คํานํา
คูมือการใหบริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงราย จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางการใชงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด
ที่มหาวิทยาลัยฯ ไดใหบริการสําหรับบุคลากรเพื่อเปนชองทางในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน อีกทั้งนักศึกษายังสามารถแจงขอขัดของและขอแนะนําที่เปนประโยชน กับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุด ในสวนของการติดตอสอบถามตามรายละเอียดที่ไดชี้แจงไวในทายเลม
ทั้งนี้บุคลากรสามารถตรวจสอบขาวสารและขอมูลตาง ๆ ที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th ซึ่งงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรรหาขอมูลทีเ่ ปนประโยชนมา
เผยแพรประชาสัมพันธแกบุคลากรและผูใชบริการเว็บไซตตอไป
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 พฤษภาคม 2560
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL
RMUTL Passport คืออะไร?
RMUTL Passport คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชน ระบบ
สารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน ระบบเครือขายไรสาย RMUTL WiFi เปนตน
RMUTL Passport ประกอบดวย
1. ชื่อผูใช (Username) : Name (กําหนดเอง)
2. รหัสผาน (Password) : Pass (กําหนดเอง)
หรือ บุคลากรสามารถตรวจสอบชื่อผูใช (Username) ไดที่ http://arit.rmutl.ac.th/search_email กรณีตองการเปลี่ยนรหัสผาน
สามารถทําได โดยคลิกที่เว็บไซต https://pwd.rmutl.ac.th/rdweb/pages/en-us/password.aspx

RMUTL Passport ไดมาอยางไร
สําหรับอาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเวนอาจารยพิเศษ และเจาหนาที่จางเหมา) ที่บรรจุเขารับทํางาน
ใหม จะสามารถสมั ค รใช ง าน RMUTL Passport ทางเว็ บ ไซต

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

โดยกํ า หนด

Username และ Password ดวยตนเอง หลัง จากสมัค รสมาชิกแลวรอใหร ะบบ Refresh ขอมูล ภายใน 24 ชั่วโมง จึง จะสามารถใชง าน
RMUTL Passport โดยสามารถสมัครใชงานไดหลังจากบรรจุเขาทํางานภายใน 1 สัปดาห
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RMUTL Passport ใชกับระบบใดไดบาง?
บุคลากรสามารถใช RMUTL Passport ในการลงชื่อ (Sign In) เขาใชบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบเครือขายไรสาย (RMUTL WiFi)
บริการ Microsoft Office 365
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning)
การใชงานระบบ VPN (Virtual Private Network)
ระบบดาวโหลดซอฟแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
Microsoft Lync
ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC)

การใชบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WIFI)
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย สามารถเขาใชบริการระบบเครือขายไรสาย ไดครอบคลุมทุกอาคารใน
มหาวิทยาลัยฯ
การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi บุคลากรตองลงชื่อเขาใชโดยใช RMUTL Passport ของบุคลากร ซึ่งในขณะนี้มีชอง
กระจายสัญญาณ อยู 3 ประเภท คือ
1. ชองสัญญาณ @Internet-RMUTL โดยทําการตั้งคาครั้งแรกครั้งเดียว และจะเชื่อมตออัตโนมัติ สามารถดูคูมือการเชื่อมตอไดที่
http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to

2. ชองสัญญาณ @RMUTL-Web-Login ทําการเชื่อมตอผานหนาเว็บ และตองเชื่อมตอทุกครั้งที่ใชงาน
3. ชองสัญญาณ eduroam เปนระบบเครือขายที่ใชไดกับทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เปดใชงาน eduroam ทั่วโลก เขาใชงานโดยการลงชื่อเขาใช
โดย RMUTL Passport คูมือการเชื่อมตอ http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161005091125_26945.pdf
กรณีไมสามารถใชงานระบบเครือขายไรสายได สามารถแจงผานระบบไดที่ http://wifi.rmutl.ac.th/
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บริการ Microsoft Office 365
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีบริการระบบ Microsoft Office365 สําหรับ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

