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แนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จากรูปที่ 1 ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านจ าเป็นต้องมี  E-Mail 
มหาวิทยาลัยฯ ที่ประกอบด้วย Username และ Password ส าหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถสมัครใช้บริการที่เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ https://arit.rmutl.ac.th/  
 
 

**หมำยเหต ุ:  1. หากพบปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ1109, 1108  
2. หากมีปัญหาในการสมัครใช้บริการ ติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ1612, 1678 

ระบบบริหำรงำนบุคคล 

ระบบทะเบียนกลำง 

ระบบฐำนข้อมูลกลำง 

ระบบจัดกำรเว็บไซต์ 

ระบบบริหำรแผนงำน 

และงบประมำณ 

ระบบจองห้องประชุม 

ระบบจองรถออนไลน ์
ระบบลงทะเบียนเรียน 

ระบบลงทะเบียนซ้อมย่อย 

ระบบจองคิว กยศ. 

ระบบปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่

ระบบปัจฉิมนเิทศ 

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ระบบสนบัสนุนการสอบ RCDL 

บุคลำกร มทร.ล้ำนนำ 

สมัครใช้บริกำรที่เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร 

https://arit.rmutl.ac.th/ 

รอกำรอนุมัติ  
ภำยใน 24 ชั่วโมง 

ข้อมูลประวตัิบุคลากร 

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ และงานวิจยั 

ประวัติเงินเดือน 

https://arit.rmutl.ac.th/
https://arit.rmutl.ac.th/
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การสมัครใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้เปิดให้บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยทั้ง 6 วิทยำเขต สมัครเพ่ือขอใช้ระบบ IT ของทำงมหำวิทยำลัย ได้แก่ ระบบทะเบียนกลำง, 
ระบบบริหำรงำนบุคคล, ระบบ โดยผู้สมัครจะต้องมีหมำยเลขบัตรประชำชน เพ่ือใช้ในกำรยืนยันตัวตน หำกมี
ปัญหำในกำรสมัครโปรดติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1612,1678 

 
รูปที่ 2 สมัครเพ่ือขอใช้ระบบ IT ของทำงมหำวิทยำลัย 

วิธีการสมัครใช้บริการสารสนเทศ มีดังนี ้
1. เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ส ำนักวิทยำบริกำรฯ ที่ URL: https://arit.rmutl.ac.th/  
2. เลือกเมนู สมัครใช้บริการสารสนเทศ  

 

รูปที่ 3 เมนูกำรสมัครใช้บริกำรสำรสนเทศ 

3. กรอกหมำยเลขบัตรประชำชนในช่องว่ำงให้ถูกต้องและกดตกลง จำกนั้น 

 

รูปที่ 4 กรอกหมำยเลขบัตรประชำชน 

https://arit.rmutl.ac.th/
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การแก้ไขรหัสผ่าน 
วิธีการแก้ไขรหัสผ่าน มีดังนี้  

1. เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ส ำนักวิทยำบริกำรฯ ที่ URL: https://arit.rmutl.ac.th/  
2. เลือกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน  

 

รูปที่ 5 เมนูเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ Username, รหัสผ่ำนเดิม, รหัสผ่ำนใหม่และท ำกำรยืนรหัสผ่ำนใหม่
อีกครั้ง จำกนั้นกด Submit 

 
รูปที่ 6 กำรแก้ไขรหัสผ่ำน 

กรณีจ ำรหัสผ่ำนเดิมไม่ได้สำมำรถติดต่อโดยตรงกับศูนย์วิทยบริกำรของแต่ละเขตพ้ืนที่หรือโทรศัพท์
โดยตรง ที่เบอร์โทร.053-921444 ต่อ 1610 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(ส่วนกลำง) หรือโทรศัพท์
จำกเขตพ้ืนที่กด401610หรือติดต่อส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(ส่วนกลำง)โดยอีเมล์ 
arit@rmutl.ac.th 

 
 

https://arit.rmutl.ac.th/
mailto:arit@rmutl.ac.th
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การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ 
วิธีการค้นหา E-Mail มีดังนี้ 

1. เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ส ำนักวิทยำบริกำรฯ ที่ URL: https://arit.rmutl.ac.th/  
2. เลือกเมนู ค้นหาบัญชีผู้ใช้ 

 

รูปที่ 7 เมนูค้นหำบัญชีผู้ใช้ 

3. ใส่ค ำที่ต้องกำรค้นหำให้ถูกต้อง เช่น รหัสนักศึกษำ, รหัสบัตรประชำชน, ชื่อ หรือนำมสกุล เป็นต้น 
จำกนั้นกด ค้นหา 

 
รูปที่ 8 ค้นหำ E-mail 

4. เมื่อท ำกำรค้นหำส ำเร็จ ระบบจะแสดงรำยกำรตำมค ำท่ีใช้ค้นหำทั้งหมด ซึ่งรำยกำรที่แสดง
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ประเภทและE-mail  

 

รูปที่ 9 รำยกำรบัญชีผู้ใช้ที่ได้จำกกำรค้นหำ 

https://arit.rmutl.ac.th/
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ระบบทะเบียนกลาง 

 

 
รูปที่ 10 ระบบทะเบียนกลาง มทร.ล้านนา 

ระบบทะเบียนกลาง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
สนับสนุน ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันทั้ง 6 พ้ืนที่ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, ตาก, พิษณุโลกและล าปาง การ
เข้าใช้งานระบบทะเบียนกลาง สามารถเข้าไปที่ http://regis2015.rmutl.ac.th/ จากนั้นเลือกเข้าใช้งานระบบ
ส าหรับนักศึกษา ส าหรับอาจารย์หรือส าหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน ดังรูปที่ 1 

   

รูปที่ 11 เข้าใช้งานระบบส าหรับนักศึกษา ส าหรับอาจารย์หรือส าหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน 
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การเข้าสู่ระบบ 
 เข้าสู่ระบบทะเบียนกลาง โดยเลือกเมนูส าหรับอาจารย์ Login ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน E-mail ของ
มหาวิทยาลัย   

 

 

รูปที่ 12 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบจัดตารางสอน ตารางสอบ 
 

