
 



คํานํา 

 

 คูมือการใหบริการ  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย  จัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการใชงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหองสมุด ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดใหบริการสําหรับนักศึกษาเพ่ือเปนชองทางใน

การคนควาหาความรูเพ่ิมเติมประกอบการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 

อีกท้ังนักศึกษายังสามารถแจงขอขัดของและขอแนะนําท่ีเปนประโยชน กับการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด ในสวนของการติดตอสอบถาม

ตามรายละเอียดท่ีไดชี้แจงไวในทายเลม 

 ท้ั งน้ี  นักศึกษาสามารถตรวจสอบขาวสาร และขอมู ลตางๆ ท่ี เปน 

ป จ จุ บั น ได จ าก เว็ บ ไซต งาน วิ ท ยบ ริ ก ารและ เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 

http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th ซึ่งงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จะสรรหาขอมูลท่ีเปนประโยชนมาเผยแพรประชาสัมพันธแกนักศึกษาและ

ผูใชบริการเว็บไซตตอไป 

 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16  พฤษภาคม  2560 
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ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ 

เขาสูระบบโดยใช RMUTL 

RMUTL Passport คืออะไร? 

 RMUTL Passport คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเครือขายไร

สาย RMUTL WiFi เปนตน 

RMUTL Passport ประกอบดวย 

1. ช่ือผูใช (Username) : Name_Surname58** 

2. รหัสผาน (Password) : เลขท่ีบัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก 
 

        **Name คือ ชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 Surname คือ อักษร 2 ตัวแรกของชื่อสกุลภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 58 คือ เลข 2 ตัวทายปการศึกษาท่ีนักศึกษาเขาศึกษา 

ตัวอยาง  นักศึกษาชื่อ  Ampha (อําภา) นามสกุล Ramphi (รําไพ)  

             เขาศึกษาปการศึกษา 2558 Username คือ ampha_ra58 

หากมีชื่อและนามสกุลท่ีเหมือนกันหลายคน จะเพ่ิมเลข 1,2,3.... ตอทายไปเรื่อยๆ เชน 

ampha_ra581,  ampha_ra582 เปนตน  หรื อ  นักศึ กษาสามารถตรวจสอบชื่อผู ใช  

(Username) ไดท่ี URL : http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th เมนู บริการระบบสารสนเทศ 

>> คนหาบัญชีผูใช 

 นักศึกษาควรเปลี่ยนรหัสผานทันทีเมื่อเขาใชงานครั้งแรก ซึ่งสามารถเปลี่ยน 

ไดท่ีเว็บไซต  URL : http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th เมนู บริการระบบสารสนเทศ >>

เปลี่ยนรหัสผานระบบไอที 
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RMUTL Passport ไดมาอยางไร 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนํารายชื่อและขอมูลนักศึกษาใหม

จากฐานขอมูล มาสรางเปน RMUTL Passport โดยนักศึกษาท่ีเขาใหมจะไดรับ RMUTL 

Passport ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา  และสามารถใชงานไดจนกระท่ังหมด

สภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 

 

RMUTL Passport เปนกุญแจสวนบุคคลใชเขาสูบริการตาง ๆ นักศึกษาทุกคน

มีหนาท่ีรักษาความลับของรหัสผานไวเปนการสวนตัว คาดเดาไดยาก และ

ในทางกฎหมายยังเปนการระบุตัวผูใชบริการตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 “เปลี่ยนรหัสผานของระบบ RMUTL 

Passport อยางนอยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และปองกันการเกิด

ปญหาการคุกคามทางเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีจะกระทบตอขอมูลสวนตัวหรือ

ฐานขอมูลของนักศึกษา” 
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RMUTL Passport ใชกับระบบใดไดบาง? 

