  >  คลิก Status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่4.8 แสดงขั้นตอนการเขา้ตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ือง 
 

- จะปรากฏหนา้ต่าง Wireless Network Connection Status  >  คลิกปุ่ม
Details  > ท่ี หนา้ต่าง Network Connection Details ท่ี Physical Address จะแสดงค่าของ Mac 
Address ซ่ึงเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษผสมกบัตวัเลข 12 ตวั ดงัภาพท่ี 4.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.9 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ือง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.2.2 การดูค่า Mac address ส าหรับ MacBook 
- คลิกท่ีสัญลกัษณ์ Apple ท่ีมุมซา้ยของหนา้จอ  >  About This Mac 

 
 
 
 

ภาพที ่4.10 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจากเคร่ือง Mac 
 

- จะปรากฏหนา้ต่าง About This Mac  >  คลิกปุ่ม More Info 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.11 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจากเคร่ือง Mac 
 

- จะมีหนา้ต่างใหม่ข้ึนมา  >  คลิกเลือก Network  >  หวัขอ้ Ethernet 
  >  Mac Address 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.12 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจากเคร่ือง Mac  
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.2.3 การดูค่า Mac address ส าหรับ I-Pad 
- คลิกท่ี Setting  >  General  >  About 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจากเคร่ือง ipad 
 

- จะแสดงค่า Wi-Fi address ดงัรูปภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.14 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจากเคร่ือง ipad 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.2.4 การดูค่า Mac address ส าหรับ USB Wireless 
สามารถดูไดจ้ากดา้นหลงัของตวัอุปกรณ์ ดงัภาพท่ี 4.15 
 
 
 
 

ภาพที ่4.15 แสดงขั้นตอนการตรวจเช็คหมายเลขประจ าเคร่ืองจาก USB Wireless 
 

4.2.2.5 การดูค่า Mac address ส าหรับ Smart Phone 
- อุปกรณ์ iPhone , iPod touch (Apple) คลิกท่ี Main Menu >Setting > 

General > About > เล่ือนหนา้จอลงดา้นล่างตรวจดูค่า Mac Address ของ Wireless ในหวัขอ้  Wi-Fi 
Address 

- อุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือ ในระบบปฏิบัติการ Android ค ลิกท่ี  
Application >  Settings  > About phone  >  Status  >  Wi-Fi MAC address 

 
BlackBerry 

วธีิที ่1 กดปุ่ม Alt + Shift + H พร้อมกนั   >  จะแสดงค่า WLAN MAC  
วธีิที ่2 คลิกท่ี Menu  >  Option  >  Device (PIN , auto on/off , battery ,  

storage)  >   Device and Status information  >  จะแสดง WLAN MAC 
 

Samsung 
- รุ่น Android OS  
คลิกท่ี Settings  >  About phone  >  Status  >  Wi-Fi  MAC address 
- รุ่น BADA OS 
คลิกท่ี Setting  >  About Phone  >  System Info 
- รุ่น Omni 
คลิกท่ี Start  >  Settings  >  System  >  Version 
- รุ่น Omnia 2 
คลิกท่ี Menu  >  Setting  >  Advance Setting  >  System  >  Version 
  >  Device 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

Nokia 
- กดปุ่ม *#62209526#  > จะแสดงค่า WLAN Mac Address ท่ีหนา้จอ 
- ถ้าเป็น Nokia C3 หรือบางรุ่น กดปุ่ม *#62209526# แล้วไม่แสดงค่า 

WLAN Mac Address ให้คลิก ท่ี เมนูการตั้ งค่ า  > คลิกท่ีการเ ช่ือมต่อ  > wireless > สแกนหา
สัญญาณ > พบสัญญาณ คลิกท่ีเมนู เลือก Detail 

 
4.2.3 ขั้นตอนกรอกขอ้มูลลงแบบฟอร์มขอใชบ้ริการ 

4.2.3.1 แบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับบุคคลภายในมหาวทิยาลยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.16 แบบฟอร์มส าหรับบุคคลภายในมหาวทิยาลยั 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

แบบฟอร์มส าหรับบุคคลภายในมหาวทิยาลยั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 

 ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษาภาคสมทบ 
 ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  
 

การเก็บข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลของแบบฟอร์มทั้ ง  2 ประเภทใช้
แบบฟอร์มเดียวกนัโดยแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ส่วน 

 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลของผูล้งทะเบียน 
ข้อมูลของผู ้ลงทะเบียนจะเก็บรายละเอียดเ ก่ียวกับประวัติผู ้

ลงทะเบียน เช่น ช่ือ-สกุล เป็น อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หรือนักศึกษา หมายเลขประจ าตัว สังกัด
หน่วยงาน เป็นตน้ 

ส่วนที ่2 ประเภทการลงทะเบียน 
ประเภทการลงทะเบียนจะเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัความประสงคก์าร

ใชง้านของบญัชีผูใ้ช ้เช่น  
 ลงทะเบียนแบบ ช่ือ-รหสัผา่น เป็นการใชง้านเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีพิเศษเท่านั้นไม่ใช่ผูใ้ชง้านทัว่ไป เช่น เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ 
 ลงทะเบียนแบบ Ethernet Adapter Wireless Network Connection 

เป็นการใช้งานส าหรับบุคคลทัว่ไป การเก็บข้อมูลจะเก็บค่าหมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีน ามา
ลงทะเบียน ยีห่อ้ เป็นตน้ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
ภาพที ่4.17 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 

