
อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

สํานักวิทยบรกิาร 

 เปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควา และการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยจัดหา  จัดเก็บ อนุรักษ 

ใหบริการสารสนเทศและองคความรูทุกรูปแบบ   ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนศูนยกลางในการศึกษาคนควาและการ

เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 

 

1. จํานวนหนังสอืในหองสมุด  

    หมวดหมูหนังสือ จํานวน/รายการ 

หมวด 000  ความรูทั่วไป 3,997 

หมวด 100  ปรัชญา 1,018 

หมวด 200  ศาสนา 778 

หมวด 300  สังคมศาสตร 3,860 

หมวด 400  ภาษา 1,532 

หมวด 500  วิทยาศาสตรธรรมชาติ และคณิตศาสตร 2,496 

หมวด 600  เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรประยุกต) 13,445 

หมวด 700  ศิลปะ  วิจิตรศลิป และมัณฑณศิลป 969 

หมวด 800  วรรณคดี 646 

หมวด 900  ประวัติศาสตร 1,338 

หนังสืออางอิง 1,611 

สิ่งพิมพรัฐบาล 116 

นวนิยาย /รวมเรื่องสั้น 2,321 

วารสารบอกรับ 35 

ซีดี-รอม 1,749 

รวมทั้งหมด 35,911 รายการ 

    

2. เครื่องมืออํานวยความสะดวก 

    รายการ จํานวน 

คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 13  เครื่อง 

คอมพิวเตอรสําหรับยืม-คืน 2  จุดบริการ 

จุดบริการ Wi-Fi 9 จุดบริการ 

  

 



3. แหลงสบืคน/เรียนรูออนไลน 

3.1  โปรแกรม 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

1 โปรแกรม Turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

Turnitin  เปนฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบการคัดลอก

ผลงานทางวิชาการ ตรวจ ช้ินงานวิจัย ไดทั้ ง 

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ รวมถึ งภาษา อ่ืนๆ 

รวมแลว ๒๐ ภาษา และสามารถสรางหองเรียน 

(Class) และสงงานแบบ Online 

https://www.turnitin.com/ 

2 โปรแกรม EndNote X9  โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียนอางอิง 

เอกสาร EndNote เปนโปรแกรมที่ใชจัดการขอมูล

บรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการ

บรรณานุกรมที่ไดจากการคนควา จากแหลงขอมูล

ตางๆ เขาไวดวยกันในรูปแบบของ library สามารถ

จัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว เชน 

การเพ่ิม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู ถายโอน

ขอมูล การคนหาเอกสารฉบับเต็ม และยังชวย

อํานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรม 

ทั้งการอางอิงในเน้ือความ และบรรณานุกรมทาย

เลมดวยการใชงานรวมกับโปรแกรม Microsoft 

Word โปรแกรม EndNote สามารถใชงาน ไดทั้ง

ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac  

ด า วน โ ห ล ด โป ร แ ก ร ม ใ ช ง าน 

https://download.rmutl.ac.th/ 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ 

เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพ่ือการใชทรัพยากร ตามเกณฑมาตรฐาน

เดียวกัน และเขาถึงขอมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ซึ่ ง ฐ านข อมู ลที่ ใ ห บ ริ ก าร  ประกอบด วย  ฐ านข อมู ลอ า ง อิ ง  (Reference Database)  จํ านวน  11  ฐ าน 

https://www.uni.net.th/reference-database/  ดังตารางดานลาง 

 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

1 ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเน่ือง 

จดหมายขาว และเอกสารในการประชุม

วิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for 

Computing Machinery) ซึ่งเน้ือหาเอกสาร

ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ เชน รายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews 

และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูล ต้ังแตป  

1985-ปจจุบัน 

https://dl.acm.org/ 

2 IEEE/IET Electronic Library 

(IEL) 

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 

แหลงขอมูล คือ The Institute of Electrical 

and Electronics Engineers ( IEEE)  แ ล ะ 

The Institution of Engineering and 

Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบดวย

เอกสารมากกวา 1.2 ลานจากสิ่งพิมพมากกวา 

12,000 ช่ือ 

 

https://ieeexplore.ieee.org/Xplor

e/home.jsp 

 