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 
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สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระบบทะเบียนกลางส าหรับอาจารย์  

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะนักศึกษาตามกลุ่มเรียน
หรือห้องเรียนที่รับผิดชอบเท่านั้น ข้อมูลที่แสดงให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ รายชื่อนักศึกษา , ข้อมูลการ
ลงทะเบียนของ, ผลการลงทะเบียน, ประวัตินักศึกษารวมไปถึงข้อมูลหลักสูตรของนักศึกษาในก ากับ แต่จะมี
เมนูค้นหาข้อมูลนักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถค้นหาข้อมูลของนักศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งอาจารย์ที่ ปรึกษา
สามารถใช้งานไดต้ามเมนู ดังรูปที่ 13 

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์ผู้สอน จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาได้เฉพาะรายวิชาที่สอน
เท่านั้น ได้แก่ ข้อมูลประวัตินักศึกษาแบ่งตามกลุ่มรายวิชา ,  ข้อมูลใบรายชื่อเข้าห้องเรียน ใบรายชื่อเข้าห้อง
สอบ, ข้อมูลตารางสอบ/ตารางสอน, ข้อมูลรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถใช้งานได้ตามเมนู 

  

รูปที่ 13 เมนูส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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เมนู A01 อนุมัติการลงทะเบียน : ใช้ส าหรับอนุมัติการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาในก ากับ  

 

รูปที่ 14 อนุมัติการลงทะเบียน 
 

เมนู A02 ผลการลงทะเบียนนักศึกษา: แสดงผลการลงทะเบียนของนักศึกษาในก ากับ  

 

รูปที่ 15 ผลการลงทะเบียนของนักศึกษา 
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เมนู A03 ประวัตินักศึกษา: แสดงประวัติของนักศึกษาในสังกัด 
  อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถเข้าดูข้อมูลของนักศึกษาได้เฉพาะนักศึกษาในก ากับเท่านั้น เช่น ประวัติ
นักศึกษา,ประวัติครอบครัว,ประวัติการศึกษา 

 
รูปที่ 16 ประวัตินักศึกษา 

 
เมนู A04 ผลการเรียนนักศึกษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถเข้าดูผลการเรียนของนักศึกษาได้เฉพาะนักศึกษาในก ากับเท่านั้น 

 

 
รูปที่ 17 ผลการเรียนนักศึกษา 
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เมนู A05 ใบรายช่ือนักศึกษาในก ากับ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรายชื่อของนักศึกษาในก ากับออกมาใช้งานได้ เช่น     ใบ รายชื่อ
นักศึกษาในก ากับ, รายชื่อนักศึกษา PDF       ,  ใบรายชื่อนักศึกษา แบบ Excel   

 

รูปที่ 18 ใบรายชื่อนักศึกษาในก ากับ 
 

เมนู A06 ตรวจสอบเรียนครบหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตรของนักศึกษาได้เฉพาะนักศึกษาในก ากับ
เท่านั้น สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อโดยเลือกรายชื่อที่ต้องการตรวจสอบ จะสามารถดูข้อมูลหลักสูตร , 
โครงสร้างหน่วยกิต, โครงสร้างรายวิชา ของนักศึกษาแต่ละคนได้ และสามารถแสดง          
  และ                                                                

 

 

รูปที่ 19 ตรวจสอบเรียนครบหลักสูตร 
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เมนู A07 ข้อมูลหลักสูตร 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลหลักสูตรของนักศึกษาในก ากับได้ 

 

รูปที่ 20 ข้อมูลหลักสูตร 

เมนู A09 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถค้นหานักศึกษาตามที่ต้องการ ค้นหาได้จาก รหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประจ าตัว
ประชาชน, ชื่อ, สกุล เมื่อกรอกข้อมูลแล้วกด               แล้วท าการเลือกข้อมูลของนักศึกษาที่ต้องการดู 
 

 
รูปที่ 21 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 

 
เมนู A11 ประวัติผลการศึกษา 
       อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูรายงานผลการศึกษา โดยเลือกปีการศึกษา ของนักศึกษาในก ากับได้ 

 
รูปที่ 22 ประวัติผลการศึกษา 
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เมนู A12 รายช่ือขอส าเร็จการศึกษา 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าดูรายงานการขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในก ากับได้ โดยเลือกปี
การศึกษาท่ีต้องการ 
 

 
รูปที่ 23 รายชื่อขอส าเร็จการศึกษา 

 

เมนู T01 ประวัตินักศึกษา  
  อาจารย์ผู้สอนสามารถดูรายชื่อ/ประวัติของนักศึกษา ที่ได้ลงเรียนตามที่รายวิชาที่สอนได้ โดยเลือกปี
การศึกษา/ภาคเรียนที่ต้องการ

 
รูปที่ 24 ประวัตินักศึกษา 

 

 



13 
 

เมนู T02 ใบรายช่ือเข้าห้องเรียน 
  อาจารย์ผู้สอนสามารถโหลดรายชื่อของนักศึกษาที่ได้ลงเรียนในรายวิชาที่สอนได้ ใบรายชื่อจะสามารถ
โหลดได้ เช่น โหลดแบบ PDF            และ แบบ Excel 

 
รูปที่ 25 ใบรายชื่อเข้าห้องเรียน 

เมนู T03 ใบรายช่ือเข้าห้องสอบ 
 อาจารย์สามารถดูรายชื่อนักศึกษาตามสังกัดได้          , ดูรายชื่อของนักศึกษาตามสถานะ           ,       
พิมพ์ใบรายชื่อเข้าห้องสอบ          และสามารถดูตารางสอบได้          โดยเลือกจากปีการศึกษา/ภาคเรียนที่ 

 
รูปที่ 26 ใบรายชื่อเข้าห้องสอบ 
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เมนู T04 ตารางสอน/ตารางสอบ 
  ผู้สอนสามารถเลือกดูตารางสอน/ตารางสอบ โดยกรอกปีการศึกษา/ภาคเรียน แล้วท าการค้นหา 
 

