คํานํา
คูมือการใหบริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงราย จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางการใชงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด
ที่มหาวิทยาลัยฯ ไดใหบริการสําหรับบุคลากรเพื่อเปนชองทางในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน อีกทั้งนักศึกษายังสามารถแจงขอขัดของและขอแนะนําที่เปนประโยชน กับการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุด ในสวนของการติดตอสอบถามตามรายละเอียดที่ไดชี้แจงไวในทายเลม
ทั้งนี้บุคลากรสามารถตรวจสอบขาวสารและขอมูลตาง ๆ ที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ https://chiangrai.rmutl.ac.th/it ซึ่งงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรรหาขอมูลทีเ่ ปนประโยชนมา
เผยแพรประชาสัมพันธแกบุคลากรและผูใชบริการเว็บไซตตอไป
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 มิถุนายน 2562
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ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL
RMUTL Account คืออะไร?
RMUTL Account คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชน ระบบ
สารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน ระบบเครือขายไรสาย RMUTL WiFi เปนตน
RMUTL Account ประกอบดวย
1. ชื่อผูใช (Username) : Name (กําหนดเอง)
2. รหัสผาน (Password) : Pass (กําหนดเอง)

การคนหาบัญชีผูใช (User Name)
1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ที่ URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
2. เลือก เมนู คนหาบัญชีผูใช

3. ใสคําที่ตองการคนหาใหถูกตอง เชน รหัสบัตรประชาชน/ชื่อ/สกุล จากนั้นกด คนหา

4. เมื่อทําการคนหาสําเร็จ ระบบจะแสดงรายการตามคําที่ใชคนหาทั้งหมด ซึ่งรายการที่แสดงประกอบดวย ชื่อ – สกุล ประเภท และ
E-mail ดังภาพ
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การแกไขรหัสผาน (Password)
การแกไขรหัสผาน (Password) จะตองภายในเครือขายภายในมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถแกไขได กรณีที่อยูนอก
เครือขายของมหาวิทยาลัย จะตองทําการเชื่อมตอ VPN (ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงาน VPN ไดที่หนา 15)
1. เขาใชงานเว็บไซต งานวิทยบริการฯ ที่ URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
2. เลือก เมนู เปลี่ยนรหัสผาน

3. กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก Username, รหัสผานเดิม, รหัสผานใหมและทําการยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง จากนั้นกด Submit

หมายเหตุ : Domain คือ rmutl
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RMUTL Account ไดมาอยางไร
สําหรับอาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเวนอาจารยพิเศษ และเจาหนาที่จางเหมา) ที่บรรจุเขารับทํางาน
ใหม จะสามารถสมัครใชงาน RMUTL Account ทางเว็บไซต http://arit.rmutl.ac.th/search_email/register โดยกําหนด Username
และ Password ดวยตนเอง หลังจากสมัครสมาชิกแลวรอใหระบบ Refresh ขอมูลภายใน 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถใชงาน RMUTL Account
โดยสามารถสมัครใชงานไดหลังจากบรรจุเขาทํางานภายใน 1 สัปดาห

RMUTL Account ใชกับระบบใดไดบาง?
บุคลากรสามารถใช RMUTL Account ในการลงชื่อ (Sign In) เขาใชบริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบเครือขายไรสาย (RMUTL WiFi)
บริการ Microsoft Office 365 (E-mail, Calendar, MS Office online ฯลฯ)
ระบบดาวโหลดซอฟแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
โปรแกรม Skype for Bussiness บนเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning)
การใชงานระบบ VPN (Virtual Private Network)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)
ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC)
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การใชบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WIFI)
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย สามารถเขาใชบริการระบบเครือขายไรสาย ไดครอบคลุมทุกอาคารใน
มหาวิทยาลัยฯ

การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi บุคลากรตองลงชื่อเขาใชโดยใช RMUTL Account 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 เขาใชงานโดยการลงชื่อเขา
ใชโดย RMUTL Account คูมือการเชื่อมตอ http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161005091125_26945.pdf
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แจงปญหาการใชงาน (RMUTL WIFI)
กรณีที่การใชงานมีปญหา นักศึกษาสามารถแจงปญหาการใชงานไดที่ URL: http://wifi.rmutl.ac.th โดยกรอกขอมูลที่สําคัญ
อาทิเชน ชื่อ-นามสกุล ผูแจงปญหา สถานที่ รหัสของอุปกรณ และ เบอรติดตอกลับ หลังจากไดรับเรื่องเรียบรอยแลวทางเจาหนาที่จะติดตอ
ประสานงานกับผูแจงปญหาผานหมายเลขโทรศัพทที่ใหไว