>> Office 365
สามารถโหลดติดตั้งใชงานไดทั้งบน Smart Phone, Table, Computer PC หรือ Mac อีกทั้ง ยัง สามารถเรียกใชงาน Office
Online ไดทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ตบนโลกนี้
>> 1 User
สามารถโหลดชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft Office ไดถึง 5 เครื่องพรอมกัน
>> Outlook (จดหมายอิเล็กทรอนิกส)
มีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลถึง 50 G และสามารถแนบไฟลสงเอกสารภายในอีเมลไดสูงสุด 25 MB
>> Calendar (ปฏิทิน)
สามารถเพิ่มขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองลงในปฏิทินได พรอมทั้งยังสามารถทําการนัดหมายระหวางบุคคลหรือกลุมตาง ๆ
บนปฏิทนิ ได
>> People (บุคคล)
สามารถทําการคนหา E-mail ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได และยังสามารถสรางกลุมภายใน Office 365 เพื่อที่จะสามารถ
ใชขอมูลรวมกันได
>> Yammer (แยมเมอร)
เครือขายสังคมออนไลนภายในองคกร อาจารย บุคลากรและนักศึกษา สามารถติดตอสื่อสาร สนทนากันและสามารถติดตามกัน
ได เสมือนเปนเฟสบุคภายในองคกร
>> OneDrive (พื้นที่จัดเก็บออนไลน)
มีพื้นที่จัดเก็บออนไลนมากถึง 1TB สําหรับงานเอกสาร รูปภาพและไฟลตาง ๆ อีกทั้งยังสามารถแชรไฟลและเขาถึง เอกสาร
ออนไลนได
>> SharePoint (การจัดการขอมูล)
บริการการบริหารการจัดการขอมูลองคกรแบบออนไลน
>> Task (งาน)
บริการการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของตนเองและองคกร
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>> Delve
บริการที่จะชวยใหคุณพบกับขอมูลที่นาสนใจ
>> Video
บริการพื้นที่ในการอัพไฟลวีดีโอเพื่อเผยแพรภายในองคกร สามารถสรางชองรายการของตนเองได
>> Office Online
บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ที่สามารถทํางานรวมกันบนอินเทอรเน็ตได ซึ่งมีบริการของ Word Online ,
Excel Online , PowerPoint Online , OneNote Online
>> Sway
บริการเครื่องมือการสรางเว็บไซตสําเร็จรูป โดยผูสรางไมจําเปนตองเขียนโคดในการสรางเว็บเลย
ขั้นตอนการใชงาน เขาเว็บไซต http:// login.microsoftonline.com

