คํานํา
คู มื อ การให บ ริ ก าร งานวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางการใชงานดานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และหองสมุด ที่มหาวิทยาลัยฯ ไดใหบริการสําหรับนักศึกษาเพื่อเปนชองทางใน
การคนควาหาความรูเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
อีกทั้ งนักศึ กษายั งสามารถแจงขอขั ดของและขอแนะนําที่ เป นประโยชน กับ การ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด ในสวนของการติดตอสอบถาม
ตามรายละเอียดที่ไดชี้แจงไวในทายเลม
ทั้ งนี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบข าวสาร และข อมู ล ต างๆ ที่ เป น
ป จ จุ บั น ได จากเว็ บ ไซ ต งาน วิ ท ยบ ริ การแล ะเท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it ซึ่งงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะสรรหาข อมู ล ที่ เป น ประโยชน มาเผยแพรป ระชาสั มพั น ธ แก นั กศึ ก ษาและ
ผูใชบริการเว็บไซตตอไป
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 มิถุนายน 2561
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account
- การคนหาบัญชีผูใช (User Name)
- การแกไขรหัสผาน (Password)
- RMUTL Account ไดมาอยางไร
- RMUTL Account ใชกับระบบใดไดบาง
- การใชบริการเครือขายไรสาย RMUTL WIFI
- บริการ Office 365
- ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ (Microsoft)
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- ระบบ VPN
เขาสูระบบโดยใชบัญชีอื่น
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL
RMUTL Account คืออะไร?
RMUTL Account คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเครือขายไร
สาย RMUTL WiFi เปนตน
RMUTL Account ประกอบดวย
1. ชื่อผูใช (Username) : Name_Surname61**
2. รหัสผาน (Password) : เลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก
**Name คือ ชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา
Surname คือ อักษร 2 ตัวแรกของชื่อสกุลภาษาอังกฤษของนักศึกษา
61 คือ เลข 2 ตัวทายปการศึกษาที่นักศึกษาเขาศึกษา
ตัวอยาง นักศึกษาชื่อ Ampha (อําภา) นามสกุล Ramphi (รําไพ)
เขาศึกษาปการศึกษา 2561 Username คือ ampha_ra61
หากมีชื่อและนามสกุล ที่เหมือนกันหลายคน จะเพิ่มเลข 1,2,3.... ตอทายไปเรื่อย ๆ เชน
ampha_ra611, ampha_ra612 เปนตน

การคนหาบัญชีผูใช (User Name)
1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ที่ URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
2. เลือก เมนู คนหาบัญชีผูใช
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3. ใสคําที่ตองการคนหาใหถูกตอง เชน รหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล
จากนั้นกด คนหา

4. เมื่อทําการคนหาสําเร็จ ระบบจะแสดงรายการตามคําที่ใชคนหาทั้ง หมด ซึ่ง
รายการที่แสดงประกอบดวย ชื่อ – สกุล ประเภท และ E-mail ดังภาพ
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การแกไขรหัสผาน (Password)
การแก ไ ขรหั ส ผ า น (Password) จะต อ งภายในเครื อ ข า ยภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จะสามารถแก ไ ขได กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาอยู น อกเครื อ ข า ยของ
มหาวิทยาลัย จะตองทําการเชื่อมตอ VPN (ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงาน VPN ไดที่
หนา 15)
1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ที่ URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
2. เลือก เมนู เปลี่ยนรหัสผาน

3. กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก Username, รหัสผานเดิม, รหัสผานใหมและทํา
การยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง จากนั้นกด Submit
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หมายเหตุ : Domain คือ rmutl
RMUTL Account เปนกุญแจสวนบุคคลใชเขาสูบริการตาง ๆ นักศึกษาทุกคน
มี หน า ที่ รั ก ษาความลั บ ของรหั ส ผ า นไวเป น การส วนตัว คาดเดาได ย าก และ
ในทางกฎหมายยัง เป นการระบุตัวผู ใชบริก ารตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 “เปลี่ยนรหัสผานของระบบ RMUTL
Account อย า งน อ ยทุ ก ๆ 6 เดื อ น เพื่ อ ความปลอดภั ย และป อ งกั น การเกิด
ปญหาการคุกคามทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่จะกระทบตอขอมูลสวนตัวหรือ
ฐานขอมูลของนักศึกษา”