โดย Access Point ที่ใหบริการ มี 2 รูปแบบ คือ
1. @Internet-RMUTL @RMUTL-Web-Login และ @eduroam 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
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6. บานพักขาราชการแบบแฟลต 1
7. บานพักขาราชการแบบแฟลต 2
8. บานพักคนงาน
9. หอพักลีลาวดี
10. โรงยิม
11. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ
12. บานพักรองอธิการบดี

จํานวน 2 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 6 จุด
จํานวน 8 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 จุด

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
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>> OneDrive (พื้นที่จัดเก็บออนไลน)
มีพื้นที่จัดเก็บออนไลนมากถึง 1TB สําหรับงานเอกสาร รูปภาพและไฟลตาง ๆ อีกทั้งยังสามารถแชรไฟลและเขาถึง เอกสาร
ออนไลนได
>> SharePoint (การจัดการขอมูล)
บริการการบริหารการจัดการขอมูลองคกรแบบออนไลน
>> Task (งาน)
บริการการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของตนเองและองคกร
>> 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://mail.rmutl.ac.th
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บริการฟรีพื้นที่เว็บไซตสําหรับบุคลากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ กํากับดูแลเครื่องแมขายและกําหนดพื้นที่บนแมขายสําหรับ Website ของหนวยงาน
ภายในตาง ๆ อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ในเขตพื้นที่เชียงราย เพื่อใหมีการจัดวางอยางเปนระบบและเหมาะสม ซึ่งมีพื้นที่โฮมเพจความจุ
ทั้งหมด 5 GB และฐานขอมูล PHP Ver. 7.2.7, MySQL Ver. 5.6.32
PHP MyAdmin : http://www2.chiangrai.rmutl.ac.th/phpMyAdmin
แนวทางปฏิบัติ เพื่อใชบริการ Chiangrai RMUTL Web Hosting
1. ในสวนของคณะ หรือหนวยงาน ที่ตองการใชบริการพื้นที่ขอมูล เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ใหทําหนังสือจาก
คณะวิชา หรือ หนวยงาน เพื่อติดตอขอใชบริการกับงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผูใชบริการที่มีสิทธิ์โดยทั่วไป ไดแก หนวยงานภายใน บุคลาการ
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://www2.chiangrai.rmutl.ac.th/ชื่อตามใบขอใชบริการ
2. ftp = ftp://www2.chiangrai.rmutl.ac.th
3. database = http://www2.chiangrai.rmutl.ac.th/phpMyAdmin
4. username/password = หนวยงานใหตามที่ยื่นขอมา
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คําแนะนําในการ ftp webhosting
เมื่อสรางไฟลทุกอยางเรียบรอยแลว ก็ทําการ upload ขึ้น host โดยการ ftp ดังนี้ ที่ชอง address พิมพคําสั่งวา
ftp://www2.chiangrai.rmutl.ac.th หรือ ftp://203.158.168.7 (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://www2.chiangrai.rmutl.ac.th/yourwebsite/
เชน http://www2.chiangrai.rmutl.ac.th/narongrit/
ขอตกลงสําหรับการขอพื้นที่สรางเว็บไซต
1. การขอพื้นที่สรางเว็บไซตจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับเอกสารขอใชพื้นที่เว็บไชต
2. ใชงานผานโปรแกรมสําเร็จรูป เชน Cute FTP, WSFTP
3. การใหบริการฐานขอมูล ใหนําไปใชเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทานั้น หากขอมูลสูญหายไมวากรณีใดๆ ทางงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมรับผิดชอบและหาก มีการปรับปรุงเครื่องแมขายใหบริการทางงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะแจง ใหทราบลวงหนาทาง www.chiangrai.rmutl.ac.th/it
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ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
เขาใชงานที่ http://download.rmutl.ac.th โดยมีซอฟแวรทั้งระบบปฏิบัติการ งานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ อาทิเชน Microsoft Autodesk Linux OS
ขั้นตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft
1. เขาเว็บไซต http://www.download.rmutl.ac.th หรือ
2. เปด URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร

3. จะปรากฏหนา “ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์” โดยแบงออกเปน 3 ประเภท
 Microsoft
 Autodesk
 Linux OS

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

 Autodesk

 Linux OS
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การใชงาน Skype for Bussiness บนเครื่องคอมพิวเตอร
Skpye for Bussiness เปนโปรแกรมสําหรับการติดตอสื่อสารในลักษณะ Instant messenger การสนทนาแบบกลุม ใชงาน
Video Call ได ใชงาน Conference แบบกลุมได และสามารถแชรหนาจอใหแกผูที่สนทนาดวยกันได ซึ่งการใชงาน Skpye for Bussiness
จะตองทําการติดตั้งระบบกอน ซึ่งชองทางการติดตั้งระบบจะอยูในการใชงานระบบเมลของมหาวิทยาลัย URL : http://mail.rmutl.ac.th
ดังนี้
1. การติดตั้งโปรแกรม Skype for Business ใหมองหาสัญลักษณ
คลิกที่สัญลักษณจะไดหนาจอดังรูปดานลาง
2. จะมีขอความเชิญชวนใหติดตั้งโปรแกรม Skype for Business ดังรูป

3. เมื่อคลิก ตามขอความหมายเลข 2 จะปรากฏหนาจอภาพตามรูปดานลาง เลือกชนิดการติดตั้ง เปนเครื่องคอมพิวเตอร
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4. เลือกชนิดการติดตั้งแบบ คาพื้นฐาน ตามรูปหมายเลข 4 และหมายเลข 5
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5. หลักจากที่ดําเนินการติดตั้งเรียบรอยแลว สามารถใชงาน โดยเขาสูระบบโดย RMUTL Account ดังรูปหมายเลข 6 จากนั้นคลิกที่
Sign In ซึ่งการเขาใชงานครั้งแรก เมื่อคลิกที่ Sign In เรียบรอยแลวระบบจะใหกรอก รหัสผาน ดังรูปหมายเลข 8 เมื่อกรอก
รหัสผานเรียบรอยแลว คลิกที่ Sign In ดังรูปหมายเลข 9

6. เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฏหนาจอดังรูป

คูมือการใชงานและวิธีการติดตั้งโปรแกรมไดที่ https://support.office.com/en-us/article/video-what-is-skype-forbusiness-3a21eca4-434d-41f1-ab06-3d4a268573b7?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
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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
 เขาที่ http://education.rmutl.ac.th หรือ
 เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th
2.1 เลือกเมนูบริการ คลิกที่ E-learning

2.2 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 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 Account
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

เขาสูระบบโดยใชบัญชีอื่น

การเรียนภาษาตางประเทศ (Tell Me More)

เปนระบบการเรียนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบเครือขาย เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรู
ดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษดวยทุกที่ทุกเวลา
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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

2.2 จะปรากฏหนาจอ ดังรูป ในกรณีที่เขาใชงานครัง้ แรก ใหดําเนินการดังนี้
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1. คลิกที่ ตั้งคากอนการใชงาน ซึ่งจะมีคูมือในการตั้งคาการใชงาน ดังรูป

2. หลังจากที่ตั้งคาการใชงานเรียบรอยแลว คลิกที่ ทดสอบเครื่อง โดยระบบจะมีการทดสอบเครื่องนั้น ๆ

3. เมนู คนหาผูใช จะใชไดเฉพาะนักศึกษาเทานั้น สวนบุคลากรจะเขาสูระบบโดย Username และ Password ที่ได
ลงทะเบียนระบบกับทางงานวิทยบริการ กรณีที่ยังไมมีบญ
ั ชีเขาใชงานสามารถติดตอขอลงทะเบียนไดที่ งานวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทย
บริการ หรือโทร. 0-5372-3979 ตอ 1140-1141 กรณีจํา Username และ Password ไมไดสามารถติดตอไดที่ ที่ งานวิทยบริการ ชั้น 2
อาคารวิทยบริการ หรือโทร. 0-5372-3979 ตอ 1140-1141 หรือ สแกน QR Code

4. เขาใชงานระบบ คลิกที่ เขาสูโปรแกรม ดังรูป

.
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การใหบริการหองสมุด
ที่ตั้ง
• อาคารวิทยบริการฯ ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 6
กําหนดเวลาการใหบริการ
• จันทร – ศุกร เปดบริการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
• หยุดนักขัตฤกษ

