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ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ 

เขาสูระบบโดยใช RMUTL 

RMUTL Account คืออะไร? 

 RMUTL Account คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชน ระบบสาร-สนเทศนักศึกษา ระบบเครือขายไร

สาย RMUTL WiFi เปนตน 

RMUTL Account ประกอบดวย 

1. ช่ือผูใช (Username) : Name_Surname61** 

2. รหัสผาน (Password) : เลขท่ีบัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก 
 

        **Name คือ ชื่อภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 Surname คือ อักษร 2 ตัวแรกของชื่อสกุลภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 61 คือ เลข 2 ตัวทายปการศึกษาท่ีนักศึกษาเขาศึกษา 

ตัวอยาง  นักศึกษาชื่อ  Ampha (อําภา) นามสกุล Ramphi (รําไพ)  

             เขาศึกษาปการศึกษา 2561 Username คือ ampha_ra61 

หากมีชื่อและนามสกุลท่ีเหมือนกันหลายคน จะเพ่ิมเลข 1,2,3.... ตอทายไปเรื่อย ๆ เชน 

ampha_ra611, ampha_ra612 เปนตน  

 

การคนหาบัญชีผูใช (RMUTL Account) 

1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ท่ี URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it 

2. เลือก เมนู คนหาบัญชีผูใช  
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3. ใสคําท่ีตองการคนหาใหถูกตอง เชน รหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล

จากน้ันกด คนหา 

 

4. เมื่อทําการคนหาสําเร็จ ระบบจะแสดงรายการตามคําท่ีใชคนหาท้ังหมด ซึ่ง

รายการท่ีแสดงประกอบดวย ชื่อ – สกุล ประเภท และ E-mail ดังภาพ 
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การแกไขรหัสผาน (Password) 

 การแก ไ ขร หัสผ าน  (Password) จะต อ งอยู ใน เครื อข ายภาย ใน

มหาวิทยาลัย จึงจะสามารถแกไขได กรณีท่ีนักศึกษาอยูนอกเครือขายของ

มหาวิทยาลัย จะตองทําการเช่ือมตอ VPN (ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงาน VPN ไดท่ี

หนา 19) 

1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ท่ี URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it 

2. เลือก เมนู เปลี่ยนรหัสผาน  

 
 3. กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก Username, รหัสผานเดิม, รหัสผานใหมและทํา

การยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง จากน้ันกด Submit 
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หมายเหตุ : Domain คือ rmutl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMUTL Account ไดมาอยางไร 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนํารายชื่อและขอมูลนักศึกษาใหม

จากฐานขอมูล มาสรางเปน RMUTL Account โดยนักศึกษาท่ีเขาใหมจะไดรับ RMUTL 

Account ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา  และสามารถใชงานไดจนกระท่ัง

สิ้นสุดสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

RMUTL Account เปนกุญแจสวนบุคคลใชเขาสูบริการตาง ๆ นักศึกษาทุกคน

มีหนาท่ีรักษาความลับของรหัสผานไวเปนการสวนตัว คาดเดาไดยาก และ

ในทางกฎหมายยังเปนการระบุตัวผูใชบริการตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 “เปลี่ยนรหัสผานของระบบ RMUTL 

Account อยางนอยทุก  ๆ  6 เดือน เพื่อความปลอดภัย และปองกันการเกิด

ปญหาการคุกคามทางเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีจะกระทบตอขอมูลสวนตัวหรือ

ฐานขอมูลของนักศึกษา” 
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RMUTL Account ใชกับระบบใดไดบาง? 