 
รูปที่ 27 ตารางสอบ/ตารางสอน 

เมนู T05 ข้อมูลรายวิชา 
  สามารถดูรายวิชาที่สอน โดยกรอกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา แล้วท าการค้นหา แล้วสามารถดูข้อมูล
รายวิชา/ดูตารางสอบ/ตารางสอน 

 

รูปที่ 28 ข้อมูลรายวิชา 
 
 
 
 
 
 



15 
 

เมนู T06 ผลการเรียนนักศึกษา 
  ผู้สอนสามารถดูผลการเรียนของนักศึกษา โดยสามารถเลือกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา แล้วท าการ
ค้นหา และสามารถเลือกดูรายชื่อนักศึกษา                         ที่ต้องการดูผลการเรียนของนักศึกษาได้ 

 

รูปที่ 29 ผลการเรียน 
 

เมนู T07 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
  สามารถกรอกค้นหาข้อมูลนักศึกษา โดยค้นหาจาก รหัสนักศึกษา, รหัสบัตรประชาชน, ชื่อ, สกุล 

 

รูปที่ 30 ค้นหาข้อมูลนักศึกษา 
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เมนู T08 บันทึกระดับคะแนน (แก้ I) ส าหรับผู้สอน 

 

 

รูปที่ 31 บันทึกระดับคะแนน (แก้ I) ส าหรับผู้สอน 
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เมนู T09 บันทึกระดับคะแนน (เกรด) ส าหรับผู้สอน 
  อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าไปบันทึกคะแนนหรือเกรด โดยเลือกที่ปีการศึกษา แล้วค้นหา สามารถเลือก
วิชาที่ต้องการบันทึกคะแนนหรือเกรด เพ่ือท าการบันทึกคะแนนหรือเกรดเมื่อท ากรอกข้อมูลเรียบร้อย 
สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมด  

 

 

 

รูปที่ 32 บันทึกระดับคะแนน (เกรด) ส าหรับผู้สอน 
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เมนู T09-1 บันทึกคะแนนหรือแก้เกรด  
        ผู้สอนสามารถพิมพ์ใบบันทึกคะแนนหรือเกรด โดยสามารถเลือก ปีการศึกษา แล้วท าการค้นหา และ
สามารถพิมพ์ใบเกรด                    ตามรายวิชาที่สอนได้    

 
รูปที่ 33 บันทึกคะแนนหรือแก้เกรด 

 

เมนู T11รายงานสรุปผลการประเมิน 
 สามารถเลือกดูรายงานสรุปผลการประเมิน โดยเลือก ปีการศึกษา/วิชาที่สอน แล้วเลือกดูผลการประเมิน
และสามารถพิมพ์ใบรายงานสรุปผลการประเมิน แบบ Excel  

 

 
รูปที่ 34 รายงานสรุปผลการประเมิน 
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เมนู T13 ปฏิทินการศึกษา  
  สามารถเลือกปีการศึกษา ส าหรับดูตารางปฏิทินแต่ละการศึกษาได้ 

 
รูปที่ 35 ปฏิทินการศึกษา 

 

เมนู T14 ใบแสดงรายชื่อนักศึกษา 
   สามารถค้นหารายชื่อนักศึกษาที่อยากดู โดยเลือกตามเขตพ้ืนที่  คณะ สาขา ปีที่ เข้า และกลุ่ม              
แล้วกด            และสามารถโหลดรายนักศึกษาชื่อแบบ            และ             ได้ตามต้องการ 

 
รูปที่ 36 ใบแสดงรายชื่อนักศึกษา 
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เมนู T15 ตารางสอบ 
  สามารถเลือกปีการศึกษา/ภาคเรียน ที่ต้องการ แล้วกด             ข้อมูลที่ต้องการก็จะแสดง 

 

รูปที่ 37 ตารางสอบ 
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รูปที่ 38 การลงทะเบียนเรียนเกิน ในระบบทะเบียนกลาง 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเกิน ในระบบทะเบียนกลาง 
 1. นักศึกษา ใส่ User name and Password เข้าระบบทะเบียนกลาง 
 2. เลือกเมนู S 02 (ลงทะเบียน) เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน 
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ป.ตรี) และไม่เกิน 24 หน่วยกิต (ปวส.) ให้พิมพ์ผล 
         การลงทะเบียนเรียน ในเมนู S 03 (ผลลงทะเบียน) เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 4. ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต (ป.ตรี) และ           
     เกิน 24 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 27 หน่วยกิต (ปวส.) ให้พิมพ์ผลการลงทะเบียนเรียนเกิน                                                                   
   ในเมนู S 03 (ผลลงทะเบียน) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าหลักสูตร / หัวหน้าสาขา / 
    รองอธิการบดี คณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจลงนาม เพ่ืออนุมัติตามล าดับ 
 5. ยื่นผลการลงทะเบียนเรียนเกินที่งานทะเบียน  
 6. หากนักศึกษาไม่ยื่นผลการลงทะเบียนเรียนเกิน ภายในเวลาที่ก าหนดจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
     เกินหน่วยกิต เป็นโมฆะ และงานทะเบียนจะยกเลิกผลลงทะเบียนเรียนเกิน โดยถือรายวิชาที่มีการ
     ลงทะเบียนล่าสุด 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ใบรายงานผลการลงทะเบียน 
 

ชื่อ-สกุล................................................................................................. .....................................  รหัสนกัศึกษา.................................................................... 
ระดับ............................................................................. หลักสูตร.............................................................................................. ชั้นปีที่................................ 
คณะ...............................................................................................เกรดเฉลี่ยสะสม........................... ภาคการศึกษา........................./.............................. 
มีผลการลงทะเบียนดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน หน่วยกิต เวลาเรียน 
สภาพการ
ลงทะเบยีน 

สถานะการ
ลงทะเบยีน 

การอนุมัติจากที่
ปรึกษา 

         
         
         
         
         
         
         
         
   รวมหน่วยกิต  หน่วยกิตเกิน..............หน่วยกิต  

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        ลงชื่อ.....................................................นักศึกษา 
                                                                                                                                                              (...........................................................) 
                                                                                                                                               หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................... 

