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คํานํา 

 

 คูมือการใหบริการ  งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

กองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย  จัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการใชงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และหองสมุด ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดใหบริการสําหรับนักศึกษาเพ่ือเปนชองทางใน

การคนควาหาความรูเพ่ิมเติมประกอบการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน 

อีกท้ังนักศึกษายังสามารถแจงขอขัดของและขอแนะนําท่ีเปนประโยชน กับการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด ในสวนของการติดตอสอบถาม

ตามรายละเอียดท่ีไดช้ีแจงไวในทายเลม 

 ท้ังน้ี  นักศึกษาสามารถตรวจสอบขาวสาร และขอมูลตางๆ ท่ี เปน 

ป จ จุ บั น ได จ าก เว็ บ ไซต งาน วิ ท ยบ ริ ก ารและ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ 

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

จะสรรหาขอมูลท่ีเปนประโยชนมาเผยแพรประชาสัมพันธแกนักศึกษาและ

ผูใชบริการเว็บไซตตอไป 

 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6  มิถุนายน  2565 
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ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ 

เขาสูระบบโดยใช RMUTL 

RMUTL Account คืออะไร? 

 RMUTL Account คือ บัญชีสําหรับเขาใชงานในระบบสารสนเทศออนไลนของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชน ระบบสาร-สนเทศนักศึกษา ระบบเครือขายไร

สาย RMUTL WiFi เปนตน 

RMUTL Account ประกอบดวย 

1. ชื่อผูใช (Username) : Name_Surname65** 

2. รหัสผาน (Password) : เลขท่ีบัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก 
 

        **Name คือ ช่ือภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 Surname คือ อักษร 2 ตวัแรกของช่ือสกุลภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 65 คือ เลข 2 ตัวทายปการศึกษาท่ีนักศึกษาเขาศึกษา 

ตัวอยาง  นักศึกษาช่ือ  Ampha (อําภา) นามสกุล Ramphi (รําไพ)  

             เขาศึกษาปการศึกษา 2565 Username คือ ampha_ra65 

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

ampha_ra651, ampha_ra652 เปนตน  

 

การคนหาบัญชีผูใช (RMUTL Account) 

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

2. เลือก เมนู คนหาบัญชีผูใช  

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
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3. ใสคําท่ีตองการคนหาใหถูกตอง เชน รหัสนักศึกษา/รหัสบัตรประชาชน/ช่ือ/สกุล

จากน้ันกด คนหา 

 

4. เมื่อทําการคนหาสําเร็จ ระบบจะแสดงรายการตามคําท่ีใชคนหาท้ังหมด ซึ่ง

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

 การแก ไขรหัสผ าน  (Password)  จะตองอยู ใน เครื อข ายภายใน

มหาวิทยาลัย จึงจะสามารถแกไขได กรณีท่ีนักศึกษาอยูนอกเครือขายของ

มหาวิทยาลัย จะตองทําการเชื่อมตอ VPN (ซ่ึงสามารถดูวิธีการใชงาน VPN ไดท่ี

หนา 13) 

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

2. เลือก เมนู เปลี่ยนรหัสผาน  

 
 3. กรอกขอมูลใหครบถวน ไดแก Username, รหัสผานเดิม, รหัสผานใหมและทํา

การยืนยันรหัสผานใหมอีกครั้ง จากน้ันกด Submit 

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
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หมายเหตุ : Domain คือ rmutl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMUTL Account ไดมาอยางไร 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนํารายช่ือและขอมูลนักศึกษาใหม

จากฐานขอมูล มาสรางเปน RMUTL Account โดยนักศึกษาท่ีเขาใหมจะไดรับ RMUTL 

Account ภายใน 15 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา  และสามารถใชงานไดจนกระท่ัง

สิ้นสุดสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

RMUTL Account เปนกุญแจสวนบุคคลใชเขาสูบริการตาง ๆ นักศึกษาทุกคน

มีหนาที่รักษาความลับของรหัสผานไวเปนการสวนตัว คาดเดาไดยาก และ

ในทางกฎหมายยังเปนการระบุตัวผูใชบริการตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 “เปลี่ยนรหัสผานของระบบ RMUTL 

Account อยางนอยทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือความปลอดภัย และปองกันการเกิด

ปญหาการคุกคามทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่จะกระทบตอขอมูลสวนตัวหรือ

ฐานขอมูลของนักศึกษา” 
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RMUTL Account ใชกับระบบใดไดบาง? 