1.วนัเดือนปี 

2.ช่ือผูใ้ชง้าน 

3.หมายเลขบตัรนกัศึกษา
นกัศึกษา 

4.สงักดั 

5.หมายเลขค่าประจ าเคร่ือง 

6.ลายมือช่ือผูข้อใชบ้ริการ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 

 
ภาพที ่4.18 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

ไม่ไดร้ะบุหมายเลขค่าประจ าเคร่ือง 

ลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย (ขอ้มูลจะไดไ้ม่ผิดเพ้ียน) 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.3.2 แบบฟอร์มท่ีใชส้ าหรับบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั(บนัทึกขอ้ความ) 
การกรอกข้อมูลส าหรับแบบฟอร์มท่ีใช้ส าหรับบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลยั(บนัทึกข้อความ) จ าเป็นจะต้องประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการเขียนบนัทึกข้อความขอใช้งาน ดัง 
ตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19 ตวัอยา่งบนัทึกขอ้ความ 
 
 
 

เรียนผูอ้  านวยการส านกัฯ 

เร่ืองขอ username 

ลงช่ือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัฯ 

เน้ือหาควรครอบคลุม 

-จุดประสงคก์ารใชง้าน 

-จ  านวน (Username) 
- ระยะเวลาท่ีใชง้าน 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.4 ขั้นตอนกรอกขอ้มูลลงระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
 การเขา้สู่ระบบ(เจา้หน้าท่ี) โดยเจา้หน้าท่ีสามารถกรอกขอ้มูล URL ในหน้า

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20 ระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

ป้อนช่ือส าหรับใชใ้นการเขา้ใชง้าน ตวัอยา่ง คือ  staff รหสัผา่น  XXXXX ถา้ขอ้มูลถูกตอ้ง ระบบ
จะเขา้สู่หนา้การใชง้านส าหรับเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.21 แสดงเมนูของระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย สถานะเจา้หนา้ท่ี 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

A : เป็นหมวดใชใ้นการสร้างบญัชีรายช่ือ เพื่อให้ผูใ้ชง้านลงทะเบียน กรอกขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการใชร้ะบบ เพื่อเก็บเป็นประวติัในการเขา้ใชง้าน  
 

 

ภาพที ่4.22 เมนูหมวดสร้างบญัชีรายช่ือ 
 
 

  หมวดการสร้างบญัชีรายช่ือ แบ่งได ้5 ประเภท  
A1  เพิ่มผูใ้ชน้กัศึกษา 
A2  เพิ่มผูใ้ชอ้าจารย ์
A3  เพิ่มผูใ้ชเ้จา้หนา้ท่ี 
A4  เพิ่มผูใ้ชก้รณีพิเศษ 
A5  เพิ่มผูใ้ชบุ้คคลทัว่ไป 
 

A1. เมนูเพิม่ผู้ใช้นักศึกษา MAC [ เป็นการลงทะเบียนด้วย Mac Address ] 
วธีิการใช้งาน 
 

A1.1 เม่ือคลิก  
 

 

จะเข้าสู่หน้าลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาเพื่อให้ผูส้มคัร กรอกรายละเอียดขอ้มูล
ส่วนตวั และค่าของ Mac Address ประจ าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลงทะเบียน ดงัภาพท่ี 4.23  
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 

ภาพที ่4.23 ฟอร์มลงทะเบียนส าหรับนกัศึกษา 
 

A1.2 ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล 

- เลือกกลุ่ม 

 

 เพื่อให้บัญชีรายช่ือของผู ้สมัครอยู่ในกลุ่มตามประเภทของผูส้มัคร เช่น 
ผูส้มคัรเป็นนกัศึกษา และเรียนภาคปกติ ใหเ้ลือกกลุ่ม นกัศึกษา : ปกติ เป็นตน้ 

- กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

- หมายเลขบตัรนกัศึกษา 

ใหใ้ส่รหสันกัศึกษาตามรูปแบบซ่ึงมีขีด เช่น 000000000000-0  
 *หมายเหตุ หากใส่ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้เตือน 
- เลือกอุปกรณ์ 

 
 

หมายเหตุ ผูส้มคัรส าหรับนกัศึกษาสามารถลงทะเบียนได ้3 บญัชีรายช่ือ คือ  
- ลงทะเบียนดว้ยอุปกรณ์ Notebook 1 บญัชีรายช่ือ  
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

- ลงทะเบียนดว้ยอุปกรณ์ Phone 1 บญัชีรายช่ือ  

-  ลงทะเบียนดว้ยอุปกรณ์ Tablet 1 บญัชีรายช่ือ 

- กรอกขอ้มูล Mac Address (ตวัพิมพใ์หญ่ : ตามรูปแบบ) Mac Address คือ ค่า

หมายเลขประจ าอุปกรณ์ท่ีใชง้าน  
 

A1.3 กดปุ่มบันทกึ 

A1.4 เสร็จส้ินการลงทะเบียน หากตอ้งการลงทะเบียนบญัชีรายช่ือรายใหม่หรือคลิก

เพื่อกลบัสู่หนา้ลงทะเบียน 

 
A2. เมนูเพิม่ผู้ใช้อาจารย์  MAC [ เป็นการลงทะเบียนด้วย Mac Address ] 
วธีิการใช้งาน 

A2.1 เม่ือคลิก                        
 

เขา้สู่หน้าลงทะเบียนส าหรับอาจารยเ์พื่อให้ผูส้มคัร กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั และค่า
ของ Mac Address ประจ าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลงทะเบียน ดงัภาพท่ี 4.24  