 
ให้นักศึกษาด าเนินการขออนุมัติตามขัน้ตอนดังนี้ 
 
1. ความเห็นอาจารย์ที่ปรกึษา      เห็นควรอนุมัติ      ไม่อนุมัติ     ลงชือ่....................................    (............................................)    ......./......./......  
 
2. ความเห็นหัวหน้าหลกัสูตร       เห็นควรอนุมัติ      ไม่อนุมัติ      ลงชื่อ....................................    (............................................)   ......./......./....... 
 
3. ความเห็นหัวหน้าสาขา           อนุมัติ                ไม่อนุมัติ       ลงชื่อ....................................   (............................................)   ......./......./....... 
 
4. ความเห็นรองอธิการบดี/         อนุมัติ               ไม่อนุมัติ       ลงชื่อ....................................   (............................................)   ......./......./....... 
    คณบดี /ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ     

 
5. งานทะเบียน                         ด าเนินการ                              ลงชื่อ....................................    (...........................................)   ......./......./....... 
 
หมายเหตุ   หากนกัศึกษาไมย่ื่นค าร้องภายในเวลาทีก่ าหนด จะถอืวา่การลงทะเบียนเรียนเกินหนว่ยกิตเป็นโมฆะ และงานทะเบียนจะยกเลิกการลงทะเบียนเกนิ  

 โดยถอืรายวิชาที่มกีารลงทะเบียนล่าสุด 
 

 
 
 

พื้นที่แสดงบาร์โค้ค 

S - 03 

ระดับ ปวส.ลงทะเบียนเรียนได้ 24 หนว่ยกิต แต่ไมเ่กิน 27 หน่วยกิต 

ระดับ ป.ตรี ลงทะเบียนเรียนได้ 22 หน่วยกิต แต่ไมเ่กิน 25 หน่วยกิต 
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การจัดตารางสอน ตารางสอบ 
    เมนูที่ใช้ในการจัดตารางสอน ตารางสอบ 
 เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ จะปรากฏเมนูที่ใช้ในการจัดตารางสอน ตารางสอบ ดังนี้ 
  เมนู RT001 ข้อมูลหลักสูตร   
    ใช้ส าหรับตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาที่ต้องการเปิดสอน โดยจะ
แสดงข้อมูล ชื่อวิชา/หน่วยกิต/จ านวนชั่วโมงเรียน 
  เมนู RT002 เปิดรายวิชา/ตารางสอน/ตารางสอบ   
    ใช้ส าหรับเปิดรายวิชาและจัดตารางสอน ตารางสอบ 
  เมนู RT003 ตารางสอนอาจารย์/หลักสูตร  
    ใช้ส าหรับตรวจสอบ/ Download ตารางสอนอาจารย์ 
  เมนู RT004 ตารางสอนห้องเรียน   
    ใช้ส าหรับตรวจสอบ/ Download ตารางการใช้งานห้องเรียน 
  เมนู RT005 ตารางสอบ  
    ใช้ส าหรับตรวจสอบ/ Download ตารางสอบ 
  เมนู RT006 ค้นหารายวิชาที่เปิด  
    ใช้ส าหรับตรวจสอบรายวิชาที่เปิดก าหนดข้อมูล ผู้สอน /ตารางสอน/ตารางสอบ  
  เมนู RT007 ตรวจสอบการเปิดรายวิชา  
    ใช้ในการตรวจสอบสถานะการก าหนดข้อมูลของแต่ละรายวิชา 
 
 

 
 

รูปที ่39 เมนูที่ใช้จัดตารางสอน 
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การตรวจสอบรายวิชา/ข้อมูลหลักสูตร (RT001) 
 เมนู RT001 ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลรายวิชา โดยรายวิชาที่แสดงในระบบนั้น เป็นรายวิชาที่ระบุไว้
ในเล่มหลักสูตร และในการบันทึกเปิดรายวิชา ควรตรวจสอบและเลือกวิชาที่ปรากฏข้อมูล ชื่อวิชา/หน่วยกิต/
ชั่วโมงเรียน ให้ตรงตามหลักสูตรเท่านั้น ซ่ึงสามารถตรวจสอบข้อมูลรายวิชาโดยคลิกที่          จะ
ปรากฏข้อมูลหลักสูตร 
 

 

รูปที่ 40 แสดงข้อมูลหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้ว 
ค้นหา 

คลิกเลือกเพ่ือดูรายละเอียด
ข้อมูลหลักสูตร 
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การเปิดรายวิชาและจัดตารางสอน ตารางสอบ ( RT002 ) 
 เมนู RT002 เปิดรายวิชา/ลงตารางสอน/ตารางสอบ สามารถท าได้ดังนี้ 
1. ค้นหา สาขา / หลักสูตร ที่ต้องการจัดตารางสอน ตารางสอบ ที่ตัวกรองข้อมูลรายวิชา 
2. กดปุ่ม เปิดรายวิชา เพื่อเลือกรายวิชาและบันทึกข้อมูล โดยจะต้องก าหนดข้อมูลให้ครบถ้วน ดังรูปที่4 
 

 

 
รูปที่ 41 แสดงข้อมูลในการบันทึกเปิดรายวิชา 

เลือกข้อมูล
ที่ต้องการ
แล้วค้นหา 

กรอกค าอธิบาย
รายวิชาทีต่้องการ
แล้วค้นหา 

เลือกข้อมูลที่ต้องการ 

เมื่อเลือกข้อมูลครบแล้ว 
สามารถกด บันทึกได ้

2 

1 

เลือกข้อมูลตามที่ต้องการเปดิรายวิชา 

กรอกจ านวนที่จะรับ 

เมื่อเลือก
รายวิชาแลว้
ข้อมูลจะ
ก าหนดมาให้
โดยอัตโนมัต ิ
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3. เมื่อเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้วให้ค้นหารายวิชาที่เปิด เพ่ือก าหนดข้อมูลผู้สอนและก าหนดตารางสอน        
ตารางสอบ โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ  

1. ค้นหาจากตัวกรองข้อมูลรายวิชา ( จะแสดงรายวิชาที่เปิดตามคณะ / สาขา / หลักสูตร) 
                     2. ค้นหาข้อมูลจากค าอธิบายรายวิชา ( จะแสดงรายวิชาที่เปิดตาม รหัสวิชา / ชื่อวชิา ) 