5

บริการฟรีพื้นที่เว็บไซตสําหรับบุคลากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแลเครื่องแมขายและกําหนดพื้นที่บนแมขายสําหรับ Website ของหนวยงาน
ภายในตาง ๆ อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในเขตพื้นที่เชียงราย เพื่อใหมีการจัดวางอยางเปนระบบและเหมาะสม ซึ่งมีพื้นที่โฮมเพจความจุ
ทั้งหมด 5 GB และฐานขอมูล PHP Ver. 5.3.20, MySQL Ver. 5.5.29
PHP MyAdmin : http://panel.chiangrai.rmutl.ac.th/etc/apps/phpmyadmin
แนวทางปฏิบัติ เพื่อใชบริการ Chiangrai RMUTL Web Hosting
1. ในสวนของคณะ หรือหนวยงาน ที่ตองการใชบริการพื้นที่ขอมูล เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ใหทําหนังสือจาก
คณะวิชา หรือ หนวยงาน เพื่อติดตอขอใชบริการกับงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูใชบริการที่มีสิทธิ์โดยทั่วไป ไดแก หนวยงานภายใน บุคลาการ และนักศึกษา
3. ผูใชบริการสามารถใชบัญชีผูใชบริการ (User Account) ของตนเอง โดยจะตองไมใหผูอื่นใชบัญชีผูใชบริการของตน ซึ่ง
ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบการกระทําใด ๆ ภายใตบัญชีผูใชบริการของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาไมไดเกิดจากการกระทําของ
ผูใชบริการเอง
4. ผูใชบริการจะตองไมคัดลอกและเผยแพรขอมูล ขอความ บทความ เพลง ภาพนิ่ง ภาพยนตร หรือ สื่ออิเล็กโทรนิกสอื่นใดที่มี
ลิขสิทธิ์ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
5. ผูใชบริการจะตองไมเขาถึง คัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือลบ ขอมูล แฟมขอมูล หรือผลลัพธ ของผูใชบริการรายอื่น โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของผลงาน
6. ผูใชบริการจะตองไมเผยแพรขอมูล เพื่อการโฆษณา หรือ ทําการคา และสื่อที่ผิดกฎหมาย
7. ผูใ ชบริการจะตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลของตัวเอง ทางศูนยคอมพิวเตอรจะไมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายใดๆ อัน
เกิดจากการชํารุดของระบบหรือเหตสุดวิสัย
การใชพื้นที่ใหบริการ Web Hosting ของหนวยงาน/ สวนบุคคล
สิ่งตอไปนี้จะไดพรอมกับการขอ web hosting โดยอัตโนมัติ
1. webpage ของทานคือ = http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/ชื่อตามใบขอใชบริการ
2. ftp = ftp://www4.chiangrai.rmutl.ac.th
3. database = http://panel.chiangrai.rmutl.ac.th/etc/apps/phpmyadmin
4. username/password = หนวยงานใหตามที่ยื่นขอมา
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คําแนะนําในการ ftp webhosting
เมื่อสรางไฟลทุกอยางเรียบรอยแลว ก็ทําการ upload ขึ้น host โดยการ ftp ดังนี้ ที่ชอง address พิมพคําสั่งวา
ftp://www4.chiangrai.rmutl.ac.th หรื อ ftp://203.158.168.24 (การอัพโหลดขอมูลตองอัพโหลดภายในเครือขายอินเตอรเน็ตของทาง
มหาวิทยาลัยเทานั้น) จะไดจอภาพดังรูป

ที่ชอง Username : ใส username
ที่ชอง Password : ใส Password
จะปรากฏโฟลเดอรเปลา สามารถอัพโหลดเว็บของทานไดเลย server รองรับภาษา HTML,PHP เทานั้น
ขอควรจํา เพื่อการแสดงผลเมื่อเรียกใช Home page
ชื่อ public_html ไฟลที่เรียกเปด Home page ใหตั้งชื่อวา index.html หรือ index.php เทานั้น
การเรียกใชงาน
- กรณีไมไดขอทํา virtual host เรียกใช http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/username/
เชน http://www4.chiangrai.rmutl.ac.th/narongrit/
ขอตกลงสําหรับการขอพื้นที่สรางเว็บไซต
1. การขอพื้นที่สรางเว็บไซตจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับเอกสารขอใชพื้นที่เว็บไชต
2. ใชงานผานโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Cute FTP, WSFTP
3. การใหบริการฐานขอมูล ใหนําไปใชเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากขอมูลสูญหายไมวากรณีใดๆ ทางงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผิดชอบและหาก มีการปรับปรุงเครื่องแมขายใหบริการทางศูนยคอมพิวเตอรจะแจง ให
ทราบลวงหนาทาง http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th หรือ www.chiangrai.rmutl.ac.th
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การคนหาชื่ออีเมล (User Name)
บุคลาการสามารถคนหาชื่ออีเมล หรือ User Name สําหรับ Sign in เขาใชบริการระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัยฯ ดวย
ตนเองไดที่ http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th แลวคลิกที่เมนู “บริการระบบสารสนเทศ” แลวเลือก “คนหาบัญชีผูใช”

จากนั้นใหกรอกขอมูล เชน รหัสบัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล

เมื่อกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะปรากฏขอมูลบุคลากร ดังภาพ

ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
เขาใชงานที่ http://download.rmutl.ac.th โดยมีซอฟแวรทั้งระบบปฏิบัติการ งานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ 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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ขั้นตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
1. เขาเว็บไซต http://www.download.rmutl.ac.th หรือ
2. เปด URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร

3. จะปรากฏหนา “ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์”