 
ภาพที ่4.24 ฟอร์มลงทะเบียนส าหรับอาจารย ์
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

A2.2 ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล 
 

- เลือกกลุ่ม 

 
เพื่อใหบ้ญัชีรายช่ือของผูส้มคัรอยูใ่นกลุ่มตามประเภทของผูส้มคัร เช่น ผูส้มคัร

เป็นอาจารย ์ก็ใหเ้ลือกกลุ่ม อาจารย ์เป็นตน้ 
- กรอกขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ,นามสกุล,คณะ,สาขาวชิา,อีเมล ์

- หมายเลขบตัรประชาชน ตามรูปแบบ เช่น  

- เลือกอุปกรณ์ 

 
  
 

- เลือกรูปแบบเครือข่าย 

 
หมายเหตุ ในการเลือกรูปแบบในการใชง้าน ให้ผูส้มคัรเลือกตามการเช่ือมต่อ

เพื่อเขา้ระบบ 
 * ใช้สาย LAN ในการเช่ือมต่อระบบ ก็เลือก LAN (ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้กับ

อุปกรณ์ท่ีมีช่อง ใหเ้สียบสาย เช่น PC  NoteBook เป็นตน้  
 * ถา้ใชเ้คร่ืองโทรศพัท ์, Tablet , NoteBook ส่วนใหญ่ก็จะใชก้ารเช่ือมต่อแบบ 

Wireless 
 - เลือกล าดบัอุปกรณ์ 

 

 
 
 

 
 หมายเหตุ ผูส้มคัรสามารถน าอุปกรณ์มาลงทะเบียนได้หลายเคร่ืองแมช้นิด

อุปกรณ์จะซ ้ ากนัก็ตามโดยสามารถ ลงทะเบียนรวมทั้งหมดไดถึ้ง 7 เคร่ือง 
 - ลงทะเบียน Notebook 7 เคร่ือง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 - หรือลงทะเบียน Phone 7 เคร่ือง 
 - หรือจะผสมผสานชนิดอุปกรณ์ก็ไดแ้ต่สามารถลงทะเบียนได ้7 เคร่ือง  

 

A2.3 กดบนัทึก 

A2.4 เสร็จส้ินการลงทะเบียน หากตอ้งการลงทะเบียนบญัชีรายช่ือ รายใหม่ให้คลิก

ปุ่ม                             เพื่อกลบัสู่หนา้ลงทะเบียน 

 
A3.  เพิม่ผู้ใช้เจ้าหน้าที ่ MAC  [ เป็นการลงทะเบียนด้วย Mac Address ] 
วธีิการใช้งาน  

A3.1 เม่ือคลิก                        
 

 เขา้สู่หน้าลงทะเบียนส าหรับเจา้หน้าท่ีเพื่อให้ผูส้มคัร กรอกรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวั 
และค่าของ Mac Address ประจ าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นในการลงทะเบียน ดงัภาพท่ี 4.25  
 

 
ภาพที ่4.25 ฟอร์มลงทะเบียนส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

A3.2 ขั้นตอนการกรอกขอ้มูล 

- เลือกกลุ่ม  

 
 เพื่อให้บัญชีรายช่ือของผู ้สมัครอยู่ในกลุ่มตามประเภทของผูส้มัคร เช่น 

ผูส้มคัรเป็นเจา้หนา้ท่ี ก็ใหเ้ลือกกลุ่ม เจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 
- กรอกขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ,นามสกุล,คณะ,สาขาวชิา,อีเมล ์

- หมายเลขบตัรประชาชน ตามรูปแบบ เช่น  

- เลือกอุปกรณ์ 

 
  
 
 

- เลือกรูปแบบเครือข่าย  

 
 

- เลือกล าดบัอุปกรณ์ 

 
 
 

 
 

 หมายเหตุ ผูส้มคัรสามารถน าอุปกรณ์มาลงทะเบียนได้หลายเคร่ืองแมช้นิด
อุปกรณ์จะซ ้ ากนัก็ตาม โดยสามารถ ลงทะเบียนรวมทั้งหมดไดถึ้ง 7 เคร่ือง 

 - ลงทะเบียน Notebook 7 เคร่ือง 
 - หรือลงทะเบียน Phone 7 เคร่ือง 
 - หรือจะผสมผสานชนิดอุปกรณ์ก็ไดแ้ต่สามารถลงทะเบียนได ้7 เคร่ือง 
  - กรอกขอ้มูล Mac Address ของ Phone 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

A3.3 กดบนัทึก 

A3.4 เสร็จส้ินการลงทะเบียน หากตอ้งการลงทะเบียนบญัชีรายช่ือรายใหม่ใหค้ลิก 

เพื่อกลบัสู่หนา้ลงทะเบียน 
 

 
ภาพที ่4.26 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 

 

2.ขอ้มูลส่วนตวั 

1.เลือกกลุ่ม 

3.หมายเลขบตัร 12 หลกั 

4.ขอ้มูลอุปกรณ์ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
ภาพที ่4.27 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 
หมายเหตุ  การกรอกขอ้มูลทั้ง 3 ประเภทนั้น นกัศึกษา อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี จะมีความคลา้ยคลึง
กนั มีขอ้มูลบางส่วนเท่านั้นท่ีไม่เหมือนกนั วธีิการจะเหมือนกนัหมด ขอ้ควรระวงัคือขอ้มูลจะตอ้ง
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะหมายเลขค่าประจ าเคร่ือง หากขอ้มูลท่ีบนัทึกลงสู่ระบบผดิ อุปกรณ์ก็ไม่สามารถ
ใชง้านได ้แต่สามารถท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งในภายหลงัไดเ้ม่ือตรวจสอบแลว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
ระบบจะมีการแจง้เตือน 

ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลให้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

A4. เพิม่ผู้ใช้กรณพีเิศษ U & P [ เป็นการลงทะเบียนแบบใช้ รหัสผ่าน ] 
วธีิการใช้งาน 

A4.1 เม่ือคลิก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.28  ฟอร์มลงทะเบียนเพิ่มผูใ้ชก้รณีพิเศษ 
 

A4.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้น   

        *ช่ือผูใ้ช ้     ผูใ้ชก้  าหนดเอง 

        *รหสัผา่น   ผูใ้ชก้  าหนดเอง 
 

A4.3 กดบนัทึก  

ภาพที ่4.29 บนัทึกขอ้มูลลงระบบ 
 

A5. เพิม่ผู้ใช้บุคคลทัว่ไป [ลงทะเบียนแบบใช้รหัสผ่าน]  
      วธีิการใช้งาน 

A5.1 เม่ือคลิก  
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 เขา้สู่หน้าลงทะเบียนส าหรับผูใ้ช้บุคคลทัว่ไปเพื่อให้ผูส้มคัรใช้งานอบรม,งานสัมมนา 
เป็นตน้จะมีหนา้สมคัรสมาชิกหนา้ขา้งล่างน้ีข้ึนมาประจ าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นในการลงทะเบียน ดงัภาพ
ท่ี 4.30  
 

 
 

ภาพที ่4.30 ฟอร์มลงทะเบียน ส าหรับผูใ้ชบุ้คคลทัว่ไป 
 

A5.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 - เลือกลุ่มผูใ้ชง้าน เช่น ผูอ้บรม 

 

 
 

 - ช่ือผูใ้ชใ้ส่ช่ือผูใ้ชง้าน (ใชค้  าท่ีสอดคลอ้ง มีความหมายและเป็นภาษาองักฤษ 
เช่น ช่ือน่วยงาน) 
 
 

 - จ  านวนท่ีตอ้งการสร้าง 
 
 

 - ก าหนดอายกุารใชง้าน 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
1. เลือกชนิด การหมดอายกุารใชง้าน   

2. ใส่ค่าตวัเลข  

 
 

หมายเหตุ วนัเวลา รูปแบบ ปี-เดือน-วนัท่ีหมดอาย ุเช่น 2010-03-12   
 

 

 
 

ภาพที ่4.31 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีถกูต้อง 
 
 

 
 

ภาพที ่4.32 ตวัอยา่งการกรอกขอ้มูลท่ีไม่ถกูต้อง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
A5.3 กดปุ่ม    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.33 รายช่ือผูใ้ชง้านท่ีสร้างดว้ยระบบ 
 

A5.4 แลว้กดบนัทึก  
A5.5 หากตอ้งการสร้างรายช่ือผูใ้ชง้านอีกใหก้ดปุ่ม                        เพื่อกลบัสู่เมนูเพิ่ม

ผูใ้ชบุ้คคลทัว่ไป 
การสร้างบญัชีรายช่ือแบบบุคคลทัว่ไปนั้น สามารถสร้างบญัชีรายช่ือไดอ้ย่างต่อเน่ือง แม้

ช่ือซ ้ า ระบบจะสร้างบญัชีรายช่ือใหใ้หม่โดยใส่หมายเลขต่อทา้ย เช่น 
- คร้ังแรกสร้างช่ือ admin จ านวน  10 รายช่ือ ระบบจะสร้างรายช่ือ admin1-10  

- คร้ังท่ีสองสร้างช่ือ admin อีก 20 รายช่ือ ระบบจะสร้างรายช่ือ admin11-30 

สรุป การลงทะเบียนเพื่อขอใชง้านระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สายนั้น มีดว้ยกนั 5 
ช่องทางซ่ึงแต่ละช่องทางใชเ้ฉพาะกบัผูล้งทะเบียนแต่ละประเภท เพื่อให้เหมาะสม และเพื่อความ
สะดวกในการเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทผูใ้ชง้าน  

 

4.2.5 ขั้นตอนแนะน าและทดสอบการใชง้าน 
หลังจากกรอกข้อมูลส าหรับการลงทะเบียนเสร็จส้ินแล้ว เจ้าหน้าท่ีท าการ

ทดสอบการใช้งานเพื่อให้มัน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีลงทะเบียนสามารถใช้งานได้จริงและบอกขั้นตอน 
การใชง้านรวมทั้งจุดบริการท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านได ้ดงัน้ี  
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

4.2.5.1 แนะน าและทดสอบการใชง้าน 
- เปิดสวิทช์ของตวัอุปกรณ์ wifi เพื่อให้อุปกรณ์คน้หาสัญญาณ ท่ีช่ือ Srivijaya 

WiFi หากไม่เจอสัญญาณใดๆใหท้ าการตรวจสอบตวัอุปกรณ์ wifi และท าการแกปั้ญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.34  แสดงช่ือสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 

- เช่ือมต่อสัญญาณช่ือ Srivijaya WiFi เม่ือเช่ือมต่อสัญญาณก็สามารถใช้งาน
ระบบเครือข่ายได ้หากมีปัญหาการเช่ือมต่อสัญญาณดงัภาพท่ี 4.34 เป็นเคร่ืองหมายตกใจ แสดงวา่
ระบบขดัขอ้งใหท้  าการแกปั้ญหาดงัน้ี   