RMUTL Account ไดมาอยางไร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนํารายชื่อและขอมูลนักศึกษาใหม
จากฐานขอมูล มาสรางเปน RMUTL Account โดยนักศึกษาที่เขาใหมจะไดรับ RMUTL
Account ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และสามารถใชงานไดจนกระทั่งหมด
สภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย
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RMUTL Account ใชกับระบบใดไดบาง?
นักศึกษาสามารถใช RMUTL Account ในการลงชื่อ (Sign In) เขาใชบริการ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดดังนี้
1. การใหบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WiFi)
2. บริการ Office 365 (E-mail, Calendar, MS Office online ฯลฯ)
3. ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 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
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การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi นักศึกษาตองลงชื่อเขาใชโดยใช
RMUTL Account ของนักศึกษา โดยมีสัญญาณ WiFi คลอบคลุมทุกพื้นที่ ดังตอไปนี้
โดย Access Point ที่ใหบริการ มี 2 รูปแบบ คือ
1. @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login มีจํานวน 140 จุด ดังนี้
1. อัศจรรย จํานวน 1 จุด
2. อาคารศูนยวัฒนธรรมศึกษา จํานวน 2 จุด
3. โรงอาหารเกา จํานวน 2 จุด
4. อาคารอํานวยการ จํานวน 20 จุด
5. อาคารวิทยบริการ จํานวน 40 จุด
6. อาคารวิศวกรรมศาสตร จํานวน 11 จุด
7. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จํานวน 11 จุด
8. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (ฝงศึกษา) จํานวน 10 จุด
9. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 3 จุด
10. อาคารวิศวกรรมโยธา จํานวน 15 จุด
11. บานพักขาราชการแบบแฟลต 1 จํานวน 8 จุด
12. บานพักขาราชการแบบแฟลต 2 จํานวน 8 จุด
13. อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) จํานวน 17 จุด
2. Wifi@CR-Secured มีจํานวน 42 จุด ดังนี้
1. อาคารปฏิบัติการไฟฟา (ตึก L) จํานวน 12 จุด
2. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จํานวน 1 จุด
3. โรงจอดรถ จํานวน 1 จุด
4. อาคารวิศวกรรมโยธา จํานวน 2 จุด
5. อาคารวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 จุด
6. บานพักขาราชการแบบแฟลต 1 จํานวน 2 จุด
7. บานพักขาราชการแบบแฟลต 2 จํานวน 2 จุด
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8. บานพักคนงาน จํานวน 6 จุด
9. หอพักลีลาวดี จํานวน 8 จุด
10. โรงยิม จํานวน 2 จุด
11. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 2 จุด
12. บานพักรองอธิการบดี จํานวน 1 จุด
ระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ภายใตชื่อ @Internet-RMUTL มีการออกแบบใหมี
ความปลอดภัยในการเชื่อมตอที่สูง ปองกันการดักจับขอมูลไดอยางดี อีกทั้งยังมีการจดจํารหัส
สมาชิกและรหัสผาน ทําใหสมาชิกผูใชบริการไมจําเปนตองกรอกรหัสบอย ๆ ทั้งนี้การเชื่อมตอ
เขากับระบบเครือขาย @Internet-RMUTL มีความซับซอนพอสมควร ดังนั้นทางสํานักวิทย
บริ ก าร จึ ง ได ดํ า เนิ น การจัด ทํ า คูมื อการเชื่อ มต อ ระบบ @Internet-RMUTL ซึ่ ง นั ก ศึ กษา
สามารถดูคูมือการเชื่อมตอเครือขาย ไดที่ URL : http://www.arit.rmutl.ac.th เมนู คูมือ
บริการสารสนเทศ