3 Web of Science 

 

เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป

พรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุม

สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

และมนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 

9,200 ราย ช่ือ  ให ข อมู ล ต้ั งแตป  2001 – 

ปจจุบัน 

http://apps.webofknowledge.co

m/ 

https://www.uni.net.th/reference-database/
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://webofknowledge.com/


ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

4 ProQuest Dissertation      

& Theses Global 

เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโท และปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full-

text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง

จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป 

ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 

1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็ม

ของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท

ต้ังแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 

ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไม

นอยกวา 2.4 ลานรายการ 

 

https://search.proquest.com/ 

5 SpringerLink – Journal เป นฐานข อมู ลวารสาร อิ เล็ กทรอ นิกส  

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสาร

ฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน 

 

https://link.springer.com/ 

6 American Chemical 

Society Journal (ACS)  

เปนฐานขอมูลที่ ร วบรวมบทความและ

งานวิจัย  จากวารสารทางด านเคมีและ

วิทยาศาสตรที่ เ ก่ียวของโดยรวบรวมจาก

วารสารทั้ งที่ พิ มพ เป นรู ป เล ม  วารสาร

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) ขอมูล

ที่ไดจากการสืบคนเปนขอมูลฉบับเต็ม (Full 

Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลังต้ังแตป 

1996 

 

 

 

 

 

 

https://pubs.acs.org/ 

http://www.link.springer.com/
http://pubs.acs.org/
http://pubs.acs.org/


ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

7 Emerald Management  เเปนฐานขอมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางดาน

การจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชีระบบ

อัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงิน

และการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ เศรษฐศาสตรการศึกษา ขอปฏิบัติใน

การลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจ

ระหวางประเทศ การจัดการรูปแบบการ

ประเมินและตรวจสอบดานการเงิน ธุรกิจ

ศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตรการจัดการ 

บท วิ เคราะห ธุ ร กิ จข ามชา ติ  การสร า ง

แบบจําลองในการบริหารจัดการ การบริหาร

จัดการการคาปลีกและการกระจายสินคา

ระหวางประเทศ การดูแลกํากับกิจการ 

ยุทธศาสตรดานธุรกิจ บทความเก่ียวกับ

ตัวช้ีวัดความเปนเลิศทางธุรกิจและการพัฒนา

ธุรกิจที่ย่ังยืน และงานวิจัยดานพฤติกรรมของ

ผูประกอบการ 

 

https://www.emerald.com/insigh

t/ 

8 Academic Search 

Complete (ASC) 

ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญและดี

ที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจํานวนมาก

ที่สุดของโลกฐานขอมูลหน่ึง ประกอบดวย

จํานวนวารสารที่มีขอมูลฉบับเต็มมากกวา 

8,500 ช่ือเรื่อง ยอนหลังไปต้ังแตป ค.ศ.1887 

และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ไดแก  

มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, 

วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร, การศึกษา

ชาติพันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, กฎหมาย, 

วัส ดุศาสตร , คณิตศาสตร , ดนตรี , เภสัช

ศาสตร, ฟสิกส, จิตวิทยา, ศาสนาและเทว

วิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตว

วิทยาและสาขาอ่ืนๆ 

http://web.a.ebscohost.com/ 

http://www.emeraldinsight.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h


ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

9 EBSCO Discovery Service 

(EDS) Plus Full Text 

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร ครุ

ศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการ

จัดการ 

http://search.ebscohost.com/ 

 

 

10 Computer & Applied 

Sciences Complete 

(CASC) 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล ค.ศ.1965 – 

ปจจุบัน มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรู ความ

ทาทายทางวิศวกรรมแบบด้ังเดิมและงานวิจัย

และเปนทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่สงผลกระทบ

ทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม CASC 

มีดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสาร

มากกวา 2,200 รายช่ือ นอกจากน้ียังมีขอมูล

ฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020 ช่ือเรื่อง 

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎี

และระบบคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม 

 

https://search.ebscohost.com 

11 Science Direct เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) 

ขอ ง ว า รส า ร ไม น อ ยกว า  700 ช่ื อ เ รื่ อ ง 

ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ไดแก Agricultural 

and Biological Sciences , Engineering , 

Immunology & Microbiology and Social 

Sciences สามารถดูขอมูลยอนหลังต้ังแตป 

ค. ศ.2010 – ปจจุบัน 

 

https://www.sciencedirect.com/ 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
https://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/