- เขา้ command line ของตวั windows ไปท่ี start > run > พิมพ์ CMD > กดปุ่ม 
OK  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.35 แสดงการใชค้  าสั่ง 



58 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

- พิมพ ์ipconfig /release  และกดปุ่ม enter (ท่ี key board) 
- พิมพ ์ipconfig /renew  และกดปุ่ม enter (ท่ี key board) 

 

หมายเหตุ เป็นการขอ ip address ใหม่  ก็สามารถเขา้สู่ระบบเครือข่ายไดป้กติ 
สัญลกัษณ์เคร่ืองหมายปกใจสีเหลือง ก็จะหายไป 
 

4.2.5.2 แนะน าสิทธิท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บ 
- ส าหรับนกัศึกษา อายุการใชง้าน 1 ปี (หากเลยก าหนดก็จะไม่สามารถใช้งาน

ได ้ตอ้งมาติดต่อเพื่อขอต่ออายกุารใชง้านอีกคร้ัง) 
- ส าหรับเจา้หนา้ท่ีและอาจารย ์อายกุารใชง้านไดต้ลอด 
4.2.5.3 แนะน าจุดบริการท่ี มหาวิทยาลยัเปิดให้บริการเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการทราบ

จุดบริการ ตวัอยา่งพื้นท่ีสงขลา 
 

 
 

 

ภาพที ่4.36 แสดงจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
 
4.3 วธีิการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบติังานใหบ้ริการสามารถแบ่งการติดตามและประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

- การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ Srivijaya  WiFi  
- การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ Srivijaya  WiFi 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
 

4.3.1 การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ Srivijaya  WiFi  
 เป็นการปฏิบติังานให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เป็นการประเมินวดัประสิทธิภาพในการให้บริการของ
เจา้หนา้ท่ี สามารถติดตามและประเมินผลไดจ้ากแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.37 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ Srivijaya WiFi 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
4.3.2 การประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ Srivijaya  WiFi 

  เป็นการประเมินวดัคุณภาพในการติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 
สามารถติดตามและประเมินผลไดจ้ากแบบฟอร์ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.38 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบ้ริการ Srivijaya WiFi 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
หมายเหตุ 
 
- กลุ่มเป้าหมายผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย อาจารย ์เจา้หน้าท่ี นักศึกษา และบุคคล
ทัว่ไป  
- วธีิการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับการปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆสามารถ ติดตาม
และประเมินแบบขอ้ตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการ มทร.ปม 1 

 

- กลุ่มเป้าหมายผูต้อบแบบสอบถามประกอบด้วย อาจารย ์เจา้หน้าท่ี นักศึกษา และบุคคล
ทัว่ไป  

 

4.4 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการดา้น
สารสนเทศแก่ นกัศึกษา บุคลากร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงตอ้งด าเนินอยูบ่นพื้นฐาน
การบริการท่ีพึงพอใจและมีคุณภาพ ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีควรมีแนวทางในการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.4.1 การปฏิบติัต่อตนเอง 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ไม่ดูดาย ไม่น่ิงเฉยเม่ือมีผูม้าติดต่อ 
- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
- ศึกษาหาความรู้และขยนัหมัน่เพียรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
- ใชว้ชิาความรู้ในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  
- ปฏิบติัหน้าท่ีนั้นด้วยส านึกตั้งใจจริง ไม่ต้องรอให้ใครเตือนหรือบงัคบัให้

ปฏิบติั 
- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

หน่วยงาน หรือเป็นปัญหาเส่ือมเสียต่อองคก์รในภายหลงั 

4.4.2 การปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการ 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ไม่ดูดาย ไม่น่ิงเฉยเม่ือมีผูม้าติดต่อ 
- มีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผูม้าติดต่อหรือขอรับบริการ 
- รู้จกัคุณค่าของเวลาของผูม้าติดต่อหรือขอรับบริการ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

- ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
- อดทนอดกลั้น  
- แนะน าใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ริการ 
- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ

หน่วยงาน หรือเป็นปัญหาเส่ือมเสียต่อองคก์รในภายหลงั 



 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

5 
บทที ่5 

ปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพฒันางาน 
 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
งานบ่อย เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีดงักล่าวจะไม่ใช่ขา้ราชการประจ า เม่ือมีงานท่ีดีกว่ามัน่คงกว่าก็จะ
ลาออกไป คนใหม่เขา้มาก็จะเร่ิมตน้การเรียนรู้ใหม่ ส่วนปัญหาในการปฏิบติังานในคู่มือเล่มน้ีก็จะ
บอกขั้นตอนการปฏิบติังานตั้งแต่ตน้จนจบในการใหบ้ริการ ขั้นตอนการกรอกขอ้มูลลงระบบ   การ
ลงทะเบียนให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย หากไม่รอบคอบก็จะท าให้
เกิดความผดิพลาด ผูใ้ชบ้ริการก็ไม่สามารถใชง้านได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. การตรวจสอบเอกสารและ
อุปกรณ์ 