 นักศึกษาสามารถใช RMUTL Account 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 Skype for Business 

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 คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดังตอไปน้ี 

โดย Access Point ท่ีใหบริการ มี 2 รูปแบบ คือ 

1. @Internet-RMUTL @RMUTL-Web-Login และ @eduroam มีจํานวน 140 

จุด ดังน้ี 

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 ดังน้ี 

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 
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7. บานพักขาราชการแบบแฟลต 2   จํานวน 2 จุด 

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 @RMUTL-Web-

Login และ @eduroam มีการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงในการเชื่อมตอ ปองกันการดัก

จับขอมูลไดอยางดี อีกท้ังยังมีการจดจํารหัสสมาชิกและรหัสผาน ทําใหสมาชิกผูใชบริการไม

จําเปนตองกรอกรหัสบอย ๆ ท้ังน้ีการเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย @Internet-RMUTL 

@RMUTL-Web-Login และ @eduroam มีความซับซอนพอสมควร ดังน้ันทางสํานักวิทย

บริการ จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการเชื่อมตอระบบ @Internet-RMUTL ซึ่งนักศึกษา

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

บริการสารสนเทศ  
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แจงปญหาการใชงาน (RMUTL WIFI) 

กรณี ท่ีการใช งานมีปญหา นักศึกษาสามารถแจงปญหาการใช ง านได ท่ี               

URL: http://wifi.rmutl.ac.th  โดยกรอกขอมูลท่ีสําคัญ อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ผูแจงปญหา 

สถานท่ี รหัสของอุปกรณ และ เบอรติดตอกลับ หลังจากไดรับเรื่องเรียบรอยแลวทาง

เจาหนาท่ีจะติดตอประสานงานกับผูแจงปญหาผานหมายเลขโทรศัพทท่ีใหไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. เขาใชงานท่ี URL : http://mail.rmutl.ac.th 

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

ตัวอยาง ampha_ra61@live.rmutl.ac.th 

 

ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft 

โดยมีซอฟแวรท้ังระบบปฏิบัติการ ซอฟแวรงานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปน

เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมตางๆ อาทิเชน Microsoft Autodesk และ LinuxOS 
 

ข้ันตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ Microsoft 

1. เขาใชงานท่ี URL : https://download.rmutl.ac.th  หรือ 

2. เขาใชงานท่ี URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th  เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร  
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3. จะปรากฏหนา “ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท 

 Microsoft 

 Autodesk 

 Linux OS 

 

4. จากน้ันใหเลือกรายการท่ีตองการโดยระบบจะใหพิมพชื่อผูใช และ รหัสผาน โดยชื่อ

ผูใชตองมี rmutl\ นําหนาทุกครั้ง 
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5. เมื่อเขารหัสผานเรียบรอยแลวจะเขาหนาจอ RMUTL Download ใหเลือกหัวขอท่ี

ตองการจะ download แลวเลือกดาวนโหลดโปรแกรมท่ีตองการ  

 Microsoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autodesk 
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 Linux OS 
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การใชงาน Skype for Bussiness บนเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 Skpye for Bussiness เปนโปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสารในลักษณะ Instant 

messenger การสนทนาแบบกลุม ใชงาน Video Call ได ใชงาน Conference แบบกลุมได 

และสามารถแชรหนาจอใหแกผูท่ีสนทนาดวยกันได ซึ่งการใชงาน Skpye for Bussiness 

จะตองทําการติดต้ังระบบกอนซึ่งชองทางการติดต้ังระบบจะอยูในการใชงานระบบเมลของ

มหาวิทยาลัย URL : http://mail.rmutl.ac.th ดังน้ี 

 1. การติดต้ังโปรแกรม Skype for Business ใหมองหาสญัลักษณ          คลิกท่ี

สัญลักษณจะไดหนาจอดังรูปดานลาง  

2. จะมีขอความเชิญชวนใหติดต้ังโปรแกรม Skype for Business ดังรูป 
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 3. เมื่อคลิก ตามขอความหมายเลข 2 จะปรากฏหนาจอภาพตามรูปดานลาง เลือก

ชนิดการติดต้ัง เปนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 
 

4. เลือกชนิดการติดต้ังแบบ คาพ้ืนฐาน ตามรูปหมายเลข 4 และหมายเลข 5 
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5. หลักจากท่ีดําเนินการติดต้ังเรียบรอยแลว สามารถใชงาน โดยเขาสูระบบโดย 

RMUTL Account  ดังรูปหมายเลข 6 จากน้ันคลิกท่ี Sign In  ซึ่งการเขาใชงานครั้งแรก เมื่อ