 

รูปที่ 42 แสดงการค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 
 

1. ค้นหาจากตัวกรองรายวชิา 
2. ค้นหาจากค าอธิบาย

แสดงรายวชิาทีเ่ปดิสอน 
คลิกจัดการเพ่ือก าหนดข้อมูล

ตารางสอนตารางสอบ 
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รูปที ่43 แสดงการก าหนดข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ 

เพิ่ม Lab ได ้

สามารถแก้ไขข้อมูลวชิาหลัก
ได้ตามที่ต้องการ 

สามารถเพิ่มผู้สอน/เพิ่มเวลาเรยีน/เพิม่ตารางสอบ 
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RT003 ตารางสอนอาจารย์/สาขาวิชา 
 ใช้ส าหรับการค้นหาตารางสอนอาจารย์ เพ่ือตรวจสอบรายวิชาและตารางสอน โดยสามารถดาวน์
โหลดไฟล์ตารางสอนส าหรับเอกสาร (Excel)                                              ได ้  

 1. ค้นหาจากตัวกรองข้อมูล (จะแสดงข้อมูลอาจารย์ตามเขตพ้ืนที่, คณะ, สาขา, หลักสูตร, เทอม/ปี) 
 2. ค้นหาจากข้อมูลค าอธิบาย (จะสามารถกรอกค าค้นหาตามรหัสบัตรประชาชน,ชื่อ,สกุล,เทอม/ปี) 

 

รูปที่ 44 ตารางสอนอาจารย์/สาขาวิชา 
 

 

รูปที่ 45 แสดงรายวิชาทีส่อนของอาจารย์ 

1. ค้นหาจากตวักรองข้อมูล 2. ค้นหาจากค าอธบิาย
รายวิชา 

สามารถดาวนโ์หลด
ตารางสอนได้ ดูรายวิชาที่สอน 

ดูตารางสอน 

ดาวน์โหลด
ตารางสอน 
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รูปที่ 46 แสดงผลตารางสอนของอาจารย์ 

 

 
RT004  ตารางห้องเรียน 
 ใช้ส าหรับการตรวจสอบตารางเวลาห้องเรียน โดยเลือกเขตพ้ืนที่ / ตึก / ห้องเรียน / เทอม:ปี จากนั้น
กดปุ่มค้นหาเพ่ือดูข้อมูลการใช้งานห้องเรียน  

 

 

รูปที่ 47 แสดงการค้นหาตารางห้องเรียน 

 
 

เลือกข้อมูลที่ต้องการ 
แล้วค้นหา 
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 เมื่อค้นหาข้อมูลตรวจสอบตารางเวลาห้องเรียน จะปรากฏตารางการใช้งานห้องเรียนทั้งหมด และ
สามารถพิมพ์ตารางห้องเรียนเป็นไฟล์ Excel หรือสามารถ Download ห้องเรียนได้ทั้งอาคาร                                                   
 

 

รูปที่ 48 แสดงตารางการใช้เวลาห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถดาวนโ์หลดตาราง
ห้องเรียนได ้
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RT005 ตารางสอบ 
 ใช้ส าหรับตรวจสอบการจัดตารางสอบ โดยสามารถ Download ตารางสอบทั้งหมดที่หลักสูตร ได้
ด าเนินการจัดตารางสอบ 
 

 

รูปที่ 49 แสดงตารางสอบทั้งหมดที่หลักสูตรได้ด าเนินการจัดตารางสอบ 
 
  

 

รูปที่ 50 แสดงรายละเอียดตารางสอบ 

 

 

 

 

1. ค้นหาจากตวักรองข้อมูล 2. ค้นหาจากค าอธบิาย
รายวิชา 

ดาวน์โหลด
ตารางสอบได้ 

ข้อมูลวิชาที่ได้ท าการค้นหา 

คลิกดตูาราง
สอบได ้
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RT006 ค้นหารายวิชาที่เปิด 
 ใช้ส าหรับค้นหารายวิชาที่คณะ/หลักสูตร ได้บันทึกเปิดรายวิชาในระบบ โดยจะแสดงรายวิชาทั้งหมด
ที่บันทึกเปิดรายวิชา ในเมนูนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ และรายชื่อนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนได้ โดยคลิกที่               

 

 

รูปที่ 51  แสดงข้อมูลการค้นหารายวิชาที่เปิด 

1. ค้นหาจากตวักรองข้อมูล 2. ค้นหาจากค าอธบิาย
รายวิชา 

คลิกดขู้อมูล
รายวิชา
ลงทะเบียน 
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RT007 ตรวจสอบการเปิดรายวิชา  
 ใช้ส าหรับตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ว่าได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลตารางสอน ตารางสอบครบถ้วน
หรือไม่ โดยจะแสดงสถานะในการก าหนดข้อมูลให้ทราบ ซึ่งระบบจะตรวจสอบการก าหนดข้อมูลอาจารย์
ผู้สอน/ตารางสอน/ตารางสอบ 

 

รูปที่ 52  แสดงสถานการก าหนดข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ค้นหาจากตวักรองข้อมูล 2. ค้นหาจากค าอธบิาย
รายวิชา 

เครื่องหมายที่ใช้แสดงในสถานะการ
ก าหนดข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน 

ตรวจสอบสถานการณ์
ก าหนดข้อมูลของ
รายวิชา แต่ละ Section 
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RT008 เปิดรายวิชา/ลงตารางสอน/ตารางสอบ 

   การเปิดรายวิชาและจัดตารางสอน ตารางสอบ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. ค้นหา สาขา / หลักสูตร ที่ต้องการจัดตารางสอน ตารางสอบ ที่ตัวกรองข้อมูลรายวิชา/ค้นหาจากค าอธิบาย 
2. กดปุ่ม เปิดรายวิชา เพื่อเลือกรายวิชาและบันทึกข้อมูล โดยจะต้องก าหนดข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถ
กลับไปดูท่ี RT002 ได้ 

 

รูปที่ 53 เปิดรายวิชา/ลงตารางสอน/ตารางสอบ 

 