1. การตรวจสอบเอกสารไม่
สม บูรณ์ เ น่ื องจากผู ้ขอ ใช้
บ ริการประเภทบุคคลากร
ภายใน 
1.1 ไม่มีบตัรนกัศึกษา ปัญหา
น้ีเกิดข้ึนส าหรับนกัศึกษาปีท่ี 
1 ท่ีพึ่งเขา้มาซ่ึงมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถด าเนินการออก
บตัรไดท้นัตามความตอ้งการ
เม่ือนกัศึกษามาใชบ้ริการ 
1.2 นักศึกษามีบตัรแต่ไม่ได้
น ามาแสดง ซ่ึง ปัญหาน้ีจะ
เกิดข้ึนเป็นบ้างคร้ังค่อนข้าง
นอ้ย  
1.3 บตัรนกัศึกษาหาย 
 

แนวทางแก้ปัญหาขั้ นตอน
การตรวจสอบเอกสารนั้ น
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้
ดงัต่อไปน้ี 
- ส าหรับนักศึกษาปีท่ี1 ท่ียงั
ไม่มีบตัร สามารถใช้เอกสาร
อ่ืนๆ ยืนยนัตวับุคคลได้ เช่น
ใบ เส ร็ จ ท่ี ไ ด้ รั บ จ ากก า ร
ลงทะเบียน เพื่อระบุว่าเป็น
บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
- ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ได้น า
บัต ร นั ก ศึ ก ษ า ม า อ า จ จ ะ
เ น่ืองจากศูนย์หาย ลืม ให้
เจ้าหน้า ท่ีตรวจสอบข้อมูล
จากระบบฐานข้อ มูลของ
มหาวทิยาลยั หรือ 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

 1.4 บัตรนักศึกษาหมดอายุ  
ปัญหา น้ี เ กิ ด ข้ึ นน้ อ ย ม า ก
เน่ืองจากนักศึกษาศึกษาเล่า
เรียนเกินก าหนดตามท่ีไดร้ะบุ
ไวบ้นบตัรนกัศึกษา 
1.5 ไม่น าอุปกรณ์มา  การเปิด
ให้บริการลงทะเบียนเพื่อใช้
งาน เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน จึงได้
ระบุให้ผูใ้ช้งานน าอุปกรณ์มา
ด้วยเพื่อจะได้ทดสอบการใช้
งาน หากใช้ไม่ได้จะได้หา
สาเหตุและแกปั้ญหาไดเ้ลย 
1.6 ไม่มีบันทึกขอใช้บริการ 
เพื่อใช้ในงานตามโครงการ
ต่างๆ ซ่ึงกรณีน้ีจะเกิดข้ึนกับ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ท่ี ม า จั ด
โครงการภายในมหาวิทยาลยั
และจ า เ ป็นต้องใช้  ระบบ
เครือข่ายของมหาวทิยาลยั 

จากเอกสารระบุตัวตนอ่ืนๆ 
เช่น ใบเสร็จท่ีได้รับจากการ
ลงทะเบียน 
- ส าหรับบตัรท่ีหมดอายุ ถ้า
นักศึกษาได้ช าระค่าเล่าเรียน
แล้วก็สามารถตรวจสอบ
ข้อ มู ล ไ ด้ จ า ก ฐ านข้อ มู ล
นัก ศึกษาแต่ถ้าฐานข้อ มูล
นกัศึกษายงัคงสถานะ การพน้
จากนักศึกษาก็สามารถน า
ใบ เส ร็ จ ท่ี ไ ด้ รั บ จ ากก า ร
ลงทะเบียน มาแสดงได ้
- ก ร ณี ผู ้ ใ ช้ ง า น ไ ม่ ไ ด้ น า
อุปกร ณ์ม าด้ว ย  ซ่ึ ง ได้จด
หมาย เลขค่ าประจ า เค ร่ือง
มาแล้วก็สามารถลงทะเบียน
ได ้และแนะน าปัญหา การใช้
งานใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บทราบ  
แนะน าก าชับให้น าเอกสาร
และอุปกรณ์มาทุกคร้ังท่ีใช้
บริการ 
- ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ส า ห รั บ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก จ ะ ต้ อ ง
ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ ผ่ า น
ห น่ ว ย ง านภ า ย ใน เพื่ อท า
บัน ทึ ก ขอ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต า ม
รูปแบบท่ีก าหนด 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2. ดูหมายเลขประจ าเคร่ือง 2. ผูใ้ช้งานไม่ทราบขั้นตอน

การดูหมายเลขประจ าเคร่ือง 
ผู ้ใช้ ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
วิ ธีการ เข้าไปตรวจสอบดู
หมายเลขประจ าเคร่ือง เพราะ
อุปกรณ์แต่ละชนิดแต่ละรุ่นมี
วิ ธี ก าร ดูหมาย เลขประจ า
เคร่ืองท่ีแตกต่างกนัไป 

-  เจ้าหน้า ท่ีแนะน าวิ ธีการ
ตรวจสอบดูหมายเลขประจ า
เคร่ือง 
- จดัท าคู่มือ เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ระบบลงทะเบียนและจดัพิมพ์
เอกสารไวแ้จก ณ จุดบริการ 
 

3. ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล ล ง
แบบฟอร์ม 

3. ข้อมูลไม่ถูกต้องเน่ืองจาก
ลายมืออ่านไม่เข้าใจและไม่
ครบถว้น 

- ใ น ก า ร ก ร อ ก ข้ อ มู ล ล ง
แบบฟอ ร์ ม  แ ต่ ข้อ มู ล ไ ม่
ถูกต้องเน่ืองจากลายมืออ่าน
ไม่เขา้ใจและไม่ครบถว้นเป็น
ปัญหาในการป้อนข้อมูลลง
ระบบลงทะเบียนซ่ึงถา้ขอ้มูล
ไ ม่ ค ร บ ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ลงทะเบียนไดห้รือถา้มีข้อมูล
แต่ข้อมูลผิดเพี้ ยนก็จะท าให้
ระบบมีข้อ มูลไม่ เ ป็นจ ริ ง
เจา้หนา้ท่ีจึงจ าเป็นตอ้งแนะน า
ก าชับทุกคร้ัง หรือเขียนระบุ
ลงในแบบฟอร์มใหช้ดัเจน 
-  เ จ้ า ห น้ า ท่ี ด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ังเพื่อ
ความสมบูรณ์ และความถูก
ตอ้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