การเขาใชบริการหองสมุด
เขาใชงานไดที่ URL : http://library.rmutl.ac.th
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การบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
(Reference Database)
เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพื่อการใชทรัพยากร ตามเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูล
สารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานขอมูลที่ใหบริการ ประกอบดวย ฐานขอมูลอางอิง (Reference
Database) จํานวน 11 ฐานขอมูล ดังนี้
1

ACM Digital
Library

เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://dl.acm.org/
จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว และเอกสารในการประชุม
วิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for Computing
Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ เชน
รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความ
ฉบับเต็ม ใหขอมูลตั้งแตป 1985-ปจจุบัน

2

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหลงขอมูล คือ The
IEEE/IET
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Electronic Library และ The Institution of Engineering and Technology (IET)
(IEL)
ซึ่งใน IEL ประกอบดวยเอกสารมากกวา 1.2 ลานจากสิ่งพิมพ
มากกวา 12,000 ชื่อ

https://ieeexplore.ieee.org/Xpl
ore/home.jsp

3

Web of Science

เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและ
อางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูล
ตั้งแตป 2001 - ปจจุบัน

http://apps.webofknowledge.c
om/WOS_GeneralSearch_input
.do?product=WOS&search_mo
de=GeneralSearch&SID=C6urlIr
8ATjCiVCf88J&preferencesSave
d=

4

ProQuest
Dissertation &
Theses Global

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับ
การรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา
มากกวา 1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของ
วิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน
ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอย
กวา 2.4 ลานรายการ

https://search.proquest.com/p
qdtglobal/index

5

SpringerLink –
Journal

เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสารฉบับเต็ม
1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน

https://link.springer.com/
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6

American
ปนฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสาร
Chemical Society ทางดานเคมีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของโดยรวบรวมจากวารสาร
Journal (ACS)
ทัง้ ที่พิมพเปนรูปเลม วารสารอิเล็กทรอนิกส(Electronic
Journals) ขอมูลที่ไดจากการสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม(Full
Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลังตั้งแตป 1996

https://pubs.acs.org/

7

Emerald
Management
(EM92)

https://www.emerald.com/insi
ght/

8

Academic Search ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญและดีที่สุด และครอบคลุม
Complete (ASC) สาขาวิชาจํานวนมากที่สุดของโลกฐานขอมูลหนึ่ง ประกอบดวย
จํานวนวารสารที่มีขอมูลฉบับเต็มมากกวา 8,500ชื่อเรื่อง ยอนหลัง
ไปตั้งแตปค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแก :
มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมศาสตร, การศึกษาชาติพันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร,
กฎหมาย, วัสดุศาสตร, คณิตศาสตร, ดนตรี, เภสัชศาสตร, ฟสิกส,
จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา,
สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

http://web.b.ebscohost.com/e
host/search/basic?vid=0&sid=0
67bbab4-a4f1-4ee6-a0e5296708bb9de6%40pdc-vsessmgr03

9

EBSCO Discovery
Service (EDS)
Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ศิลปศาสตร
นิเทศศาสตร วิทยาการจัดการ

http://search.ebscohost.com/l
ogin.aspx?authtype=ip,guest,ui
d&custid=ns015976%20&group
id=main&profile=eds

10

Computer &
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
Applied Sciences คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.
Complete (CASC) 1965 – ปจจุบนั มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรูความ ความทา
ทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเปนทรัพยากรเพื่อ
งานวิจัยที่สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม
CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสารมากกวา 2,200
รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีขอมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020
ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎีและระบบ
คอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม

http://web.b.ebscohost.com/e
host/search/basic?vid=0&sid=b
96eee26-b60f-4530-877cf7381062c427%40pdc-vsessmgr02

11

ScienceDirect

https://www.sciencedirect.co
m/

เปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก
การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ

เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไมนอย
กวา 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ไดแก Agricultural
and Biological Sciences , Engineering , Immunology &
Microbiology and Social Sciences สามารถดูขอมูลยอนหลัง
ตั้งแตป ค. ศ.2010 – ปจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย จาก สวทช
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ของทุกมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ
เขาใชงานไดที่ URL : http://www.thaithesis.org
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ฐานขอมูลวิทยานิพฟนธไทย จาก Thailis
TDC หรือ Thai Digital Collection เปนโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเปาหมายเพื่อใหบริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เปนเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ในการเขาใชบริการนั้นจะตองเขาใชงานจากคอมพิวเตอร ภายในหองสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดหองสมุดสมาชิก ไดจากทางเลือก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
เขาใชงานไดที่ URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc
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ฐานขอมูลงานวิจัย E-Library TRF
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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