 นักศึกษาสามารถใช RMUTL Passport ในการลงชื่อ (Sign In) เขาใชบริการ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดดังน้ี 

1. การใหบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WiFi) 

2. บริการ Office 365 (E-mail), Calendar, MS Office online ฯลฯ 

3. ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ Microsoft 

4. โปรแกรม Microsoft Lync 

5. ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 

6. การใชงาน VPN (Virtual Private Network) 

7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

8. ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC) 

 

การใชบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WIFI) 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย สามารถเขาใชบริการ

ระบบเครือขายไรสาย ไดครอบคลุมทุกอาคารในมหาวิทยาลัยฯ  

การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi นักศึกษาตองลงชื่อเขาใชโดยใช 

RMUTL Passport ของนักศึกษา โดยมีสัญญาณ WiFi คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ซึ่งนักศึกษา

สามารถดูคูมือการเชื่อมตอเครือขาย ไดท่ี URL : http://www.arit.rmutl.ac.th เมนู คูมือ

บริการสารสนเทศ  
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กรณี นักศึกษาใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรในหองสมุด หรืออ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมี

ใหบริการ  เมื่อเลิกใชงาน นักศึกษาตอง Logout ทุกครั้ง โดยนักศึกษาสามารถเขาไป Logout 

ไดท่ี URL : http://203.158.160.210  

บริการ Office 365 (E-mail) 
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บริการ Office 365 มีอะไรบาง 

 Office 365 สามารถดาวนโหลดติดต้ังใชงานไดท้ังบน Smart Phone , Tablet , 

Computer PC หรือ Mac อีกท้ังยังสามารถเรียกใชงาน Office Online ไดทุกท่ี     

ท่ีมีอินเทอรเน็ตบนโลกน้ี 

 1 User สามารถโหลดชุดโปรแกรมลิขสิทธ์ิของ Microsoft Office ไดถึง 5 เครื่อง

พรอมกัน 

 Outlook (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลถึง 50 GB และ

สามารถแนบไฟลสงเอกสารภายในอีเมลไดสูงสุด 25 MB 

 Calendar (ปฏิทิน) สามารถเพ่ิมขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองลงในปฏิทินได 

พรอมท้ังยังสามารถทําการนัดหมายระหวางบุคคลหรือกลุมตาง ๆ บนปฏิทินได 

 People (บุคคล) สามารถทําการคนหา E-mail ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได 

และยังสามารถสรางกลุมภายใน Office 365 เพ่ือท่ีจะสามารถใชขอมูลรวมกันได 

 Yammer (แยมเมอร) เครือขายสังคมออนไลนภายในองคกร อาจารย บุคลากร

และนักศึกษา สามารถติดตอสื่อสาร สนทนากันและสามารถติดตามกันได เสมือน

เปนเฟสบุคภายในองคกร 

 OneDrive (พ้ืนท่ีจัดเก็บออนไลน) มีพ้ืนท่ีจัดเก็บออนไลนมากถึง 1TB สําหรับงาน

เอกสาร รูปภาพและไฟลตาง ๆ อีกท้ังยังสามารถแชรไฟลและเขาถึงเอกสาร

ออนไลนได 

 SharePoint (การจัดการขอมูล) บริการการบริหารการจัดการขอมูลองคกรแบบ

ออนไลน 

 Task (งาน) บริการการบริหารจดัการงานตาง ๆ ของตนเองและองคกร 

 Delve บริการท่ีจะชวยใหคุณพบกับขอมูลท่ีนาสนใจ 

 Video บริการพ้ืนท่ีในการอัพไฟลวีดีโอเพ่ือเผยแพรภายในองคกร สามารถสราง

ชองรายการของตนเองได 
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 Office Online บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ท่ีสามารถทํางาน

รวมกันบนอินเทอร เ น็ตได ซึ่ ง มีบริการของ Word Online , Excel Online , 

PowerPoint Online , OneNote Online 

 Sway บริการเครื่องมือการสรางเว็บไซตสําเร็จรูป โดยผูสรางไมจําเปนตองเขียนโคด

ในการสรางเว็บเลย 

 

ข้ันตอนการใชบริการ 

1. เขาไปท่ี URL : http://portal.office.com 

2. เขาสูระบบโดยใช RMUTL Passport และตอทายดวย @live.rmutl.ac.th 

ตัวอยาง ampha_ra58@live.rmutl.ac.th 

 

การคนหาช่ืออีเมล (User Name) 

นักศึกษาสามารถคนหาชื่ออีเมล หรือ User Name สําหรับ Sign in เขาใชบริการ

ระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยฯ ดวยตนเองไดท่ี http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th 

แลวคลิกท่ีเมนู “บริการระบบสารสนเทศ” แลวเลือก “คนหาบัญชีผูใช” 
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จากน้ันใหกรอกขอมูล เชน รหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล  

 

 

 

เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏขอมูลนักศึกษา ดังภาพ 

 

 

 

 

 

ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft 

เ ข า ใ ช ง า น ท่ี  URL : http://download.rmutl.ac.th โ ด ย มี ซ อ ฟ แ ว ร ท้ั ง

ระบบปฏิบัติการ ซอฟแวรงานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปนเครื่องมือในการพัฒนา

โปรแกรมตางๆ อาทิเชน 

 Microsoft 

 Microsoft for Developer 

- Expression Studio 4 Ultimate 

- Robotics Studio Standard 2008 

 Microsoft OFFICE 

- Microsoft Lync 

- Microsoft Project 

- Microsoft Visio 

 Microsoft Windows (Desktop) 

 Microsoft Windows (Server)    เปนตน 
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ข้ันตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ Microsoft 

1. เขาเว็บไซต http://www.download.rmutl.ac.th  หรือ 

2. เปด URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จะปรากฏหนา “ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ”  

 

 

 

 

 

4. จากน้ันใหนักศึกษาพิมพชื่อผูใช และ รหัสผาน โดยชื่อผูใชตองมี rmutl\ นําหนาทุก

ครั้ง 
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5. เมื่อนักศึกษาเขารหัสผานเรียบรอยแลวจะเขาหนาจอ RMUTL Download ให

นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีตองการจะ download แลวเลือกดาวนโหลดโปรแกรมท่ี

ตองการไดเลย  
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ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 

รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเน้ือหา โดยมีสื่อในการเรยีนการสอนหลากหลาย

วิชาท่ีออนไลนบนระบบ  

 

 

 

 

ข้ันตอนการใชบริการระบบ E-learning  สามารถเขาได 2 ทาง คือ  

1. เขาไปท่ี URL : http://education.rmutl.ac.th หรือ 

2. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ URL : http://www.chiangrai.rmutl.ac.th 

2.1 เลือกเมนูบริการ คลิกท่ี E-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Passport 
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การใชงาน VPN (Virtual Private Network) 

เปนบริการท่ีเขาถึงเครือขายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เชน ใชอินเทอรเน็ต

ท่ีบาน หรือระบบเครือขาย 3G บนมือถือ แลวตองการเขาถึงฐานขอมูลงานวิจัย โดยผู

ใหบริการฐานขอมูลจะตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชโดยกําหนดใหเขาถึงบริการผานเครือขายของ

มหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน การใหบริการ VPN ของมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารย เจาหนาท่ี และ

นักและนักศึกษา เพ่ือใชสําหรับ 

1. เปลี่ยนรหัสผานบัญชี RMUTL Passport 

2. สืบคนฐานขอมูลงานวิจัยผานโครงขายของมหาวิทยาลัยฯ ฐานขอมูลงานวิจัย

จํานวน 14 ฐาน ซึ่งบอกรับโดย สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รายละเอียดดู

ไดจาก URL : http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th/index.php/97-lib/210-database  

 คูมือการต้ังคาระบบ VPN URL : http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to 
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เขาสูระบบโดยใชบัญชีอ่ืน 

การเรียนภาษาตางประเทศ (Tell Me More) 

 เปนระบบการเรียนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบเครือขาย 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยทุกท่ีทุกเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข้ันตอนการใชบริการระบบ Tell Me More  สามารถเขาได 2 ทาง คือ  

1. เขาท่ี URL : http://tmm.rmutl.ac.th หรือ 

2. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ URL : http://www.chiangrai.rmutl.ac.th 

2.1 เลือก Tell Me More  
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2.2 เขาสูระบบโดย 

  

Username : รหัสนักศึกษา เชน 54531211009-6  

Password  : รหัสบัตรประชาชน 

 

 

 

   การใหบริการหองสมุด 
ที่ต้ัง 

•   อาคารวิทยบริการ  ชั้น 3 และ ชั้น 4 

กําหนดเวลาการใหบริการ 

 •   จันทร – ศุกร เปดบริการ เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

•   หยุดวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 

การเขาใชบริการหองสมุด 

เขาใชงานไดท่ี URL.  http://library.rmutl.ac.th 
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การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน 

(Reference Database) 

เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพ่ือการใชทรัพยากร 

ตามเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก 

รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานขอมูลท่ี

ใหบริการ ประกอบดวย ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) จํานวน 14 ฐานขอมูล 

ดังน้ี 

 

1. ABI/INFORM Complete 8. Academic Search Complete 

2. ACM Digital Library 9. Computers & Applied Sciences 

Completet      

3. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 10 Education Research Complete 