เลือกข้อมูล
ที่ต้องการ
แล้วค้นหา 

กรอกค าอธิบาย
รายวิชาทีต่้องการ
แล้วค้นหา 

1 

คลิกจัดการเพื่อ
แก้ไขข้อมูลวชิา
หลัก,เพิ่มผู้สอน
,เพิ่มเวลาสอน
,เพิ่มเวลาสอบ 

สามารถเปิดรายวิชาที่ต้องการโดยเลือกท่ี เปิดรายวิชา 
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รูปที่ 54 แก้ไขข้อมูลวิชาหลัก 

เพ่ิมวิชา Lab ได้ 

สามารถลบรายชื่อ
ผู้สอนได้ 

สามารถเพ่ิม/ลบ 
ตารางเวลาสอบได ้

สามารถแก้ไขข้อมูลวิชาหลักได้ 
เม่ือแก้ไขเสร็จ ให้ท าการบันทึก
ข้อมูล 

สามารถเพ่ิมผู้สอน/เพ่ิมเวลา
เรียน/เพ่ิมเวลาสอได ้
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RT09 รวมวิชาที่เปิดตาม comment 
 จะสามารถค้นหาข้อมูลที่รวมรายวิชาที่เปิดตาม ชื่อกลุ่ม ดังนี้ 
1. ค้นหาจากตัวกรองข้อมูลรายวิชา โดยเลือกข้อมูล(เขตพ้ืนที่,คณะ,สาขา,สาขาวิชา,ภาคเรียน/ปี) 
2. ค้นหาจากค าอธิบายรายวิชา โดยกรอกข้อมูลตามท่ีต้องการ 
 

 

รูปที่ 55 รวมวิชาที่เปิดตาม comment 
 

 
รูปที่ 56 ตารางเวลาของแต่ละวิชา 

 

1 2 

แสดงรายวิชาที่เปิดตาม Comment 

สามารถเข้าดู
ตารางเวลา
ของแต่ละวิชา 

สามารถพมิพ์
ตารางเวลาของ
แต่ละวิชาได ้
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ระบบฐานข้อมูลกลาง 

 

รูปที่ 57 ระบบฐานข้อมูลกลาง มทร.ล้านนา 

ระบบฐานข้อมูลกลาง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูล
นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดได้ดึงมาจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้แก่ ระบบทะเบียนกลาง ระบบ
บริหารงานบุคคล ซึ่งระบบได้แบ่งเป็นข้อมูลด้านนักศึกษา, ข้อมูลด้านอาจารย์และข้อมูลด้านงานทะเบียน  

 
รูปที่ 58 ข้อมูลด้านนักศึกษา 
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จากรูปที่ 2 แสดงรายการข้อมูลด้านนักศึกษา อาทิเช่น จ านวนนักศึกษาตามชั้นปี , จ านวนนักศึกษาตามเพศ, 

จ านวนนักศึกษาตาระดับ ซึ่งแบ่งตามประเภทต่างๆ โดยแต่ละประเภทสามารถเลือกปีการศึกษา , เทอม, เดือน
ของปีการศึกษา, เขตพ้ืนที่และคณะได้ ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 59 เลือกกรองข้อมูล 

 

รูปที่ 60 ตัวอย่างข้อมูลจ านวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) 
 

 

รูปที่ 61 ข้อมูลด้านบุคลากร 
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รูปที่ 62 ข้อมูลด้านงานทะเบียน 

หากผู้ใช้งานต้องการส่งออกไฟล์ Excel ต้องท าการล็อกอินเข้าระบบก่อน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่มุมขวาบน

ของหน้าจอ คลิกที่  จากนั้นกรอก Username และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ กรณีท่ียังไม่มี 
Username และ Password สามารถลงทะเบียนการใช้งานระบบได้ โดยใช้ Username ไม่ต้องกรอก @rmutl.ac.th และ
Passwordที่ต้องการ 
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รูปที่ 63 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางและลงทะเบียนการใช้งานระบบ 
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ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 

รูปที่ 64 ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 ระบบบริหารบุคคล เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการข้อมูลของบุคลากร มทร.ล้านนา ส าหรับบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ซึ่งระบบบริหารงานบุคคลได้รวบรวมข้อมูลทุกเขตพ้ืนที่ให้เป็นระบบเดียวกัน จึงท า
ให้ใช้งานร่วมกันได้ทั้ง 6 เขตพ้ืนที่ การเข้าใช้งานระบบบริหารบุคคลจากลิงค์  https://hr.rmutl.ac.th/ 
จากนั้นเลือกเข้าระบบบุคลกรหรือระบบเจ้าหน้าที่  

 

รูปที่ 65 ระบบบริหารงานบุคคล ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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รูปที่ 66 ระบบบริหารงานบุคคล ส าหรับบุคลากร 

ระบบบริหารงานบุคคล ส าหรับบุคลากร ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร เช่น ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา และประวัติสัญญาจ้างเป็นต้น  ข้อมูลบางส่วนบุคลากรสามาร
แก้ไขได้เอง แต่ข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ กบบ. ซึ่งเมนู
ของบุคลกรมีดังนี้ 

 
รูปที่ 67 เมนูการใช้งานระบบบุคคลส าหรับบุคลากร มทร.ล้านนา 
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1. การเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 
 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(RCDL) ผ่านทางเว็บไซต์ http://hr.rmutl.ac.th >เข้าระบบบุคลากร โดยใช้ username และ password 
ของมหาวิทยาลัย ระบบรับสมัครอยู่ในหมวด E10 สอบมาตรฐาน 

 

 
รูปที่ 68 การเข้าใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 

 
2. การลงทะเบียนการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) 
 ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูการทดสอบ จะปรากฏตารางและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลวันเวลที่ทา 
การทดสอบและจานวนผู้ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือลงทะเบียน 
ในหลักสูตรที่ต้องการ โดยรายชื่อที่ทาการลงทะเบียนจะปรากฏอยู่ในเมนู “รายการสอบมาตรฐานและ 
ฝึกอบรมที่ผ่านมา” 

 

รูปที่ 69 การลงทะเบียนการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) 
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3. ข้อมูลเลขที่นั่งของผู้เข้าสอบ  
 ภายหลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการลงทะเบียน ระบบจะทาการสุ่มหมายเลขท่ีนั่งสอบของแต่ละหลักสูตร 