บริการ Office 365 (E-mail)
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บริการ Office 365 มีอะไรบาง
 Office 365 สามารถดาวนโหลดติดตั้งใชงานไดทั้งบน Smart Phone , Tablet ,
Computer PC หรือ Mac อีกทั้งยังสามารถเรียกใชงาน Office Online ไดทุกที่
ที่มีอินเทอรเน็ตบนโลกนี้
 1 User สามารถโหลดชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft Office ไดถึง 5 เครื่อง
พรอมกัน
 Outlook (จดหมายอิเล็กทรอนิกส) มีพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลถึง 50 GB และ
สามารถแนบไฟลสงเอกสารภายในอีเมลไดสูงสุด 25 MB
 Calendar (ปฏิทิน) สามารถเพิ่มขอมูลกิจกรรมตาง ๆ ของตนเองลงในปฏิทินได
พรอมทั้งยังสามารถทําการนัดหมายระหวางบุคคลหรือกลุมตาง ๆ บนปฏิทินได
 People (บุคคล) สามารถทําการคนหา E-mail ของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยได
และยังสามารถสรางกลุมภายใน Office 365 เพื่อที่จะสามารถใชขอมูลรวมกันได
 Yammer (แยมเมอร) เครือขายสังคมออนไลนภ ายในองคกร อาจารย บุคลากร
และนักศึกษา สามารถติดตอสื่อสาร สนทนากันและสามารถติดตามกันได เสมือน
เปนเฟสบุคภายในองคกร
 OneDrive (พื้นที่จัดเก็บออนไลน) มีพื้นที่จัดเก็บออนไลนมากถึง 1TB สําหรับงาน
เอกสาร รู ป ภาพและไฟลต า ง ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถแชรไ ฟลแ ละเข า ถึ ง เอกสาร
ออนไลนได
 SharePoint (การจัดการขอมูล) บริการการบริหารการจัดการขอมูลองคกรแบบ
ออนไลน
 Task (งาน) บริการการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของตนเองและองคกร
 Delve บริการที่จะชวยใหคุณพบกับขอมูลที่นาสนใจ
 Video บริการพื้นที่ในการอัพไฟลวีดีโ อเพื่อเผยแพรภ ายในองคกร สามารถสราง
ชองรายการของตนเองได
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 Office Online บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ที่สามารถทํางาน
ร ว มกั น บนอิ น เทอร เ น็ ต ได ซึ่ ง มี บ ริ ก ารของ Word Online , Excel Online ,
PowerPoint Online , OneNote Online
 Sway บริการเครื่องมือการสรางเว็บไซตสําเร็จรูป โดยผูสรางไมจําเปนตองเขียนโคด
ในการสรางเว็บเลย
ขั้นตอนการใชบริการ
1. เขาใชงานที่ URL : http://portal.office.com
2. เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account และตอทายดวย @live.rmutl.ac.th
ตัวอยาง ampha_ra61@live.rmutl.ac.th

ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
โดยมีซอฟแวรทั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟแวรงานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปน
เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมตางๆ อาทิเชน
 Microsoft
 Microsoft for Developer
- Expression Studio 4 Ultimate
- Robotics Studio Standard 2008
 Microsoft OFFICE
- For MAC
• Office 2011 with SP3
• Office 2016 Standard
- For Windows
• Office 2013 Professional
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• Office 2016 Professional
• Project 2013 Professional
• Project 2016 Professional
• Visio 2013 Professional
• Visio 2016 Professional
• Skype for Business 2016(32bit)
• Skype for Business 2016(64bit)
 Microsoft Windows (Desktop)
- Windows 8.1 Enterprise 64bit English
- Windows 10 Education
 Microsoft Windows (Server)
- Windows 2008R2 SP1
- Windows Multipoint 2012
- Windows Server 2003R2 64bit
- Windows Server 2012R2
- Windows Server 2016
 Autodesk
 AutoCAD Design Suite Ultimate 2015
 Autodesk InfraWorks 2018
 Autodesk_AutoCAD_Civil_3D_2016
 AutoCAD 2016
 AutoCAD Electrical 2018
 Autodesk AutoCAD 2016
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 Linux OS
 Desktop
- LinuxMint-8
- linuxmint-15
- ubuntu-10
 Server
- CentOS
- pfSense-2.0.1
- Ubuntu
- AlienVault_OSSIM
- CactiEZ-v0.6
- CactiEZ-v0.7
ขั้นตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
1. เขาใชงานที่ URL : http://www.download.rmutl.ac.th หรือ
2. เขาใชงานที่ URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร
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3. จะปรากฏหนา “ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท
 Microsoft
 Autodesk
 Linux OS

4. จากนั้นใหเลือกรายการที่ตองการโดยระบบจะใหพิมพชื่อผูใช และ รหัสผาน โดยชื่อ
ผูใชตองมี rmutl\ นําหนาทุกครั้ง
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5. เมื่อเขารหัสผานเรียบรอยแลวจะเขาหนาจอ RMUTL Download ใหเลือกหัวขอที่
ตองการจะ download แลวเลือกดาวนโหลดโปรแกรมที่ตองการไดเลย
 Microsoft