4. จากนั้นใหพิมพชื่อผูใช และ รหัสผาน โดยชื่อผูใชตองมี rmutl\ นําหนาทุกครั้ง
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5. เมื่อเขารหัส ผานเรียบรอยแลวจะเขาหนาจอ RMUTL Download เลือกหัวขอที่ตองการจะ download แลวเลือกดาวนโ หลด
โปรแกรมที่ตองการไดเลย

โปรแกรม Microsoft Lync
Microsoft Lync มีฟงคชั่นที่นาสนใจดังนี้
1. พูดคุยกันในลักษณะ Instant messenger
2. สนทนากันในลักษณะแบบกลุม
3. สามารถใชโทรหรือคุยกันผานโปรแกรมได
4. ใชงาน Video Call ได
5. ใชงาน Conference แบบกลุมได
6. แชรหนาจอใหแกผูที่สนทนาดวยได
7. แชรเอกสารได

สามารถดาวนโหลดโปรแกรม Microsoft Lync ไดที่ http://download.rmutl.ac.th
และดาวนโหลดคูมือการใชงานและวิธีการติดตั้งโปรแกรมไดที่
http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th/images/documents/lync.pdf
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การใหบริการระบบ E-Learning
รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา โดยมีสื่อ
ในการเรียนการสอนหลากหลายวิ ช าที่ออนไลนบ นระบบ โดยอาจารย และ เจ าหน า ที่ สามารถเขาระบบเพื่อ สรางบทเรี ย น หรื อ เขา
ไปเรี ยนในบทเรีย นออนไลน ไ ด คูมือ การใชง าน
http://education.rmutl.ac.th/pluginfile.php/30429/mod_resource/content/7/User_manual_moodle2.8.pdf

ขั้นตอนการใชบริการระบบ E-learning สามารถเขาได 2 ทาง คือ
1. เขาที่ http://education.rmutl.ac.th หรือ
2. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
2.1 เลือกเมนูบริการ คลิกที่ E-learning

2.2 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Passport โดยที่ Username ตองมี @rmutl.ac.th
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การใชงานระบบ VPN (Virtual Private Network)
เปนบริการที่เขาถึงเครือขายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เชน ใชอินเทอรเน็ตที่บาน หรือระบบเครือขาย 3G บนมือถือ แลว
ตองการเขาถึงฐานขอมูลงานวิจัย โดยผูใหบริการฐานขอมูลจะตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชโดยกําหนดใหเขาถึงบริการผานเครือขายของมหาวิทยาลัย
ฯ เทานั้น การใหบริการ VPN ของมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารย เจาหนาที่ และนักและนักศึกษา เพื่อใชสําหรับ
1. เปลี่ยนรหัสผานบัญชี RMUTL Passport
2. สืบคนฐานขอมูลงานวิจัยผานโครงขายของมหาวิทยาลัยฯ ฐานขอมูลงานวิจัยจํานวน 14 ฐาน ซึ่งบอกรับโดย สกอ. (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) รายละเอียดดูไดจาก http://arit.chiangrai.rmutl.ac.th/index.php/97-lib/210-database
คูมือการตั้งคาระบบ VPN http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
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เขาสูระบบโดยใชบัญชีอื่น

การเรียนภาษาตางประเทศ (Tell Me More)

เปนระบบการเรียนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบเครือขาย เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรู
ดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษดวยทุกที่ทุกเวลา

ขั้นตอนการใชบริการระบบ Tell Me More สามารถเขาได 2 ทาง คือ
1. เขาที่ http://tmm.rmutl.ac.th หรือ
2. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
2.1 เลือก Tell Me More

2.2 เขาสูระบบโดย Username และ Password ที่ไดลงทะเบียนระบบกับทางงานวิทยบริการ กรณีที่ยังไมมีบัญชีเขาใช
งานสามารถติดตอขอลงทะเบียนไดที่งานวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ หรือโทร. 0-5372-3979 ตอ 1140-1141

.
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การใหบริการหองสมุด
ที่ตั้ง
• อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 และ ชั้น 4
กําหนดเวลาการใหบริการ
• จันทร – ศุกร เปดบริการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
• หยุดวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
การเขาใชบริการหองสมุด
เขาใชงานไดที่ URL. http://library.rmutl.ac.th

การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน (Reference Database)
เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพื่อการใชทรัพยากร ตามเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูล
สารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานขอมูลที่ใหบริการ ประกอบดวย ฐานขอมูลอางอิง (Reference
Database) จํานวน 14 ฐานขอมูล ดังนี้
1. ABI/INFORM Complete
2. ACM Digital Library
3. IEEE/IET Electronic Library (IEL)

8. Academic Search Complete
9. Computers & Applied Sciences Completet
10 Education Research Complete

4. ProQuest Dissertation & Theses : Full Text

11. H.W. Wilson (12 Subjects)

5. SpringerLink – Journal
6. Web of Science

12. Emerald Management (EM92)
13. ScienceDirect

7. American Chemical Society Journal (ACS)

14. EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ URL. http://library.rmutl.ac.th
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ฐานขอมูลวิจัยไทย จาก สวทช
ฐานขอมูลงานวิจัยของไทย รวมงานวิจัยมากกวา 6,000 เรื่อง (80,000 เรื่อง เมื่อดําเนินงานจริง) โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหง ชาติร วมกั บสํา นักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจั ย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข และสํานักงานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ จึงจัดทําโครงการนํารองระบบฐานขอมูลงานวิจัยของแตละสถาบัน ซึ่งเผยแพรแลวทางอินเทอรเน็ตใหสามารถบริการสืบคนฐานขอมูล
ตางระบบไดจากจุดเดียว โดยเริ่มบริการโครงการนํารองสําหรับการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัยของประเทศไทยทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต กันยายน
2544
เขาใชงานไดที่ URL : http://www.thairesearch.in.th

ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย จาก สวทช
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ของทุกมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ
เขาใชงานไดที่ URL : http://thesis.stks.or.th
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ฐานขอมูล TDC จาก Thailis
TDC เปนโครงการที่ดําเนินการภายใต ความรวมมือพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยในชวงแรกจะใหสิทธิ์เขาใชเฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่ง นําขอมูล เขามาใชรวมกันเทานั้น ตอมา สํานักงาน
คณะกรรมการกาอุดมศึกษามีนโยบายใหเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนคนไทย สามารถใชประโยชนทางดานการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึง
ไดมีการขยายขอบเขตการใหบริการ อยางไรก็ตาม สมาชิกผูใชทั่วไป จะถูกจํากัดดวยจํานวนรายชื่อตอวันที่อนุญาตให download ได สําหรับ
การใชงานภายในองคที่เขารวมโครงการนั้น ไมมีการจํากัดแตอยาง ใด
เงื่อนไขการใชงาน โครงการนี้เปนโครงการที่เนนการใหบริการขอมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชสําหรับสนับสนุนการศึกษา
การคนควา วิจัย และการเผยแพรผลงานของ นักศึกษา อาจารย นักวิจัย และเจาของผลงานตางๆ หามมิใหนําผลงานเหลานี้ไปใชแสวงหา
ประโยชนทางดานการคา หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใชเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศเทานั้น และจะตองอางอิงถึงเจาของผลงานเหลานี้
ทุกครั้ง
เขาใชงานไดที่ URL : http://dcms.thailis.or.th

ฐานขอมูลงานวิจัย จาก E-Library TRF
ฐานขอมูลงานวิจัยจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวนงานวิจัยกวา 3,000 โครงการ ทั้ง
บทคัดยอ และรายงานวิจัยฉบับเต็ม มีทั้งงานวิจัยเพื่อทองถิ่น งานเชิงพื้นที่ งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัยและพัฒนา และ
งานวิจัยวิชาการ ผูใชตองลงทะเบียนกอนการใชงาน จึงจะสามารถดาวนโหลดขอมูลงานวิจัยได
เขาใชงานไดที่ URL : http://elibrary.trf.or.th
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL
หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book
คือ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผูที่อานสามารถ อานผานทางอินเตอรเน็ต หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่น ๆ ได สําหรับ
หนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส จะมีความหมาย รวมถึงเนื้อหา ที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่สามารถแสดงผลออกมาได โดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส มีลักษณะการ นําเสนอ สอดคลอง และคลายคลึงกับ การอานหนังสือทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตจะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวก
และรวดเร็ว ในการคนหา และผูอาน สามารถอาน พรอม ๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือในหองสมุดทั่วไป
E-Book >>>>บริการฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