ภายหลังจากการแสดงข้อมูลเลขท่ีนั่งผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องดาเนินการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบต่อไป 

 

รูปที่ 52 ระบบยังไม่แสดงข้อมูลเลขท่ีนั่งสอบ (อยู่ในช่วงการเปิดลงทะเบียนสอบ) 

 

รูปที่ 70 การแสดงเลขท่ีนั่งผู้เข้าสอบของแต่ละหลักสูตรภายหลังระบบปิดลงทะเบียน 

4. การพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ 

 ผู้เข้าสอบจะต้องดาเนินการจัดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนการสอบ เพ่ือแสดงตนต่อคณะกรรมการ 

กากับศูนย์สอบในวันที่ดาเนินการสอบ การพิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบ จะมีเมนูปรากฏอยู่ด้านบน ภายหลัง 

จากการลงทะเบียนแล้วเสร็จ บัตรเข้าห้องสอบจะสมบูรณ์เมื่อระบบปิดการรับสมัครและปรากฏข้อมูลเลขที่ 
นั่งสอบของแต่ละหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

รูปที่ 71 เมนูการพิมพ์เอกสารเข้าห้องสอบ 
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รูปที่ 72 รายละเอียดบัตรเข้าห้องสอบ 

5. การยกเลิกการลงทะเบียนสมัครสอบ 

 ผู้เข้าสอบ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนการสมัครสอบได้ ภายในระยะเวลาช่วงที่ทาการลงทะเบียน 

เท่านั้น โดยทาการคลิกปุ่มค าสั่ง “ยกเลิกลงทะเบียน” ในหลักสูตรที่ทาการลงทะเบียนไว้และกดยืนยัน เพ่ือ 

ยกเลิกการลงทะเบียน 

 

รูปที่ 73 การยกเลิกการลงทะเบียนเข้าสอบ 
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6. การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
 ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตารางการฝึกอบรมสาหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการ 
ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย หลักสูตร 
Computer Essential ห ลัก สูต ร Online Essential ห ลัก สูต ร Word Processing แ ล ะ ห ลัก สูต ร 
Spreadsheets ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยทาการเลือกเมนู 
“การฝึกอบรม” และทาการคลิก “ลงทะเบียน” 

 

รูปที่ 74 การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
7. การแสดงผลการทดสอบ  
 ระบบจะทาการแสดงข้อมูลผลการสอบ โดยคะแนนในแต่ละหลักสูตรต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
จึงจะผ่านการทดสอบในหลักสูตรนั้น ผลการสอบจะแสดงผลในระบบภายหลังจากการทดสอบเสร็จใน 7 วัน
ท าการ 

 

รูปที่ 75 การแสดงผลการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 

8. ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม 
 หากพบปัญหาการใช้งานระบบการสมัครสอบ-การฝึกอบรม ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อได้ดังนี้ 
 ปัญหาเรื่องการลงทะเบียน/ การเข้าสอบ 
  053921444 ต่อ 1624 (ณหทัย) , 5302 (ออมทรัพย์) , 5305 (ชัชวาลย์) , 5306 (ภรันยู) 
  กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
 ปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัคร 
  053921444 ต่อ 1108, 1109 
  กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 

 
รูปที่ 76 หน้าหลักระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 

ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) ประกอบระบบต่างๆ ดังนี้ 
1. ระบบการควบคุมงบประมาณ 5. ระบบสินค้าคงคลัง 
2. ระบบเจ้าหนี้ 6. ระบบลูกหนี้เงินยืม 
3. ระบบการรับเงินและการจัดทางบกระทบยอดธนาคาร 7. ระบบทั่วไปและระบบบัญชีแยกประเภท 
4. ระบบสินทรัพย์ถาวร 8. รายงานระบบ 

1. ระบบการควบคุมงบประมาณ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับติดตาม เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ตาม

แผนการด าเนินงานของกลุ่มงาน ใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการจริงกับ
แผนงาน เพ่ือก าหนดแนวทางหรือวิธีการแก้ไข ให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้   

 
รูปที่ 77 ระบบการควบคุมงบประมาณ 
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2. ระบบเจ้าหนี้  
ระบบเจ้าหนี้ใช้ส าหรับการตั้งเจ้าหนี้ พร้อมรับรู้ค่าใช้จ่าย โดยเจ้าหนี้ทั้งหมดจะมีทะเบียนคุมรายตัว

แต่ละราย เพื่อดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของเจ้าหนี้ นอกจากนี้ใช้ส าหรับการจ่ายเงิน การออกเช็ค
และใบก ากับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 
รูปที่ 78 ระบบเจ้าหนี้ 

3. ระบบการรับเงินและการจัดท างบกระทบยอดธนาคาร  
ระบบการรับเงินและการจัดท างบกระทบยอดธนาคารเป็นระบบงานเพ่ือก าหนดรูปแบบเช็ค และ งาน

พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ที่ใช้ควบคุมติดตามยอดคงเหลือและความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร โดย
สามารถจัดท าการกระทบยอดกับ Statement จากธนาคาร 

 
รูปที่ 79 ระบบการรับเงินและการจัดท างบกระทบยอดธนาคาร 
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4. ระบบสินทรัพย์ถาวร 
 ระบบสินทรัพย์ถาวรใช้ส าหรับงานควบคุมสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน ประกอบด้วย 
อาคาร ที่ดิน และทะเบียนครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน พร้อมทั้งต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ถาวร รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบและพ้ืนที่ที่สินทรัพย์ถาวรชิ้นนั้นตั้งอยู่ 

 
รูปที่ 80 ระบบสินทรัพย์ถาวร 

5. ระบบสินค้าคงคลัง 
 ระบบสินค้าคงคลังเพ่ือดูแลวัสดุที่ต้องการเก็บคลัง ระบบจะเก็บความเคลื่อนไหวขึ้น/ลงของวัสดุแยก
ตามคลังแต่ละแห่ง รวมถึงราคาการสั่งซื้อครั้งสุดท้าย ไว้ที่ทะเบียนคุมวัสดุรายตัว  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและสถิติใน
การบริหาร และ ควบคุมการใช้งาน 