 Autodesk
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 Linux OS

ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning)
รู ป แบบของการเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยอาศั ย เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ห รื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา โดยมีสื่อในการเรียนการสอนหลากหลาย
วิชาที่ออนไลนบนระบบ
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ขั้นตอนการใชบริการระบบ E-learning สามารถเขาได 2 ทาง คือ
 เขาใชงานที่ URL : http://education.rmutl.ac.th หรือ
 เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ URL : http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
2.1 เลือกเมนู E-learning

2.2 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account

การใชงาน VPN (Virtual Private Network)
เปนบริการที่เขาถึงเครือขายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เชน ใชอินเทอรเน็ต
ที่ บ า น หรื อ ระบบเครือ ข า ย 3G บนมื อ ถื อ แล ว ต อ งการเข า ถึ ง ฐานข อ มูล งานวิ จั ย โดยผู
ใหบริการฐานขอมูลจะตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชโดยกําหนดใหเขาถึงบริการผานเครือขายของ
มหาวิทยาลัยฯ เทานั้น การใหบริการ VPN ของมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารย เจาหนาที่ และ
นักและนักศึกษา เพื่อใชสําหรับ
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1. เปลี่ยนรหัสผานบัญชี RMUTL Account
2. สืบคนฐานขอมูลงานวิจัยผานโครงขายของมหาวิทยาลัยฯ ฐานขอมูลงานวิจัย
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ เ ว็ บ ไซต ง านวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ URL :
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it เมนู สืบคนฐานขอมูล

คูมือการตั้งคาระบบ VPN URL : http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
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เขาสูระบบโดยใชบัญชีอื่น

การเรียนภาษาตางประเทศ (Tell Me More)

เปนระบบการเรียนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบเครือขาย
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษดวยทุกที่ทุกเวลา

ขั้นตอนการใชบริการระบบ Tell Me More (ใชงานผาน Internet Explorer เทานั้น)
สามารถเขาได 2 ทาง คือ
1. เขาใชงานที่ URL : http://tmm.rmutl.ac.th หรือ
2. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ URL : http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
2.1 เลือก Tell Me More

RMUTL Chiangrai |งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18

2.2 จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ในกรณีที่เขาใชงานครัง้ แรก ใหดําเนินการ
ดังนี้
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1. คลิกที่ ตั้งคากอนการใชงาน ซึ่งจะมีคูมือในการตั้งคาการใชงาน ดังรูป

2. หลังจากที่ตั้งคาการใชงานเรียบรอยแลว คลิกที่ ทดสอบเครื่อง โดย
ระบบจะมีการทดสอบเครื่องนั้น ๆ
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3. กรณีจํา Username และ Password ไมไดสามารถคลิกที่ คนหาผูใช
โดยกรอก ชื่อผูใชตรงชอง Search ดังรูป

4. เขาใชงานระบบ คลิกที่ เขาสูโปรแกรม ดังรูป
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การใหบริการหองสมุด

ที่ตั้ง

• อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 และ ชั้น 4
กําหนดเวลาการใหบริการ
• จันทร – ศุกร เปดบริการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
• วันเสาร – วันอาทิตย เปดบริการ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
• หยุดนักขัตฤกษ