3.3. ฐานขอมูลออนไลนในประเทศ 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

1 ฐานขอมูล Thai Journals 

Online (ThaiJO) 

 

เปนระบบฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลาง

ของประเทศไทย เปนแหลงรวมวารสารวิชาการที่

ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขา

วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ThaiJO ไดรับการสนับสนุนจาก  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

(NECTEC) และ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

(Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) 

วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนา

อยูบนระบบ OJS (Online Journal System) 

เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge 

Project (PKP) 

https://www.tci-thaijo.org/ 

2 ฐานขอมูล TDC จาก Thailis 

 

TDC หรือ Thai Digital Collection 

 เปนโครงการหน่ึงของ ThaiLIS มีเปาหมายเพ่ือให

บริการสืบคนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเปน

เอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย

ของอาจารย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่ว

ประเทศ นักศกึษา อาจารย และบุคลากร ในการ

เขาใชบริการน้ันจะตองเขาใชงานจากคอมพิวเตอร 

ภายในหองสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดหองสมุด

สมาชิก ไดจากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

  มีจุดมุงหมายในการใหความรูและตองการ

เผยแพรผลงานตาง ๆ ใหสังคม เพ่ือใหสังคมไดนํา

ความรูเหลาน้ีไปปรับใชเพ่ือเปนการตอยอดความรู

เดิม และพัฒนาประเทศตอไป 

http: / / tdc. thailis.or. th/ tdc 

 

 



3.3 ฐานขอมูล E-Book 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

1 E-book  (ภาษาไทย) 

E-Library Office of Academic 

Resource and Information 

Technology 

เปนฐานขอมูลหนังสือ e-Book ที่สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

ลานนา เปนผูจัดซื้อจัดหาเพ่ือใหบริการแก

หองสมุดทุกเขตพ้ืนที ่

http://www.2ebook.com/ne

w/library/index/rmutl 

2 E-book (ภาษาอังกฤษ) 

Gale Virtual Reference Library 

 

ฐานขอมูลหนังสือ e-Book จากสํานักพิมพ 

GALE สามารถเขาใชงานไดจากเครือขาย

อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาเทานน้ัน 

https://go.gale.com/ps/start.

do?p= GVRL&u= thrmutl&aut

hCount=1 

3 E-book (ภาษาอังกฤษ) 

Access Engineering 

 

เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมเน้ือหา วิชา 

วิศวกรรมศาสตร และสาขาที่ เ ก่ียวของ 

ประกอบไปดวยหนังสืออางอิงฉบับ เต็ม ไม

นอยกวา 300 ช่ือเรื่อง 

https://www.accessengineeri

nglibrary.com/ 

4 E-book (ภาษาอังกฤษ) 

Cambridge University 

E-book จํานวนกวา 30,000 เลม มีเน้ือหา

ครอบคลุมสหสาขาวิชา จากสํานักพิมพ 

Cambridge University 

https://www.cambridge.org/

core 

5 E-book (ภาษาอังกฤษ) 

IG Library 

ฐานขอมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชา

คอมพิวเตอรทุกสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร

ทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 

การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล  

เปนตน 

http://portal.igpublish.com/i

glibrary/search 

6 Bloomberry Architecture Library เปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษา

สถาปตยกรรม ลักษณะวิถีชีวิตในเมือง และ

การออกแบบตกแตงภายใน รวบรวมผลงาน

เขียนของสถาปนิกช่ือดังเอกสารฉบับเต็ม 

(Full text) ของวารสารและ eBooks ไม

นอยกวา 40 ช่ือเรื่อง ขอมูลงาน

สถาปตยกรรมไมนอยกวา 350 ผลงาน 

www.bloomsburyarchitectur

elibrary.com 

 

http://elibrary.rmutl.ac.th/
https://www.cambridge.org/core
https://www.cambridge.org/core
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/


ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

7 Bloomberry Design Library เป นฐ านข อมู ลออนไลน เ ก่ี ยว กับการ

ออกแบบและการศึกษางานฝมือ สามารถ

เขาถึงเน้ือหา และรูปภาพที่มีความละเอียด

สูงได เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของ

วารสารและ eBooks ไมนอยกวา 70 ช่ือ

เรื่อง 

http://www.bloomsburydesi

gnlibrary.com/ 

 

8 ELT Cluster 

 

ฐานขอมูล eBook ELT Cluster จํานวน 61 

เลม 

https://www.mhebooklibrar

y.com/topic/langelt 

 

9 E-Book Science Direct ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ภาษาอังกฤษรวม Text Book สหสาขาวิชา 

ดาวนโหลด Full Text ได โดยการเลือก  

Access type เลือก : Subscribed & 

complimentary 

https://www.sciencedirect.c

om/browse/journals-and-

books 

 

10 Business Source Complete ฐานขอมูลออนไลนสาขาวิชาทางดาน

บริหารธุรกิจบทความวารสาร จํานวน 

5,000 ช่ือเรื่อง และเอกสารฉบับเต็ม (Full 

text) ของวารสาร จํานวน 3,500 ช่ือเรื่อง 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?authtype=ip, 

uid&group=main&profile=eh

ost&defaultdb=bth 

 

11 Environment Complete ฐานขอมูลออนไลนสาขาสิ่งแวดลอม 

เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร

และตําราจํานวน 1,200 ช่ือเรื่อง 

http://search.ebscohost.co

m/login.aspx?authtype=ip, 

uid&profile=ehost&defaultd

b=eih 

 

12 แอพพลิเคช่ัน Ookbee Buffet เปน แอปพลิเคช่ันสําหรับการอานหนังสือ

บนอุปกรณที่เปนแทปเล็ต และมือถือตางๆ 

ซึ่งมีเน้ือหาที่ใหบริการอยู 5 ประเภทคือ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร  หนังสือ  หนังสือ

เสียง และวีดีโอคอรส 

 

http://corporate.ookbee.co

m/rmutl 

 

 

http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt
https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://corporate.ookbee.com/rmutl
http://corporate.ookbee.com/rmutl


ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

13 E-Book  SE-ED library ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

SE-ED library READING EVERY WHERE 

อานไดทุกที่ 

ทุกเวลา  

อานอีบุคไดทั้งบนคอมพิวเตอรและบน 

Mobile Application 

 

https://www.se-ed.com/e-

books.aspx 

 

 

สามารถดาวนโหลดคูมือการใชบริการไดที่เว็บไซต : https://library.rmutl.ac.th/download 

หมายเหตุ : ทกุฐานขอมูลจะตองใชบริการภายใตเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย หรือการเช่ือมใชงาน VPN : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.se-ed.com/e-books.aspx
https://www.se-ed.com/e-books.aspx
https://library.rmutl.ac.th/download
https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to


3.4 ฐานขอมูลทรพัยากรสารสนเทศ มทร.ลานนา  

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล สามารถเขาใชบริการไดทีU่RL 

1 ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด 

OPAC 

รวบรวมทรัพยากรหองสมุด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

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

n/index.aspx 

2 ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม

ไทย 

 

รวบรวมทรัพยากรหองสมุดของ

สถาบันอุดมศึกษาไทย อํานวยความสะดวกตอ

ผูใชบริการ ทั้งนักศึกษา อาจารยและนักวิชาการ

ในการคนหาหนังสือที่ตองการโดยที่ไมตองเขา

เว็บไซตของแตละหองสมุด และเพ่ือวัตถุประสงค

การใหบริการยืมระหวางหองสมุด (Interlibrary 

Loan) 

http://uc.thailis.or.th/main/ in

dex.aspx 

3 ฐานขอมูลโครงงาน E-Project   

 

รวบรวมโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร  คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม

ศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  และวิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ  

หมายเหตุ เปนฐานขอมูลโครงงานของนักศึกษา

มทร.ลานนา เชียงใหม 

http://10.0.12.10:8080/eproje

ct/ 

 

 

 

                                                                                         จัดทําขอมูล 

 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 
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