4. ProQuest Dissertation & Theses : 

Full Text 

11.  H.W. Wilson (12 Subjects) 

 

5. SpringerLink – Journal 12. Emerald Management (EM92) 

6. Web of Science 13. ScienceDirect 

7. American Chemical Society Journal 

(ACS)  

14. EBSCO Discovery Service Plus Full 

Text 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี URL.  http://library.rmutl.ac.th 
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ฐานขอมูลวิจัยไทย จาก สวทช 

ฐานขอมูลงานวิจัยของไทย รวมงานวิจัยมากกวา 6,000 เรื่อง (80,000 เรื่อง เมื่อ

ดําเนินงานจริง) โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติรวมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ จึงจัดทําโครงการนํารองระบบฐานขอมูลงานวิจัยของแตละสถาบัน ซึ่งเผยแพรแลว

ทางอินเทอรเน็ตใหสามารถบริการสืบคนฐานขอมูลตางระบบไดจากจุดเดียว  โดยเริ่มบริการ

โครงการนํารองสําหรับการสืบคนฐานขอมูลงานวิจยัของประเทศไทยทางอินเทอรเน็ต ต้ังแต 

กันยายน 2544 

เขาใชงานไดท่ี URL : http://www.thairesearch.in.th 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RMUTL Chiangrai |งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

http://www.thairesearch.in.th/


16 
 
 

ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย จาก สวทช 

ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ของทุกมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ 

เขาใชงานไดที่ URL : http://thesis.stks.or.th 

 

 

 

 

 

ฐานขอมูล TDC จาก Thailis 

TDC เ ป น โ ค ร ง ก า ร ท่ี ดํ า เ นินการภาย ใต  ความร วมมื อ พัฒนาห อ ง สมุ ด

สถาบันอุดมศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดย

ในชวงแรกจะใหสิทธ์ิเขาใชเฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่งนําขอมูลเขามาใชรวมกันเทาน้ัน 

ตอมา สํานักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษามีนโยบายใหเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนคน

ไทย สามารถใชประโยชนทางดานการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงไดมีการขยายขอบเขตการ

ใหบริการ อยางไรก็ตาม สมาชิกผูใชท่ัวไป จะถูกจํากัดดวยจํานวนรายชื่อตอวันท่ีอนุญาตให 

download ได  สําหรับการใชงานภายในองคท่ีเขารวมโครงการน้ัน ไมมีการจํากัดแตอยาง 

ใด 

เงื่อนไขการใชงาน  โครงการน้ีเปนโครงการท่ีเนนการใหบริการขอมูลฉบับเต็มในรูป

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชสําหรับสนับสนุนการศึกษา การคนควา วิจัย และการเผยแพรผลงาน

ของ นักศึกษา อาจารย นักวิจัย และเจาของผลงานตางๆ หามมิใหนําผลงานเหลาน้ีไปใช
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แสวงหาประโยชนทางดานการคา หรืออ่ืน ใด นอกเหนือจากการใชเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ประเทศเทาน้ัน และจะตองอางอิงถึงเจาของผลงานเหลาน้ีทุกครั้ง 

เขาใชงานไดท่ี URL : http://dcms.thailis.or.th 

 

 

 

 

 

ฐานขอมูลงานวิจัย จาก E-Library TRF 

         ฐานขอมูลงานวิจัยจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) จํานวนงานวิจัยกวา 3,000 โครงการ ท้ังบทคัดยอ  และรายงานวิจัยฉบับเต็ม มี

ท้ังงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน งานเชิงพ้ืนท่ี งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  งานวิจัยและ

พัฒนา และงานวิจัยวิชาการ  ผูใชตองลงทะเบียนกอนการใชงาน จึงจะสามารถดาวนโหลด

ขอมูลงานวิจัยได 

เขาใชงานไดท่ี URL : http://elibrary.trf.or.th 
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ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ 

เขาสูระบบโดยใช RMUTL 

               หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book 
คือ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผูท่ีอานสามารถ อานผานทางอินเตอรเน็ต 

หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกสพกพาอ่ืน ๆ ได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส จะมี

ความหมาย รวมถึงเน้ือหา ท่ีถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมาได โดย

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส มีลักษณะการ นําเสนอ สอดคลอง และคลายคลึงกับ การอานหนังสือ

ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน แตจะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการคนหา และ

ผูอาน สามารถอาน พรอม ๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือ

ในหองสมุดท่ัวไป 

E-Book >>>>บริการฐานขอมูลหนังสืออเิล็กทรอนิกส 

  

 
   URL : http://tinyurl.com/gvrl4rmutl 

 

 

ฐานขอมูลหนังสือ E-Book (Textbook)  จาก

สํานักพิมพ GALE สามารถเขาใชไดพรอมๆ 

กัน โดยไม จํา กัดจํานวนผู ใช  ทั้ งบน PC, 

Tablet และ Smartphone ที่รองรับการใช

งานผานทาง Browser สามารถอานเน้ือหา

บทความในรูปแบบ HTML ไดทันที 

หมายเหตุ.สามารถใชบริการภายใตเครือขาย

มหาวิทยาลัย 
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http://accessengineeringlibrary.com 

 

ฐานขอมูลออนไลนทางดานวิศวกรรมศาสตร 

ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาตาง ๆ 

มากกวา 10 สาขาประกอบดวยหนังสือหลัก

จากสํานักพิมพหนังสือ McGraw-Hill 

มากกวา 600 รายการ สามารถเขาใชบริการ

ผานเว็บไซต

http://accessengineeringlibrary.com 

 โดยระบุ Username: RMUTL และ 

Password: engineer 

http://www.elibrary.rmutl.ac.th                                                                       

 

 

 

 

 

 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book 

ภาษาไทย สามารถอานหนังสือออนไลนได

โดยใช Username และ Password เดียวกับ

ระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC) 

 นักศึกษาสามารถเขาใชงาน Web OPAC เพ่ือสืบคนทรัพยากร  หรือหนังสือใน

หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท้ัง 6 เขตพ้ืนท่ีโดยการเปด Web Browser 

เขาสูเว็บไซต URL : http://autolib.rmutl.ac.th ในสวนของขอมูลสมาชิกเขาสูระบบโดยใช 

Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย 
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แนะนําระบบสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย URL : http://autolib.rmutl.ac.th 

ภาพท่ี 1  แสดงหนา Web OPAC RMUTL 

 

 

 

 

 

 

 

การสืบคนทรัพยากร  หรือหนังสือในหองสมุดมี 3 ทางเลือกสําหรับ 

การคนควา  ประกอบดวย 

ทางเลือกท่ี 1  Basic search 

ทางเลือกท่ี 2  Advance Search 

ทางเลือกท่ี 3  Alphabetically Search 

ภาพท่ี 2  แสดงหนาการสืบคน 

 

 

 

 

 

งานบริการสมาชิก  เปนงานยอยท่ีรองรับการบริการสมาชิกของหองสมุดผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต  เพ่ือใหผูใชหองสมุดสามารถตรวจสอบสถานะตาง ๆ ของตนเอง     

เชน  สถานการณยืม,กําหนดสง,ยืมตอผานระบบ,ประวัติการยืมทรัพยากร,รายการคาปรับ  

เปนตน  ซึ่งผูใชสามารถใชงานบริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login  เขาสูระบบแลวเทาน้ันโดยใช 

Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 3  แสดงหนา Login เขาสูระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  แสดงหนา Login เขาสูระบบ 
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เขาสูระบบโดยใชบัญชีอ่ืน 

OokBee Buffet 
OokBee Buffet แอปพลิเคชั่นเดียวจบครบเรื่องการอาน-ฟง ในรูปแบบดิจิทัล เรา

มีบริการหนังสือ หนังสือเสียง นิตยสาร นิยาย หนังสือพิมพ และนิทานภาพจากดิสนีย 

 

 

ข้ันตอนการใชบริการ 

 สามารถติดตอใชบริการไดท่ี เคาเตอรบริการยืม – คืน หองสมุด ชั้น 4 อาคารวิทย

บริการ 
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EuroTalk โปรแกรมเรียนภาษา 

 

 

 