คลิกท่ี Sign In เรียบรอยแลวระบบจะใหกรอก รหัสผาน ดังรูปหมายเลข 8 เมื่อกรอกรหัสผาน

เรียบรอยแลว คลิกท่ี Sign In ดังรูปหมายเลข 9 
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6. เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการใชงานและวิธีการติดต้ังโปรแกรมไดท่ี  https://support.office.com/en-

us/article/video-what-is-skype-for-business-3a21eca4-434d-41f1-ab06-

3d4a268573b7?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 
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ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 

รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเน้ือหา โดยมีสื่อในการเรยีนการสอนหลากหลาย

วิชาท่ีออนไลนบนระบบ  

 

ข้ันตอนการใชบริการระบบ E-learning  สามารถเขาได 2 ทาง คือ  

 เขาใชงานท่ี 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 
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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 Account 

2. สืบคนฐานขอมูลงานวิจัยผานโครงขายของมหาวิทยาลัยฯ ฐานขอมูลงานวิจัย 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ี เ ว็บไซตงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ URL :  

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it เมนู สืบคนฐานขอมูล 
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คูมือการต้ังคาระบบ VPN URL : http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to 

 

 

 

 

 

 

 

เขาสูระบบโดยใชบัญชีอ่ืน 

การเรียนภาษาตางประเทศ (Tell Me More) 

 เปนระบบการเรียนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบเครือขาย 

เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยทุกท่ีทุกเวลา  
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 ข้ันตอนการใชบริการระบบ Tell Me More (ใชงานผาน  Internet Explorer เทาน้ัน) 

สามารถเขาได 2 ทาง คือ  

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

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

2.1 เลือก Tell Me More  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ในกรณีท่ีเขาใชงานครัง้แรก ให

ดําเนินการดังน้ี 
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1. คลิกท่ี ต้ังคากอนการใชงาน ซึ่งจะมคีูมือในการต้ังคาการใชงาน ดังรูป 

 
 

2.  หลังจากท่ีต้ังคาการใชงานเรียบรอยแลว คลิกท่ี ทดสอบเครื่อง โดย

ระบบจะมีการทดสอบเครื่องน้ัน ๆ 
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3. กรณีจํา Username และ Password ไมไดสามารถคลิกท่ี คนหาผูใช 

โดยกรอก ชื่อผูใชตรงชอง Search ดังรูป 

 
 

4. เขาใชงานระบบ คลิกท่ี เขาสูโปรแกรม ดังรูป 
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การใหบริการหองสมุด 
ที่ต้ัง 

•   อาคารวิทยบริการฯ  ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 6 

กําหนดเวลาการใหบริการ 

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

• หยุดนักขัตฤกษ 

 

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 11 ฐานขอมูล 

ดังน้ี 

1 ACM 

Digital 

Library 

เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง 

จดหมายขาว และเอกสารในการประชุม

วิชาการ ท่ีจัดทําโดย ACM (Association for 

Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร

ประกอบดวยขอมูลท่ีสําคัญ เชน รายการ

บรรณานกุรม สาระสังเขป article reviews 

และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985-

ปจจุบัน 

 

https://dl.acm.org/ 

 

2  

IEEE/IET 

Electronic 

Library 

(IEL) 

 

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 

แหลงขอมูล คือ The Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE) และ The 

Institution of Engineering and Technology 

(IET) ซ่ึงใน IEL ประกอบดวยเอกสารมากกวา 

1.2 ลานจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อ 

https://ieeexplore.ie

ee.org/Xplore/home

.jsp 
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3 Web of 

Science 

เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป

พรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุม

สาขาวิชาหลักทัง้วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ 

มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 

รายชื่อ ใหขอมูลต้ังแตป 2001 - ปจจุบัน 

http://apps.webofkn

owledge.com/WOS_

GeneralSearch_inpu

t.do?product=WOS&

search_mode=Gene

ralSearch&SID=C6url

Ir8ATjCiVCf88J&pref

erencesSaved= 

4 ProQuest 

Dissertatio

n & 

Theses 

Global 

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-

text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง

จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง

บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย 

เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง 

ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกและปริญญาโทต้ังแตป 1997 ถึง

ปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลาน

รายการ 

 

https://search.proqu

est.com/pqdtglobal

/index 

5 SpringerLi

nk – 

Journal 

เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 

1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน 

 

https://link.springer.

com/ 
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6 American 

Chemical 

Society 

Journal 

(ACS) 

ปนฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย 

จากวารสารทางดานเคมีและวิทยาศาสตรที่

เก่ียวของโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพเปน

รูปเลม วารสารอิเล็กทรอนิกส(Electronic 

Journals) ขอมูลที่ไดจากการสืบคนเปนขอมูล

ฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) 

ยอนหลังต้ังแตป 1996 

 

https://pubs.acs.org

/ 

7 Emerald 

Managem

ent (EM92) 

เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการ

จัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ 

การจัดการและกลยุทธ 

 

https://www.emeral

d.com/insight/ 

8 Academic 

Search 

Complete 

(ASC) 

ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญและดีที่สุด 

และครอบคลุมสาขาวิชาจํานวนมากที่สุดของโลก

ฐานขอมูลหน่ึง ประกอบดวยจํานวนวารสารที่มี

ขอมูลฉบับเต็มมากกวา 8,500ชือ่เร่ือง ยอนหลัง

ไปต้ังแตปค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชา

การ ไดแก : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, 

ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร, 

การศึกษาชาติพันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, 

กฎหมาย, วัสดุศาสตร, คณิตศาสตร, ดนตรี, 

เภสัชศาสตร, ฟสิกส, จิตวิทยา, ศาสนาและเทว

วิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตววิทยา

และสาขาอ่ืน ๆ 

http://web.b.ebscoh

ost.com/ehost/searc

h/basic?vid=0&sid=0

67bbab4-a4f1-4ee6-

a0e5-

296708bb9de6%40p

dc-v-sessmgr03 
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9 EBSCO 

Discovery 

Service 

(EDS) Plus 

Full Text 

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร ครุ

ศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการ

จัดการ 

http://search.ebsco

host.com/login.aspx

?authtype=ip,guest,

uid&custid=ns01597

6%20&groupid=mai

n&profile=eds 

10 Computer 

& Applied 

Sciences 

Complete 

(CASC) 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.1965 – 

ปจจุบัน มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรูความ 

ความทาทายทางวิศวกรรมแบบด้ังเดิมและ

งานวิจัยและเปนทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่สงผล

กระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม 

CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสาร

มากกวา 2,200 รายชื่อ นอกจากน้ียังมีขอมูล

ฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020 ชื่อเร่ือง 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎีและ

ระบบคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม 

http://web.b.ebscoh

ost.com/ehost/searc

h/basic?vid=0&sid=b

96eee26-b60f-4530-

877c-

f7381062c427%40p

dc-v-sessmgr02 

11 ScienceDir

ect 

เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของ

วารสารไมนอยกวา 700 ชื่อเร่ือง ครอบคลุม 4 

สาขาวิชา ไดแก Agricultural and Biological 

Sciences , Engineering , Immunology & 

Microbiology and Social Sciences สามารถดู

ขอมูลยอนหลังต้ังแตป ค. ศ.2010 – ปจจุบัน 

https://www.science

direct.com/ 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี   

http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php 
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย จาก สวทช 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ของทุกมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ 

เขาใชงานไดที่ URL : http://www.thaithesis.org 
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ฐานขอมูลวิทยานิพฟนธไทย จาก Thailis 

TDC หรือ Thai Digital Collection เปนโครงการหน่ึงของ ThaiLIS มีเปาหมาย

เพ่ือใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ 

รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ัวประเทศ นักศึกษา อาจารย 

และบุคลากร ในการเขาใชบริการน้ันจะตองเขาใชงานจากคอมพิวเตอร ภายในหองสมุด

สมาชิก ดูรายละเอียดหองสมุดสมาชิก ไดจากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เขาใชงานไดท่ี URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc 
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ฐานขอมูลงานวิจัย E-Library TRF  

จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
         ฐานขอมูลงานวิจัยจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

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

มีท้ังงานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน งานเชิงพ้ืนท่ี งานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  งานวิจัยและ

พัฒนา และงานวิจัยวิชาการ  ผูใชตองลงทะเบียนกอนการใชงาน จึงจะสามารถดาวนโหลด

ขอมูลงานวิจัยได 

เขาใชงานไดท่ี URL : http://elibrary.trf.or.th 
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ฐานขอมูลวารสารวิชาการ จาก Thai Jo 
Thai Journals Online (ThaiJO) เปนระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลาง

ของประเทศไทย เปนแหลงรวมวารสารวิชาการท่ีผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ท้ังสาขา

วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ThaiJO ไดรับการสนับสนุน

จาก  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) และ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index 

Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยท่ีปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยูบนระบบ OJS (Online 

Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) 

เขาใชงานไดท่ี URL : https://www.tci-thaijo.org/ 
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ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ 

เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 

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 

 

บริการ E-Book ภาษาไทย 2ebook 

http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl 
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บริการ E-Book ภาษาตางประเทศ Access Engineering 

   ฐานขอมูลเปนหนังสือจากสํานัก McGraw Hill 643 เลม และเพ่ิมจํานวนทุกเดือน และเปน

หนังสือทางดานวิศวกรรมศาสตร Business skill , software  การเขาใชงานสามารถเขาได

จากเครือขายอินเทอรเน็ต มทร.ลานนา หรือ หากอยูท่ีบาน หรือใชผาน smart phone หรือ 

tablet จะมี user ใหใชสําหรับ login เขาใชงาน ปกติ e-book สามารถปริ้น และดาวโหลด 

ไดทีละหนา  แต e-book ของ McGraw Hill สามารถดาวโหลดไดท้ังเลม 

 สามารถเขาใชงานไดที่  http://accessengineeringlibrary.com/ 
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Application OokBee Buffet 
 

แอพพลิเคชั่น OokBee Buffet เปนแอปพลิเคชั้นสําหรับการอานหนังสือบน

อุปกรณแท็ปเล็ต และมือถือ ตางๆ ซึ่งมีเน้ือหาท่ีใหบรกิารอยู 5 ประเถทคือ หนังสือพิมพ 

นิตยสาร หนังสือ หนังสือเสียง และวีดีโอคอรส สามารถดาวนโหลด Applicalion ซื้อ 

OOKBEE – รานหนังสือออนไลน 
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ข้ันตอนการใชบริการ 

วิธีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิการใช Application Ookbee  

เขาเว็บไซต    http://corporate.ookbee.com/rmutl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กดปุม Apply Hear 
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ข้ันตอนตอไป กรอก Email หรือ Account Wifi ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ :  ทานสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยใช Email หรือ Account Wifi 

ของมหาวทิยาลัย 

นักศึกษา ใช : xxxxx@live.rmutl.ac.th 

บุคลากร ใช : xxxxx@rmutl.ac.th 
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กรอกขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการลงทะเบียนใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยกดปุม Register 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ยืนยันการสมัครผาน Email อีกครั้ง  

เขาไปท่ี URL : http://portal.office.com  แลวล็อคอินดวย RMUTL Account 
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จะไดรับ Email ดังรูปตัวอยาง 
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แนะนําหนาแรกของแอพพลเิคช่ัน  

1. ปุม 3 ขีด เปนเมนูการใชงานตางๆ  

2. รูปแบบของเน้ือหาท่ีใหบริการหากแถบสีเหลืองอยูท่ีรปูแบบไหนจะเปนการใหบริการใน

รูปแบบน้ัน  

3. ปุมสําหรับการคนหําหนังสือท่ีตองการ  

4. เมนูทํางลัด  
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การลงช่ือเขาใช  

1. แตะท่ีปุมเมนู (สัญญลักษ 3 ขีด)  

2. แตะท่ีคําวํ่า “คลิกท่ีน่ีเพ่ือเขํ้าสูระบบ”  