การเขาใชบริการหองสมุด
เขาใชงานไดที่ URL. http://library.rmutl.ac.th
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การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
(Reference Database)
เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพื่อการใชทรัพยากร
ตามเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก
รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง ฐานขอมูล ที่
ใหบริการ ประกอบดวย ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) จํานวน 12 ฐานขอมูล
ดังนี้
1. ฐานขอมูล ABI/INFORM Collection
2. ฐานขอมูล ACM Digital Library
3. ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
4. ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses Global
5. ฐานขอมูล SpringerLink – Journal
6. ฐานขอมูล Web of Science
7. ฐานขอมูล Academic Search Complete
8 ฐานขอมูล H.W. Wilson ( 12 Subjects )
9. ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text
10. ฐานขอมูล American Chemical Society Journal (ACS)
11. ฐานขอมูล Emerald Management (EM92)
12. ฐานขอมูล Science Direct
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php
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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
โครงการนํารองสําหรับการสืบคนฐานขอมูลงานวิจยั ของประเทศไทยทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต
กันยายน 2544
เขาใชงานไดที่ URL : https://www.nstda.or.th/th/index.php
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย จาก สวทช
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ของทุกมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ
เขาใชงานไดที่ URL : http://www.thaithesis.org/
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ฐานขอมูล TDC จาก Thailis
TDC เป นโ ค ร ง ก าร ที่ ดํ าเนิ นก าร ภ ายใ ต ค วามร ว มมื อ พั ฒ นาห อ ง ส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ในชวงแรกจะใหสิทธิ์เขาใชเฉพาะสมาชิกของโครงการซึ่งนําขอมูล เขามาใชรวมกันเทา นั้ น
ตอมา สํานักงานคณะกรรมการกาอุดมศึกษามีนโยบายใหเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนคน
ไทย สามารถใชประโยชนทางดานการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงไดมีการขยายขอบเขตการ
ใหบริการ อยางไรก็ตาม สมาชิกผูใชทั่วไป จะถูกจํากัดดวยจํานวนรายชื่อตอวันที่อนุญาตให
download ได สําหรับการใชงานภายในองคที่เขารวมโครงการนั้น ไมมีการจํากัดแตอยาง
ใด
เงื่อนไขการใชงาน โครงการนี้เปนโครงการที่เนนการใหบริการขอมูลฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชสําหรับสนับสนุนการศึกษา การคนควา วิจัย และการเผยแพรผลงาน
ของ นักศึกษา อาจารย นักวิจัย และเจาของผลงานตางๆ หามมิใหนําผลงานเหลานี้ไปใช
แสวงหาประโยชนทางดานการคา หรืออื่น ใด นอกเหนือจากการใชเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนา
ประเทศเทานั้น และจะตองอางอิงถึงเจาของผลงานเหลานี้ทุกครั้ง
เขาใชงานไดที่ URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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ฐานขอมูลงานวิจัย จาก E-Library TRF
ฐานขอมูลงานวิจัยจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
วิจัย (สกว.) จํานวนงานวิจัยกวา 3,000 โครงการ ทั้งบทคัดยอ และรายงานวิจัยฉบับเต็ม มี
ทั้ง งานวิจัยเพื่อทองถิ่น งานเชิง พื้นที่ งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัยและ
พัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ผูใชตองลงทะเบียนกอนการใชงาน จึงจะสามารถดาวนโหลด
ขอมูลงานวิจัยได
เขาใชงานไดที่ URL : http://elibrary.trf.or.th
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL
หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book
คือ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ผูท่ีอานสามารถ อานผานทางอินเตอรเน็ต
หรืออุปกรณ อิเล็กทรอนิกสพกพาอื่น ๆ ได สําหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส จะมี
ความหมาย รวมถึง เนื้อหา ที่ถูกดัดแปลง อยูในรูปแบบที่ส ามารถแสดงผลออกมาได โดย
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส มีลักษณะการ นําเสนอ สอดคลอง และคลายคลึงกับ การอานหนังสือ
ทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตจ ะมี ลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็ว ในการคนหา และ
ผูอาน สามารถอาน พรอม ๆ กันไดโดยไมตองรอใหอีกฝายสงคืนหองสมุด เชนเดียวกับหนังสือ
ในหองสมุดทั่วไป
E-Book >>>>บริการฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

URL : http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

ฐานขอมูลหนังสือ E-Book (Textbook) จาก
สํ า นั ก พิ ม พ GALE สามารถเข า ใช ได พ รอมๆ
กั น โดยไม จํ า กั ด จํ า นวนผู ใ ช ทั้ ง บน PC,
Tablet และ Smartphone ที่ รองรั บ การใช
งานผ า นทาง Browser สามารถอ า นเนื้ อ หา
บทความในรูปแบบ HTML ไดทันที
หมายเหตุ.สามารถใชบริการภายใตเครือขาย
มหาวิทยาลัย
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http://accessengineeringlibrary.com

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

ฐานขอมูลออนไลนทางดานวิศวกรรมศาสตร
ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาตาง ๆ
มากกวา 10 สาขาประกอบดวยหนังสือหลัก
จากสํานักพิมพหนังสือ McGraw-Hill
มากกวา 600 รายการ สามารถเขาใชบริการ
ผานเว็บไซต
http://accessengineeringlibrary.com
โดยระบุ Username: RMUTL และ
Password: engineer
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book
ภาษาไทย สามารถอานหนังสือออนไลนได
โดยใช Username และ Password เดียวกับ
ระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย

ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC)
นักศึกษาสามารถเขาใชง าน Web OPAC เพื่อสืบคนทรัพยากร หรือหนัง สือใน
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง 6 เขตพื้นที่โดยการเปด 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
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

งานบริการสมาชิก เปนงานยอยที่ร องรับการบริการสมาชิกของหองสมุดผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชหองสมุดสามารถตรวจสอบสถานะตาง ๆ ของตนเอง
เชน สถานะการยืม,กําหนดสง ,ยืมตอผานระบบ,ประวัติการยืมทรัพยากร,รายการคาปรับ
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เปนตน ซึ่งผูใชสามารถใชงานบริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login เขาสูระบบแลวเทานั้นโดยใช
Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย
ภาพที่ 3 แสดงหนา Login เขาสูระบบ

ภาพที่ 4 แสดงหนา Login เขาสูระบบ
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เขาสูระบบโดยใชบัญชีอื่น

OokBee Buffet

OokBee Buffet แอปพลิเคชั่นเดียวจบครบเรื่องการอาน-ฟง ในรูปแบบดิจิทัล เรา
มีบริการหนังสือ หนังสือเสียง นิตยสาร นิยาย หนังสือพิมพ และนิทานภาพจากดิสนีย

ขั้นตอนการใชบริการ
สามารถติดตอใชบริการไดที่ เคาเตอรบริการยืม – คืน หองสมุด ชั้น 4 อาคารวิทย
บริการ
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EuroTalk โปรแกรมเรียนภาษา

Euro Talk เปนโปรแกรมการเรียนการสอนภาษา ซึ่งโปรแกรมการเรียนของ Euro
Talk แบงบทเรียนเปน 9-10 บทเรียนแลวแตร ะดับ ประกอบดวยการฝกฝนคําศัพทพร อม
ความหมายการฝกอานออกเสียงคําศัพท และกิจ กรรมการทบทวนหลัง จากการเรี ย นใน
รูปแบบของเกม โดยโปรแกรม Euro Talk มีใหบริการทั้งหมด 10 ภาษาดังนี้
1. Chainese Mandarin ภาษาจีนกลาง
2. French
ภาษาฝรัง่ เศส
3. Japanese
ภาษาญี่ปุน
4. Korean
ภาษาเกาหลี
5. Burmese
ภาษาพมา หรือ ภาษาเมียนมา
6. Indonesian
ภาษาอินโดนีเซีย
7. Khmer
ภาษาเขมร
8. Malay
มลายู (มาเลย: Melayu) หรือ มาเลย
9. Tagalog
ภาษาตากาล็อก เปนหนึ่งในภาษาหลักของฟลิปปนส
10. Vietnamese
ภาษาเวียดนาม
ขั้นตอนการใชบริการ
สามารถติดตอใชบริการไดที่ เคาเตอรบริการยืม – คืน หองสมุด ชั้น 4 อาคารวิทย
บริการ
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ติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับงาน

ชื่อ – สกุล

รับคําแนะนําและขอรองเรียน
เกี่ยวกับการบริการดาน
หองสมุดและการบริการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
- การใชงานระบบเครือขาย/
ซอฟแวรลิขสิทธิ์
- การใหบริการเครือขายไรสาย
(RMUTL WIFI)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book)
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(Reference Database)
- การใหบริการหองสมุด
- ระบบสืบคนหนังสือผาน
ระบบเครือขาย (OPAC)
- งานยืม – คืน หนังสือ

นางโสมวรรณ ทิพจร

- OokBee Buffet
- EuroTalk โปรแกรมเรียน
ภาษา
- RMUTL Account
- E-Learning
- Tell Me More

นายธีรศักดิ์ นรรัตน

เบอร
E-Mail
โทร
1140 sommawan@rmutl.ac.th

นายกฤษณะ เขื่อนเพ็ชร
นายคมกฤต ปญญาติ๊บ
นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง
นายวัชรพันธ ศิริ

1140 narongrit@rmutl.ac.th
1141
1141 gorillazz@rmutl.ac.th
komkrit_pa@rmutl.ac.th
2001 aritcr@rmutl.ac.th
4026 watcharaphan_si@rmutl.ac.th

นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง
นายวัชรพันธ ศิริ

2001 aritcr@rmutl.ac.th
4026 watcharaphan_si@rmutl.ac.th

นายวัชรพันธ ศิริ

4026 watcharaphan_si@rmutl.ac.th

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
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/
 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
 คนหาชื่ออีเมล
http://arit.rmutl.ac.th/search_email
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คําถามที่พบบอย
1. ถาม : เราสามารถตรวจสอบ Username และ Password ไดจากที่ใหน
ตอบ : 1. สามารถตรวจสอบ (Username) ไดที่ URL :
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู บริการระบบสารสนเทศ >> คนหา
บัญชีผูใช
2. Password คือ เลขที่บัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก
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 : การลงทะเบียนผลิตภัณฑจะตองผานระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
เทานั้น กรณีที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได สามารถติดตอไดที่หองสํานักงานวิทย
บริ กา รแ ล ะ เ ท คโ นโ ล ยี สา ร ส นเท ศ ชั้ น 2 อ า คา รวิ ท ยบริ ก า ร ห รื อ
โทร. 053-723979 ตอ 1140 – 1141
4. ถาม : หนังสือประเภทนี้มีอยูในหองสมุดหรือไมและอยูใ นหมวดใด
ตอบ : สืบคนไดจากระบบ Opac คือ http://autolib.rmutl.ac.th
5. ถาม : หนังสือสามารถยืมไดกี่เลม และกี่วัน
ตอบ : นักศึกษาสามารถยืมได 3 เลม จํานวนวันสูงสุด 7 วัน
6. ถาม : นักศึกษาไมสามารถมาคืนหนังสือตามกําหนดเวลาได
ตอบ : สามารถยืมตอดวยตัวเองผานระบบ Opac ทั้งนี้ตองไมเกินวันกําหนดสง
7. ถาม : กรณีลืมบัตรนักศึกษา สามารถยืมหนังสือไดหรือไม
ตอบ : ได โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางหนวยงานราชการ
ออกให
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คําถามที่พบบอย
8. ถาม : การเขาใชงานบริการสมาชิกหองสมุดเพือ่ ยืมหนังสือตอผานระบบ OPAC
สามารถเขาสูระบบอยางไร
ตอบ : เข า สู ร ะบบโดยใช RMUTL Account สามารถตรวจสอบชื่ อ ผู ใ ช
(Username) ได ท่ี URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู บริ ก าร
ระบบสารสนเทศ >> คนหาบัญชีผูใช
9. ถาม : หองสมุดสามารถลดคาปรับ หรือไมปรับไดหรือไม แลวเงินคาปรับบริหาร
จัดการอยางไร
ตอบ : กรณีเงินคาปรับ หองสมุดไดดําเนินการจัดสงไปที่การเงินมหาวิทยาลัย
หองสมุดตองดําเนินการตามระเบียบของหอ งสมุด และระเบียบมหาวิท ยาลัย
กรณี การลดคาปรับ หองสมุดสามารถลดหยอน หรือยกเวนคาปรับใหไดในกรณี
ดังนี้
1. เกิดความผิดพลาดจากระบบโปรแกรมหองสมุด
2. ผูใชบริการ อาทิ คณาจารย หรือ เจาหนาที่ ไดไปปฏิบัติราชการ
ตางจังหวัด โดยใหนําเอกสารคําสั่งเดินทางไปราชการ หรือ เอกสารทางราชการ
อื่นๆ ยื่นที่เคารเตอรบริการยืม - คืน เพื่อแนบกับแบบคํารองขอลดหยอน หรือ
ยกเวนคาปรับของหองสมุด
3. ผูใ ชบริการ อาทิ นักศึกษา ใหยื่นแบบคํา รอ งขอลดหยอ น หรือ
ยกเวนคาปรับของหองสมุด โดยมีเอกสารทางรายการอื่นแนบ
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คําถามที่พบบอย
10. ถาม : กรณีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน สามารถยืมหนังสือไดหรือไม หาก
ตองการยืมหนังสือ ตองทํายังไง?
ตอบ : 1. กรณีที่ไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอ น สามารถยืมหนังสือไดวันตอ วั น
ตองนําคืนหองสมุดกอน เวลา 16.30 น. โดยผูใชบริการตองใชบัตรประชาชน
สําหรับการยืมเทานั้น ซึ่งเปนการใหบริการเชนเดียวกับการยืมไปถายเอกสาร
2. กรณีนักศึกษาที่เรียนภาคฤดูรอน ใหนักศึกษาสําเนาใบลงทะเบีย น
ภาคฤดูรอนยื่นคํารองขอใชบริการไดตามปกติ
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