Euro Talk เปนโปรแกรมการเรียนการสอนภาษา ซึ่งโปรแกรมการเรียนของ Euro 

Talk แบงบทเรียนเปน 9-10 บทเรียนแลวแตระดับ ประกอบดวยการฝกฝนคําศัพทพรอม

ความหมายการฝกอานออกเสียงคําศัพท และกิจกรรมการทบทวนหลังจากการเรียนใน

รูปแบบของเกม โดยโปรแกรม Euro Talk มีใหบริการท้ังหมด 10 ภาษาดังน้ี 

1. Chainese Mandarin   ภาษาจีนกลาง 

2. French ภาษาฝรัง่เศส 

3. Japanese ภาษาญ่ีปุน 

4. Korean ภาษาเกาหลี 

5. Burmese ภาษาพมา หรือ ภาษาเมียนมา 

6. Indonesian ภาษาอินโดนีเซีย 

7. Khmer ภาษาเขมร 

8. Malay มลายู (มาเลย: Melayu) หรือ มาเลย   

9. Tagalog ภาษาตากาล็อก เปนหน่ึงในภาษาหลักของฟลิปปนส 

10. Vietnamese ภาษาเวียดนาม 

 

ข้ันตอนการใชบริการ 

 สามารถติดตอใชบริการไดท่ี เคาเตอรบริการยืม – คืน หองสมุด ชั้น 4 อาคารวิทย

บริการ 
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ติดตอสอบถาม 

เกี่ยวกับงาน ชื่อ – สกุล เบอร 

โทร 

E-Mail 

รับคําแนะนําและ

รองเรียนเก่ียวกับการ

บริการดานหองสมุดและ

การบริการระบบ

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยฯ 

นางโสมวรรณ  ทิพจร 1140 sommawan@rmutl.ac.th 

- การใชงานระบบ

เครือขาย/ซอฟแวร

ลิขสิทธ์ิ 

นายณรงคฤทธ์ิ   สมใจ 

 

1140 

1141 

narongrit@rmutl.ac.th 

 

- การใหบริการเครือขาย

ไรสาย (RMUTL WIFI) 

นายกฤษณะ  เขื่อนเพ็ชร 

นายคมกฤต  ปญญาต๊ิบ 

1141 gorillazz@rmutl.ac.th 

komkrit_pa@rmutl.ac.th 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) 

- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Reference Database) 

- การใหบริการหองสมุด 

- ระบบสืบคนหนังสือผาน

ระบบเครือขาย (OPAC) 

นางสาวดลณพร  ใจบุญเรือง 2001 Kung_lib@rmutl.ac.th 

- งานยืม – คืน หนังสือ นางสาวกุลพรภัสร บุญกําพรา 2001 Juraluck@rmutl.ac.th 

- OokBee Buffet 

- EuroTalk โปรแกรม

เรียนภาษา 

นายวัชรพันธ  ศิริ 4026 watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- RMUTL Passport 

- E-Learning 

- Tell Me More 

นางสาวนันทิยา  ตุลเตมีย 1141 nuntiya@rmutl.ac.th 
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Website 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

http://www.rmutl.ac.th 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

http://www.chiangrai.rmutl.ac.th  

 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th 

 หองสมุด 

http://library.rmutl.ac.th 

 ระบบทะเบียนกลาง 

http://regis2015.rmutl.ac.th 

 สืบคนหนังสือหองสมุดผาน Web OPAC 

http://autolib.rmutl.ac.th 

 บริการ E-book 

http://elibrary.rmutl.ac.th 

 บริการ E-Learning 

http://education.rmutl.ac.th 

 คนหาช่ืออเีมล  

http://arit.rmutl.ac.th/search_email  
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คําถามท่ีพบบอย 

 

1. ถาม : เราสามารถตรวจสอบ Username และ Password ไดจากที่ใหน 

ตอบ : 1. สามารถตรวจสอบ (Username) ไดที่ URL : 

http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th เมนู บริการระบบสารสนเทศ >> คนหา

บัญชีผูใช 

        2. Password คือ เลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก 

2. ถาม : กรณีเขาใชงานโปรแกรม Tell Me More ไมไดจะตองทําอยางไร 

ตอบ : สามารถติดตอไดที่หองสํานักงานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการ หรือ โทร. 053-723979 ตอ 1140 – 1141 

3. ถาม : กรณีที่ดาวนโหลดโปรแกรม Windows ลิขสิทธ์ิของมหาวทิยาลัยมาแลว 

ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได 

ตอบ : การลงทะเบียนผลิตภัณฑจะตองผานระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย

เทาน้ัน กรณีที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได สามารถติดตอไดที่หองสํานักงานวิทย