3. แตะท่ีคําวํ่า “ลงชื่อเขาใช” เพ่ือใส Username และ Password  
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ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC) 

 นักศึกษาสามารถเขาใชงาน Web OPAC เพ่ือสืบคนทรัพยากร  หรือหนังสือใน

หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา        ท้ัง  6 เขตพ้ืนท่ีโดยการเปด Web 

Browser เขาสูเว็บไซต             

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

ในสวนของขอมูลสมาชิกเขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 

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 
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ภาพท่ี 2  แสดงหนาการสืบคน 

 

งานบริการสมาชิก  เปนงานยอยท่ีรองรับการบริการสมาชิกของหองสมุดผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต  เพ่ือใหผูใชหองสมุดสามารถตรวจสอบสถานะตาง ๆ ของตนเอง     

เชน  สถานะการยืม,กําหนดสง,ยืมตอผานระบบ,ประวัติการยืมทรัพยากร,รายการคาปรับ  

เปนตน  ซึ่งผูใชสามารถใชงานบริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login  เขาสูระบบแลวเทาน้ันโดยใช 

Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงหนา Login เขาสูระบบ 
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ภาพท่ี 4  แสดงหนา Login เขาสูระบบ 
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ติดตอสอบถาม 

เกี่ยวกับงาน ชื่อ – สกุล เบอร 

โทร 

E-Mail 

รับคําแนะนําและขอรองเรียน

เก่ียวกับการบริการดาน

หองสมุดและการบริการระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

นางโสมวรรณ  ทิพจร 1140 sommawan@rmutl.ac.th 

- การใชงานระบบเครือขาย/

ซอฟแวรลิขสิทธ์ิ 

นายธีรศักด์ิ  นรรัตน 

 

1141 catalogk@rmutl.ac.th 

- ระบบ VPN นายณรงคฤทธ์ิ  สมใจ 1141 narongrit@rmutl.ac.th 

- การใหบริการเครือขายไรสาย 

(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 

นายวัชรพันธ  ศิริ 

2001 

4026 

aritcr@rmutl.ac.th 

watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- งานยืม – คืน หนังสือ นางสาวดลณพร  ใจบุญเรือง 

นายวัชรพันธ  ศิริ 

2001 

4026 

aritcr@rmutl.ac.th 

watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- OokBee Buffet 

- EuroTalk โปรแกรมเรียน

ภาษา 

นายวัชรพันธ  ศิริ 4026 watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- RMUTL Account 

- E-Learning 

- Tell Me More 

นางสาวนันทิยา  ตุลเตมีย 1141 nuntiya@rmutl.ac.th 

RMUTL Chiangrai |งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



46 
 

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 

https://reg.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  

 คูมือบริการสารสนเทศ  

https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to 
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คําถามท่ีพบบอย 

 

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 : 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 กรณีที่นักศึกษาเขา

รวมโครงการยืมไมอั้น จะสามารถยืมหนังสือไดไมจํากัด แตจํานวนวันสูงสุดได  

7 วัน เหมือนเดิม สามารถสมัครเขารวมโครงการไดที่เคาเตอรยืม-คืน หองสมุด 

ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ        

6. ถาม : นักศึกษาไมสามารถมาคืนหนังสือตามกําหนดเวลาได 

ตอบ : สามารถยืมตอดวยตัวเองผานระบบ Opac ทั้งน้ีตองไมเกินวันกําหนดสง 
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คําถามท่ีพบบอย 

7. ถาม : กรณีลืมบัตรนักศึกษา สามารถยืมหนังสือไดหรือไม 

ตอบ : ได โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางหนวยงานราชการ

ออกให 

8. ถาม : การเขาใชงานบริการสมาชิกหองสมุดเพือ่ยืมหนังสือตอผานระบบ OPAC 

สามารถเขาสูระบบอยางไร 

ตอบ  : เขาสู ระบบโดยใช  RMUTL Account สามารถตรวจสอบช่ือผู ใช  

(Username) ไดที่  URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู บริการ

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 : 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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