 
รูปที่ 81 ระบบสินค้าคงคลัง 
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6. ระบบลูกหนี้เงินยืม 
ระบบลูกหนี้เงินยืมใช้ส าหรับการตั้งลูกหนี้เงินยืมและลูกหนี้เงินทดรองจ่าย โดยลูกหนี้ทั้งหมดจะมี

ทะเบียนคุมรายตัวแต่ละราย เพ่ือดูรายละเอียดและยอดรวมหนี้คงค้างของลูกหนี้ นอกจากนี้ใช้ส าหรับการรับ
เงิน การออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการรับค่าปรับและเงินบริจาค 

 
รูปที่ 82 ระบบลูกหนี้เงินยืม 

7. ระบบท่ัวไปและระบบบัญชีแยกประเภท 
รายการทั้งหมดที่บันทึกจากระบบต่างๆจะส่งมาที่ระบบบัญชีแยกประเภท เพ่ือประมวลผลในการออกรายงาน
งบการเงิน และ ยังใช้บันทึกรายการทางบัญชี, และบันทึกปรับปรุงรายการประจ าเดือนด้วย 

 
รูปที่ 83 ระบบทั่วไปและระบบบัญชีแยกประเภท 
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ตัวอย่างรายงานจากระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (ERP) 

 
รูปที่ 84 ตัวอย่างรายงานงบประมาณเบิกจ่ายปี 2559 
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เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

รูปที่ 85 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์เขตพ้ืนที่และเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
หน้าบ้านที่แสดงข้อมูลต่างๆ ดังรูปที่ 12  และส่วนของหลังบ้าน ระบบจัดการเว็บไซต์ มทร.ล้านนา โดยผู้ดูแล
เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://webs.rmutl.ac.th/login ซึ่งเป็นเครื่องมีที่ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ 
ได้บนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานรับผิดชอบเท่านั้น เช่น ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรม รูปภาพ เป็นต้น  

 

รูปที่ 86 เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ มทร.ล้านนา 
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รูปที่ 87 เมนูที่ใช้จัดการเว็บไซต์ส าหรับผู้จัดการเว็บไซต์ 

ระบบเว็บไซต์ มทร.ล้านนา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆให้กับเว็บไซต์ต่างๆได้ 
เช่น ส านักวิทยบริการฯ แจ้งกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา สามารถเขียนบทความข่าวสารได้ที่เว็บ
ส านักวิทยบริการฯ แล้วเลือกแสดงบนหน้าเว็บของมหาวิทยาลัย หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนๆได้ 

 

รูปที่ 88 เลือกแสดงผลเว็บไซต์อ่ืนๆ 
 



55 
 

การเข้าสู่ระบบ 
 เข้าสู่เว็บไซต์ https://arit.rmutl.ac.th/ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - การเข้าจองห้องประชุม เข้าไปที่                                   แล้วจะเข้าสู่หน้าล็อกอิน    
เพ่ือท าการกรอก UsernameและPassword       
 

 

รูปที่ 89 การจองห้องประชุม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอก Username
และ Password 

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ 

https://arit.rmutl.ac.th/
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 เมื่อกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้า Login ให้ท าการคลิกเลือก ระบบการจองห้อง
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  
 

 

รูปที่ 90 หน้า Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการคลิกเลือกเพื่อเข้าสู่
หน้าการกรอกรายละเอียด
จองห้องประชุม 
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ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 

 1. เลือกเขตพ้ืนที่ที่ต้องการใช้ห้องประชุม 

 2. เลือกสถานที่ที่ต้องการ 

 3. เลือกวันเวลาที่ต้องการ 

 4. เมื่อเลือกครบแล้วท าการขออนุญาตใช้ห้องประชุม  

 

รูปที่ 91 การจองห้องประชุมทางไกล 

 

 

1 

2 

3 

4 

สามารถกดตรงวันที่ เพ่ือเข้าไปดู
รายละเอียดการขอใช้ห้องประชมุ 
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กรอกรายละเอียดการสั่งจองใช้งานห้องประชุม 

 1. ท าการเลือกเวลาที่จะใช้ห้องตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมจนสิ้นสุดการประชุม 

 2. ท าการกรอกหัวข้อการประชุมหรือรายละเอียด เช่น ประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปี 2555 

 3. กรอกจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 4. เอกสารแนบต้องเป็น PDF เท่านั้น 

 5. เมื่อท าการกรอกข้อมูลครบแล้ว สามารถกด Submit ได้เลย 

 

รูปที่  92 การกรอกรายละเอียดการจองใช้ห้องประชุม 

สามารถเลือกห้อง
ประชุมที่ต้องการใช้
งานได้ตามเขตพ้ืนที่
ที่ต้องการ 

ห้องประชุม/
เขตพ้ืนที่ที่ได้ท า
การจองใช้งาน 

เมื่อท าการกรอกข้อมูลครบแล้ว
สามารถกด Submit ได้เลย 

ท าการกรอกรายละเอียดการจองห้องประชุม 

1 

2

 

3

 4

 

5
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ระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าใช้งานได้ที่  
http://reserve.rmutl.ac.th/car  มีส่วนการใช้งานอยู่ 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ คือ ส่วนที่จัดการข้อมูลต่างๆ สามารถจัดการการขออนุญาต จัดการผู้ใช้งาน 
จัดการประเภทรถจัดการรถ จัดการพนักงานขับรถ และออกรายงานต่างๆภายในระบบได้ 
 2. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป คือ ส่วนที่ผู้ใช้งานทั่วไปเข้ามาใช้งานจองรถ ดูตารางการใช้งานรถ ดู
รายละเอียดการจองรถประเมินคนขับรถได้ 
 3. ส่วนของพนักงานขับรถ คือ ส่วนที่พนักงานขับรถ เข้ามาตรวจสอบตารางการเดินรถ ส่ง
รายละเอียดการใช้รถ 

 
รูปที่ 93 เมนูการใช้งานทั่วไปจองรถ 

 

รูปที่ 94 ระบบจองรถออนไลน์ 
 



 

โดย. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ1109, 1108 
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