
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

1. แหลงเรียนรูออนไลน เชน e-learning, Tell me more, RCDL 

1.1 ระบบ e-learning รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรหรือส่ือ

อิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเนื้อหา โดยมีส่ือในการเรียนการสอนหลากหลายวิชาท่ีออนไลนบน

ระบบ สามารถเขาใชงานไดท่ี https://education.rmutl.ac.th เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 
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1.2 Tell me more เปนระบบการเรยีนการสอนภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยผานระบบ

เครือขาย เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง และพัฒนาทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษดวยทุกท่ีทุกเวลา สามารถเขาใชงานไดท่ี http://tmm.rmutl.ac.th  

เขาสูระบบคือ User : รหัสนักศึกษามีขีด Pass : รหัสประจําตัวประชาชน 

 
  

1.3 RCDL คอรสเรียนหลักสูตรมารตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน ICT พื้นฐาน (Basic ICT 

literacy) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานมารตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล สามารถเขาใชงานไดท่ี 

https://rcdl.rmutl.ac.th เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 

 

http://tmm.rmutl.ac.th/
https://rcdl.rmutl.ac.th/


2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนและฝกอบรม จํานวน 2 หอง คือ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 503 และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 603 สามารถจองหองผานระบบไดท่ี 

https://booking.rmutl.ac.th/campus/chiangrai  และตรวจเช็คผลการจองหองไดดวยตนเอง 

 

 

https://booking.rmutl.ac.th/campus/chiangrai


3. หองเรียนทางไกล จํานวน 1 หอง สามารถจองผานระบบไดท่ี https://booking.rmutl.ac.th เขาสู

ระบบโดยใช RMUTL Account 

 

4. บริการซอมบํารุงระบบอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน สามารถแจงซอมผาน

ระบบไดท่ี https://noc.chiangrai.rmutl.ac.th/help  ผูแจงซอม สามารถตรวจเช็คสถานะการซอม

ไดดวยตนเอง 

 

https://booking.rmutl.ac.th/
https://noc.chiangrai.rmutl.ac.th/help/


5. บริการคูมือการใหบริการสารสนเทศสําหรับบุคลากรและนักศึกษา สามารถดาวนโหลดคูมือไดท่ี 

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it เมนูบริการสารสนเทศ 

 

6. บริการคูมือต้ังคาการใชงานระบบตางๆ เชน ข้ันตอนการเช่ือมตอระบบ @IoT,  คูมือการเช่ือม

อินเทอรเน็ตไรสาย,  คูมือการเช่ือมใชงาน VPN  เปนตน สามารถดาวนโหลดคูมือไดท่ี 

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

 

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


7. บริการดาวโหลดซอฟแวรลิขสิทธิ์ เชน Microsoft Windows, Microsoft Office, AutoDesk, 

EndNote x9, Adobe, Matlab&Simulink สามารถเขาใชงานไดท่ี 

https://download.rmutl.ac.th 
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8. จุดใหบริการ Wi-Fi ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

 
 

การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi งลงช่ือเขาใชโดยใช RMUTL Account ของนักศึกษา 

โดยมีสัญญาณ WiFi คลอบคลุมทุกพื้นท่ี ดังตอไปนี้ 

โดย Access Point ท่ีใหบริการ 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 

6. บานพักขาราชการแบบแฟลต 1   จํานวน 2 จุด 

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 

 

ระบบอิน เทอร เน็ ตแบบไร สาย ภายใต ช่ือ  @Internet-RMUTL @RMUTL-Web-Login และ 

@eduroam มีการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงในการเช่ือมตอ ปองกันการดักจับขอมูลไดอยางดี อีกท้ังยังมี

การจดจํารหัสสมาชิกและรหัสผาน ทําใหสมาชิกผูใชบริการไมจําเปนตองกรอกรหัสบอย ๆ ท้ังนี้การเช่ือมตอ

เขากับระบบเครือขาย @Internet-RMUTL @RMUTL-Web-Login และ @eduroam มีความซับซอน

พอสมควร ดังนั้นทางสํานักวิทยบริการ จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการเช่ือมตอระบบ @Internet-RMUTL ซึ่ง

นักศึกษาสามารถดูคูมือการเช่ือมตอเครือขาย ไดท่ี URL : http://www.arit.rmutl.ac.th เมนู คูมือบริการ

สารสนเทศ  

 

ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2563 
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