บ ริกา รและ เทค โน โล ยีสา รสน เทศ  ช้ั น  2  อ าคา รวิ ท ยบ ริกา ร  ห รื อ                     

โทร. 053-723979 ตอ 1140 – 1141 

4. ถาม : หนังสือประเภทน้ีมีอยูในหองสมุดหรือไมและอยูในหมวดใด 

ตอบ :  สืบคนไดจากระบบ Opac คือ http://autolib.rmutl.ac.th 

5. ถาม : หนังสือสามารถยืมไดก่ีเลม และก่ีวัน 

ตอบ : นักศึกษาสามารถยืมได 3 เลม จํานวนวันสูงสุด 7 วัน        

6. ถาม : นักศึกษาไมสามารถมาคืนหนังสือตามกําหนดเวลาได 

ตอบ : สามารถยืมตอดวยตัวเองผานระบบ Opac ทั้งน้ีตองไมเกินวันกําหนดสง 

7. ถาม : กรณีลืมบัตรนักศึกษา สามารถยืมหนังสือไดหรือไม 

ตอบ : ได โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางหนวยงานราชการ

ออกให 
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คําถามท่ีพบบอย 

 

8. ถาม : การเขาใชงานบริการสมาชิกหองสมุดเพือ่ยืมหนังสือตอผานระบบ OPAC 

สามารถเขาสูระบบอยางไร 

ตอบ  : เขาสู ระบบโดยใช  RMUTL Passport สามารถตรวจสอบช่ือผู ใช  

(Username) ไดที่  URL : http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th เม นู  บ ริการ

ระบบสารสนเทศ >> คนหาบัญชีผูใช 

9. ถาม : หองสมุดสามารถลดคาปรับ หรือไมปรับไดหรือไม  แลวเงินคาปรับบริหาร

จัดการอยางไร 

ตอบ : กรณีเงินคาปรับ  หองสมุดไดดําเนินการจัดสงไปที่การเงินมหาวิทยาลัย  

หองสมุดตองดําเนินการตามระเบียบของหองสมุด และระเบียบมหาวิทยาลัย

กรณี  การลดคาปรับ หองสมุดสามารถลดหยอน หรือยกเวนคาปรับใหไดในกรณี 

ดังน้ี 

1. เกิดความผิดพลาดจากระบบโปรแกรมหองสมุด 

2. ผูใชบริการ อาทิ คณาจารย หรือ เจาหนาที่ ไดไปปฏิบัติราชการ

ตางจังหวัด โดยใหนําเอกสารคําสั่งเดินทางไปราชการ หรือ เอกสารทางราชการ

อื่นๆ ยื่นที่เคารเตอรบริการยืม - คืน เพื่อแนบกับแบบคํารองขอลดหยอน หรือ

ยกเวนคาปรับของหองสมุด 

3. ผูใชบริการ อาทิ นักศึกษา ใหย่ืนแบบคํารองขอลดหยอน หรือ

ยกเวนคาปรับของหองสมุด โดยมีเอกสารทางรายการอื่นแนบ 
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คําถามท่ีพบบอย 

 

10. ถาม : ทําไมหองสมุดไมอนุญาตใหยืมหนังสือกอนสอบ 

ตอบ : 1. ตามระเบียบการยืมหนังสือของหองสมุดจะงดยืมหนังสือกอนมี      

การสอบของทุกภาคการศึกษา เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนการใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกัน 

         2. ชวงปดภาคเรียนของนักศึกษา ทางหองสมุดจะตองมีการตรวจเช็ค

ทรัพยากรสารสนเทศประจําป  เพื่อเตรียมความพรอมในการใหบริการในภาค

การศึกษาใหม 

11. ถาม : กรณีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน สามารถยืมหนังสือไดหรือไม  หาก

ตองการยืมหนังสือ ตองทํายังไง? 

ตอบ : 1. กรณีที่ไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน  สามารถยืมหนังสือไดวันตอวัน

ตองนําคืนหองสมุดกอน เวลา 16.30 น.  โดยผูใชบริการตองใชบัตรประชาชน

สําหรับการยืมเทาน้ัน  ซ่ึงเปนการใหบริการเชนเดียวกับการยืมไปถายเอกสาร 

         2. กรณีนักศึกษาที่เรียนภาคฤดูรอน  ใหนักศึกษาสําเนาใบลงทะเบียน

ภาคฤดูรอนยื่นคํารองขอใชบริการไดตามปกติ   
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