25

ฐานขอมูลวารสารวิชาการ จาก Thai Jo
Thai Journals Online (ThaiJO) เปนระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย เปนแหลงรวมวารสารวิชาการที่
ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิช า ทั้ง สาขาวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี และมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ThaiJO ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ ศูนยดัชนีการอางอิง วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)
วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยูบนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge
Project (PKP)
เขาใชงานไดที่ URL : https://www.tci-thaijo.org/

26

ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ
เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account
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

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

บริการ E-Book ภาษาตางประเทศ Access Engineering
ฐานขอมูลเปนหนังสือจากสํานัก McGraw Hill 643 เลม และเพิ่มจํานวนทุกเดือน และเปนหนังสือทางดานวิศวกรรมศาสตร Business skill
, software การเขาใชงานสามารถเขาไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต มทร.ลานนา หรือ หากอยูที่บาน หรือใชผาน smart phone หรือ tablet
จะมี user ใหใชสําหรับ login เขาใชงาน ปกติ e-book สามารถปริ้น และดาวโหลด ไดทีละหนา แต e-book ของ McGraw Hill สามารถดาว
โหลดไดทั้งเลม
สามารถเขาใชงานไดที่ http://accessengineeringlibrary.com/
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Application OokBee Buffet
แอพพลิเคชั่น OokBee Buffet เปนแอปพลิเคชั้นสําหรับการอานหนังสือบนอุปกรณแท็ปเล็ต และมือถือ ตางๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่ใหบริการ
อยู 5 ประเถทคือ หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ หนังสือเสียง และวีดีโอคอรส สามารถดาวนโหลด Applicalion ซื้อ OOKBEE – รานหนังสือ
ออนไลน
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ขั้นตอนการใชบริการ
วิธีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิการใช Application Ookbee
เขาเว็บไซต http://corporate.ookbee.com/rmutl

กดปุม Apply Hear
ขั้นตอนตอไป กรอก Email หรือ Account Wifi ของมหาวิทยาลัย
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**หมายเหตุ : ทานสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยใช Email หรือ Account Wifi ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษา ใช : xxxxx@live.rmutl.ac.th
บุคลากร ใช : xxxxx@rmutl.ac.th
กรอกขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการลงทะเบียนใชงาน

หลังจากกรอกขอมูลเรียบรอยกดปุม Register

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ยืนยันการสมัครผาน Email อีกครัง้ เขาไปที่ URL : http://portal.office.com แลวล็อคอินดวย RMUTL
Account จะไดรับ Email ดังรูปตัวอยาง
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แนะนําหนาแรกของแอพพลิเคชั่น
1. ปุม 3 ขีด เปนเมนูการใชงานตางๆ
2. รูปแบบของเนื้อหาที่ใหบริการหากแถบสีเหลืองอยูที่รปู แบบไหนจะเปนการใหบริการในรูปแบบนั้น
3. ปุมสําหรับการคนหําหนังสือที่ตองการ
4. เมนูทํางลัด
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การลงชื่อเขาใช
1. แตะที่ปุมเมนู (สัญญลักษ 3 ขีด)
2. แตะที่คําว่ํา “คลิกที่นี่เพื่อเข้ําสูระบบ”
3. แตะที่คําว่ํา “ลงชื่อเขาใช” เพื่อใส Username และ Password
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ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC)
นักศึกษาสามารถเขาใชงาน Web OPAC เพื่อสืบคนทรัพยากร หรือหนังสือในหองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ทั้ง 6 เขตพื้นที่โดยการเปด Web Browser เขาสูเว็บไซต
URL : http://autolib.rmutl.ac.th
ในสวนของขอมูลสมาชิกเขาสูระบบโดยใช RMUTL Account
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
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งานบริการสมาชิก เปนงานยอยที่รองรับการบริการสมาชิกของหองสมุดผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชหองสมุดสามารถ
ตรวจสอบสถานะตาง ๆ ของตนเอง เชน สถานะการยืม,กําหนดสง,ยืมตอผานระบบ,ประวัติการยืมทรัพยากร,รายการคาปรับ เปนตน ซึ่ง
ผูใชสามารถใชงานบริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login เขาสูระบบแลวเทานั้นโดยใช Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของ
มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3 แสดงหนา Login เขาสูระบบ