4. การกรอกขอ้มูลลงระบบ 4 .ผู ้ใ ช้บ ริก ารไม่ส ามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบได ้

4.1 ข้อมูลท่ีป้อนลงระบบ
ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีอ่านลายมือ
ไม่เขา้ใจ  

4.2 ไม่สามารถกรอกขอ้มูล
ลงระบบได้ เ น่ื องจาก เคย
ลงทะเบียนแลว้ 

 

- ปัญหาในการอ่านขอ้มูลจาก
แบบฟอร์มเจา้หน้าท่ีอ่านแล้ว
ไม่ เข้าใจ ผู ้ใช้บริการกรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงท าให้
ข้อ มู ล ท่ี จ ะ ป้ อนล งระบบ
ลงทะเบียนผิดเพี้ยนไม่ถูกตอ้ง
จึ ง แนะน า ให้ ผู ้ใ ช้บ ริ ก า ร
ด า เ นินการกรอกข้อมูลลง
ระบบลงทะเบียนดว้ยตนเอง 
- ปัญหาเน่ืองจากระบบฟ้องวา่
มี ก า รล งทะ เ บี ยนแล้ว ให้
เจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบ
ข้อมูลจากระบบลงทะเบียน
เพื่อตรวจสอบว่าผูใ้ช้บริการ
เคยลงทะเบียนกบัระบบน้ีมา
ก่อนหรือย ังหรืออาจมีผู ้ใช้
ท่านอ่ืนใช้ขอ้มูลเดียวกนัหรือ
อุปกรณ์เคร่ืองน้ีเคยถือครอง
ด้วยบุคคลอ่ืนมาก่อนหน้าน้ี
แล้วอาจมีการขายต่อถ้าเป็น
กรณีน้ีตอ้งสอบถามให้แน่ชัด
จึ งจะด า เ นินการ จึ งแก้ไ ข
ขอ้มูลในระบบใหไ้ด ้
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
5. ทดสอบการใชง้าน 5. อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งาน

ไดเ้น่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 
5.1 หมายเลขค่าประจ าเคร่ือง

ไม่ถูกตอ้ง 
5.2 เ ช่ือมต่อสัญญาณก่อน

การลงทะเบียน 

หลงัจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว
เ จ้ า หน้ า ท่ี ก็ จ ะ แนะน า ให้
ผูใ้ชบ้ริการท าการทดสอบการ
ใ ช้ ง า น เ พื่ อ ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า
ผูใ้ช้บริการสามารถใช้งานได้ 
บางคร้ังก็มีปัญหาอยูบ่า้ง เช่น 
 - ปัญหาจากข้อมูลค่าประจ า
เคร่ืองในระบบลงทะเบียนกบั
ค่าประจ าเคร่ืองท่ีอยู่บนตัว
อุปกรณ์ไม่ตรงกัน เจา้หน้าท่ี
จ  าเป็นตอ้งตรวจเช็คให้มัน่ใจ
และถูกตอ้ง จึงจะแกไ้ขขอ้มูล
จากระบบลงทะเบียนใหม่
จากนั้นจึงท าการทดสอบการ
ใชง้านอีกคร้ัง 
-  ปัญหาการใช้ ง านไม่ ได้
เ น่ื อ ง จ า ก มี ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ
สัญญาณก่อนการลงทะเบียน
วิธีแก้ปัญหาเม่ือลงทะเบียน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
     ส าหรับอุปกรณ์สมา ร์ท
โฟน ให้เจ้าหน้าท่ีท าการปิด
การเช่ือมสัญญาณประมาณ 5 
นาทีแล้วเช่ือมต่อใหม่แต่ถ้า
เป็นอุปกรณ์โน้ตบุ๊ก ให้ใช้
ค  าสั่ ง ในการเคลีย ร์ค่ าการ
เ ช่ือม ต่อจากนั้ น จึงท าการ
เช่ือมต่อสัญญาณอีกคร้ัง 
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ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

6. แนะน าการใชง้าน 6. การแนะน าการใช้งานเป็น
การบอกรายละเอียดวิธีการ
ต่างๆ เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการมี
ความสะดวกมาก ข้ึนและ
แกปั้ญหาในการใช้งานระบบ
เครือข่ าย เ บ้ืองต้นได้  แ ต่ก็
ป ร ะสบ ปัญห าบ า ง อ ย่ า ง
ดงัต่อไปน้ี 
6.1ไม่สามารถแนะน าการใช้
งานอย่างละเอียดไดเ้น่ืองจาก
ผูใ้ชบ้ริการไม่น าอุปกรณ์มา 
6 . 2 ก า ร ใ ห้ ค  า แ น ะน า ไ ม่
สมบูรณ์ ขาดประสิทธิภาพ
เน่ืองจาก ความเขา้ใจระหวา่ง
ผูใ้ห้บริการกบัผูใ้ช้บริการไม่
ตรงกนั 

หลงัจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว
เจา้หนา้ท่ีจะท าการแนะน าการ
ใช้ง าน เพื่ อให้ผู ้ใช้บ ริก าร
สามารถเข้าใช้งานเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่ายอย่างสะดวก
และไม่มีปัญหาในการใช้งาน 
เช่น แนะน าจุดบริเวณการใช้
งาน วิธีการเช่ือมต่อสัญญาณ 
วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ หรือ
แมก้ระทัง่บอกอายุการใช้งาน
ของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท แต่
ก็ มี อุ ป ส ร ร ค ห รื อ ปั ญ ห า
บ า ง อ ย่ า ง ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได ้ดงัน้ี 
- ผูใ้ช้บริการไม่น าอุปกรณ์มา
เจา้หน้าท่ีจึงไม่สะดวกในการ
แนะน าการเ ช่ือมต่อเพื่อใช้
งานระบบเครือข่ายไดล้ะเอียด
พอ เจ้าหน้าท่ีจึงควรแนะน า
ช่ อ ง ท า ง อ่ื น ๆ เ พื่ อ ใ ห้
ผู ้ใช้บริการสามารถเข้าไป
ศึกษาวิธีการได้ เช่น มีคู่มือ
ก า ร ใช้ ง าน ,บอกพื้ น ท่ี จุ ด
บริการผ่านเว็บไซต์และแจก
เอกสาร เป็นตน้ 
-  ผู ้ใช้บริการมีหลากหลาย
ประเภท บางท่านมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง ด้ า น
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เทคโนโลยี  แต่บางท่านพอ
เขา้ใจบา้ง ผูใ้ห้บริการจึงควร
แจกเอกสารท่ีเน้นส่ือสารดว้ย
ภาพให้มากข้ึน เพื่อเน้นความ
เข้า ใจ  ถึ งขั้ นตอนต่างๆ ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการควรรับทราบ 

 
 

5.2 แนวทางแก้ไขและพฒันา 
 การตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาดังกล่าว และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของ
กระบวนการปฏิบติังานให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย อนัเป็นผลจาก
การจดัท าคู่มือคร้ังน้ีเรียบร้อยแลว้ ผูจ้ดัท าจึงสรุปแนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาการปฏิบติังาน
ใหบ้ริการโดย การเพิ่มช่องทางการ ส่ือสารแนะน า ขอ้ระเบียบขั้นตอนการใหบ้ริการ และใหค้วามรู้
แก่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน ดงัน้ี 

5.2.1 ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของผูใ้ชบ้ริการ น ามาลงในเวบ็ไซต ์ให้
มากข้ึน  URL: http://arit.rmutsv.ac.th/ 

5.2.2 ควรมีบอร์ด หรือถาม-ตอบ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผูป้ฏิบติังาน ท าให้สามารถทราบถึงปัญหาของผูใ้ช้บริการ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ
ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน 

5.2.3 จดัท าคู่มือการปฏิบติังานและแนะน าการใหบ้ริการ 
5.2.4 พฒันาระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ ให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถลงทะเบียนผ่าน

เวบ็ไซต ์
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การให้บริการระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย จะเกิดประสิทธิผลไดน้ั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทั้งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ หากทั้งสองฝ่ายมีความพร้อม
ก็จะท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการใชบ้ริการและใหบ้ริการ ปัญหาท่ีจะเกิดก็มีนอ้ยหรือไม่มีเลย ดงัน้ี 

5.3.1 ผูใ้ชบ้ริการปฏิบติัตามขั้นตอนการขอใชบ้ริการ เช่น น าเอกสารและอุปกรณ์มา
ทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

5.3.2 ผูใ้ห้บริการศึกษาหาความรู้ในการทดสอบการใชง้านและตรวจสอบหมายเลข
อุปกรณ์ประจ าเคร่ืองพร้อมทั้งใหบ้ริการอยา่งประทบัใจ 

http://arit.rmutsv.ac.th/


70 

 

 

ระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

อย่างไรก็ตาม การจดัท าคู่มือระบบสร้างบญัชีผูใ้ช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย อาจมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ท่ีผูจ้ดัท ายงัมิได้กล่าวถึง ส าหรับการท่ีจะเลือกวิธีใดเพื่อน ามา
แก้ไขปัญหานั้น ผลลพัธ์ท่ีได้ คือการมีวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาด้านการบริการระบบ
สร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ถูกตอ้ง 

ผลจากการจดัท าคู่มือระบบสร้างบญัชีผูใ้ชง้านระบบเครือข่ายไร้สาย ฉบบัน้ี จึงนบัเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาการปฏิบติังานประจ าจากงานด้านต่างๆ ท่ียงัมีอีกมากมายให้สามารถ
ปฏิบติังานดา้นการบริการไดอ้ยา่งสะดวก ราบร่ืน ปราศจากอุปสรรคท่ีจะขดัขวางความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน ผูจ้ดัท ามีความยินดีเป็นอยา่งยิ่งหากคู่มือฉบบัน้ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ได ้หรือเป็นแนวทางในการจดัท าคู่มือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 
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ช่ือ-สกุล   นายกนกพล   เมืองรักษ ์
วนัเดือนปีเกดิ  15 ตุลาคม 2519 
สถานทีเ่กดิ  อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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สถานทีท่ างาน ส านกังาน ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั   
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ต าแหน่ง หวัหนา้งานวศิวกรรมเครือข่าย 
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คู่มือการปฏิบัตงิานระบบสร้างบญัชีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
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