http://accessengineeringlibrary.com

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

ฐานขอมูลหนังสือ E-Book (Textbook) จากสํานักพิมพ
GALE สามารถเขาใชไดพรอมๆ กัน โดยไมจํากัดจํานวนผูใช ทั้ง
บน PC, Tablet และ Smartphone ที่รองรับการใชงานผาน
ทาง Browser สามารถอานเนื้อหาบทความในรูปแบบ HTML
ไดทันที
หมายเหตุ.สามารถใชบริการภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย
ฐานขอมูลออนไลนทางดานวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมสาขา
วิศวกรรมสาขาตาง ๆ มากกวา 10 สาขาประกอบดวยหนังสือหลัก
จากสํานักพิมพหนังสือ McGraw-Hill มากกวา 600 รายการ
สามารถเขาใชบริการผานเว็บไซต
http://accessengineeringlibrary.com
โดยระบุ Username: RMUTL และ Password: engineer
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book ภาษาไทย สามารถอาน
หนังสือออนไลนไดโดยใช Username และ Password เดียวกับ
ระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย
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ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC)
นักศึกษาสามารถเขาใชงาน Web OPAC เพื่อสืบคนทรัพยากร หรือหนังสือในหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง
6 เขตพื้นที่โดยการเปด Web Browser เขาสูเว็บไซต http://autolib.rmutl.ac.th ในสวนของขอมูลสมาชิกเขาสูระบบโดยใช Username
และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 1 แสดงหนา Web OPAC RMUTL

การสืบคนทรัพยากร หรือหนังสือในหองสมุดมี 3 ทางเลือกสําหรับ
การคนควา ประกอบดวย
ทางเลือกที่ 1 Basic search
ทางเลือกที่ 2 Advance Search
ทางเลือกที่ 3 Alphabetically Search
ภาพที่ 2 แสดงหนาการสืบคน
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งานบริการสมาชิก เปนงานยอยที่รองรับการบริการสมาชิกของหองสมุดผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชหองสมุดสามารถ
ตรวจสอบสถานะตางๆของตนเอง เชน สถานะการยืม กําหนดสง ประวัติการยืมทรัพยากร รายการคาปรับ เปนตน ซึ่งผูใชสามารถใชงาน
บริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login เขาสูระบบแลวเทานั้นโดยใช Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 3 แสดงหนา Login เขาสูระบบ

ภาพที่ 4 แสดงหนา Login เขาสูระบบ
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คําถามที่พบบอย
1. ถาม : เราสามารถตรวจสอบ Username และ Password ไดจากที่ใหน
ตอบ : http://arit.rmutl.ac.th/search_email
2. ถาม : กรณีเขาใชงานโปรแกรม Tell Me More ไมไดจะตองทําอยางไร
ตอบ : สามารถติดตอไดที่หองสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ หรือ โทร. 053-723979
ตอ 1140 – 1141
3. ถาม : กรณีที่ดาวนโหลดโปรแกรม Windows ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมาแลว ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได
ตอบ : การลงทะเบียนผลิตภัณฑจะตองผานระบบเครือขายภายในมหาวิท ยาลัยเทานั้น กรณีที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได
สามารถติดตอไดที่หองสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ หรือ โทร. 053-723979 ตอ
1140 – 1141
4. ถาม : หนังสือประเภทนี้มีอยูในหองสมุดหรือไมและอยูใ นหมวดใด
ตอบ : สืบคนไดจากระบบ Opac คือ http://autolib.rmutl.ac.th
5. ถาม : หนังสือสามารถยืมไดกี่เลม และกี่วัน
ตอบ : อาจารยยืมไดสูงสุด 5 เลม ระยะเวลา 60 วัน
เจาหนาที่ยืมไดสูงสุด 5 เลม ระยะเวลา 30 วัน