ภาพที่ 4 แสดงหนา Login เขาสูระบบ
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ติดตอสอบถาม
เกี่ยวกับงาน

ชื่อ – สกุล

รับคําแนะนําและขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
บริการดานหองสมุดและการบริการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
- การใชงานระบบเครือขาย/ซอฟแวร
ลิขสิทธิ์
- ระบบ VPN
- การใหบริการเครือขายไรสาย (RMUTL
WIFI)
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book)
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Reference
Database)
- การใหบริการหองสมุด
- ระบบสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย
(OPAC)
- งานยืม – คืน หนังสือ

นางโสมวรรณ ทิพจร

เบอร
โทร
1140

E-Mail

นายธีรศักดิ์ นรรัตน

1141

catalogk@rmutl.ac.th

นายณรงคฤทธิ์ สมใจ
นายกฤษณะ เขื่อนเพ็ชร
นายคมกฤต ปญญาติ๊บ
นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง
นายวัชรพันธ ศิริ

1141
1141
2001
4026

narongrit@rmutl.ac.th
gorillazz@rmutl.ac.th
komkrit_pa@rmutl.ac.th
aritcr@rmutl.ac.th
watcharaphan_si@rmutl.ac.th

นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง
นายวัชรพันธ ศิริ

2001
4026

aritcr@rmutl.ac.th
watcharaphan_si@rmutl.ac.th

- OokBee Buffet
- EuroTalk โปรแกรมเรียนภาษา
- RMUTL Account
- E-Learning
- Tell Me More

นายวัชรพันธ ศิริ

4026

watcharaphan_si@rmutl.ac.th

นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย

1141

nuntiya@rmutl.ac.th

sommawan@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
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
 คนหาชื่ออีเมล
http://arit.rmutl.ac.th/search_email
 คูมือบริการสารสนเทศ
https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
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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 >>
คนหาบัญชีผูใช
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 : การลงทะเบียนผลิตภัณฑจะตอ งผา นระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น 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
6. ถาม : บุคลากรไมสามารถมาคืนหนังสือตามกําหนดเวลาได
ตอบ : สามารถยืมตอดวยตัวเองผานระบบ Opac ทั้งนี้ตองไมเกินวันกําหนดสง
7. ถาม : การเขาใชงานบริการสมาชิกหองสมุดเพือ่ ยืมหนังสือตอผานระบบ OPAC สามารถเขาสูระบบอยางไร
ต อ บ : เ ข า สู ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช RMUTL Account ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ชื่ อ ผู ใ ช ( Username) ไ ด ที่ URL :
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู บริการระบบสารสนเทศ >> คนหาบัญชีผูใช
8. ถาม : หองสมุดสามารถลดคาปรับ หรือไมปรับไดหรือไม แลวเงินคาปรับบริหารจัดการอยางไร
ตอบ : กรณีเ งินคา ปรับ หอ งสมุดไดดําเนินการจัดสงไปที่การเงินมหาวิทยาลัย หอ งสมุดตองดําเนินการตามระเบียบของ
หองสมุด และระเบียบมหาวิทยาลัยกรณี การลดคาปรับ หองสมุดสามารถลดหยอน หรือยกเวนคาปรับใหไดในกรณี ดังนี้
1. เกิดความผิดพลาดจากระบบโปรแกรมหองสมุด
2. ผูใชบริการ อาทิ คณาจารย หรือ เจาหนาที่ ไดไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด โดยใหนําเอกสารคําสั่งเดินทางไป
ราชการ หรือ เอกสารทางราชการอื่นๆ ยื่นที่เคารเตอรบริการยืม - คืน เพื่อแนบกับแบบคํารองขอลดหยอน หรือยกเวนคาปรับ
ของหองสมุด
3. ผูใ ชบริการ อาทิ นักศึกษา ใหยื่นแบบคํา รองขอลดหยอน หรือ ยกเวนคาปรับของหองสมุด โดยมีเ อกสารทาง
รายการอื่นแนบ