 นักศึกษาสามารถใช RMUTL Account ในการลงช่ือ (Sign In) เขาใชบริการ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ไดดังน้ี 

1. การใหบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WiFi) 

2. บริการ Office 365 (E-mail, Calendar, MS Office online ฯลฯ) 

3. ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 

4. ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 

5. การใชงาน VPN (Virtual Private Network) 

6. การใชงาน Microsoft Teams 

7. ระบบทะเบียนกลาง 

8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 

9. ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC) 

 

การใชบริการเครือขายไรสาย (RMUTL WIFI) 

 นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชียงราย สามารถเขาใชบริการ

ระบบเครือขายไรสาย ไดครอบคลมุทุกอาคารในมหาวิทยาลัยฯ  
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การเขาใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ RMUTL WiFi นักศึกษาตองลงช่ือเขาใชโดยใช 

RMUTL Account ของนักศึกษา โดยมีสัญญาณ WiFi คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดังตอไปน้ี 

โดย Access Point ท่ีใหบริการ มี 3 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 

3. eduroam เปนเครือขายโรมมิ่งสําหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพ่ือ

อํานวยความ สะดวกใหนิสิตและบุคลากรท่ีตองเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช 

งานเครือขายอินเทอร เ น็ตไดลงช่ือเขาใช โดย RMUTL Account คูมือการเ ช่ือมตอ 

http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161005091125_26945.pdf 

 

ระบบอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ภายใตช่ือ @Internet-RMUTL @RMUTL-Web-

Login และ @eduroam มีการออกแบบใหมีความปลอดภัยสูงในการเช่ือมตอ ปองกันการดัก

จับขอมูลไดอยางดี อีกท้ังยังมีการจดจํารหัสสมาชิกและรหัสผาน ทําใหสมาชิกผูใชบริการไม

จําเปนตองกรอกรหัสบอย ๆ ท้ังน้ีการเช่ือมตอเขากับระบบเครือขาย @Internet-RMUTL 

@RMUTL-Web-Login และ @eduroam มีความซับซอนพอสมควร ดังน้ันทางสํานักวิทย

บริการ จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือการเช่ือมตอระบบ @Internet-RMUTL ซึ่งนักศึกษา

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

บริการสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161005091125_26945.pdf
http://www.arit.rmutl.ac.th/
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แจงปญหาการใชงาน (RMUTL WIFI) 

กรณี ท่ีการใช งานมีปญหา นักศึกษาสามารถแจ งปญหาการใช งานได ท่ี               

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

สถานท่ี รหัสของอุปกรณ และ เบอรติดตอกลับ หลังจากไดรับเรื่องเรียบรอยแลวทาง

เจาหนาท่ีจะติดตอประสานงานกับผูแจงปญหาผานหมายเลขโทรศัพทท่ีใหไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการ Office 365 (E-mail) 

 

http://wifi.rmutl.ac.th/
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บริการ Office 365 มีอะไรบาง 

 Office 365 สามารถดาวนโหลดติดตั้งใชงานไดท้ังบน 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 ของบุคคลภายในมหาวิทยาลยัได 

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) บริการการบริหารจัดการงานตาง ๆ ของตนเองและองคกร 

 Delve บริการท่ีจะชวยใหคุณพบกับขอมูลท่ีนาสนใจ 

 Video บริการพ้ืนท่ีในการอัพไฟลวีดีโอเพ่ือเผยแพรภายในองคกร สามารถสราง

ชองรายการของตนเองได 
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 Office Online บริการชุดโปรแกรม Microsoft Office Online ท่ีสามารถทํางาน

รวมกันบนอินเทอร เ น็ตได  ซึ่ งมีบริการของ Word Online , Excel Online , 

PowerPoint Online , OneNote Online 

 Sway บริการเครื่องมือการสรางเว็บไซตสําเร็จรูป โดยผูสรางไมจําเปนตองเขียนโคด

ในการสรางเว็บเลย 
 

ขั้นตอนการใชบริการ 

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

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

ตัวอยาง ampha_ra65@live.rmutl.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.rmutl.ac.th/
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ดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

โดยมีซอฟแวรท้ังระบบปฏิบัติการ ซอฟแวรงานสํานักงาน และซอฟแวรสําหรับเปน

เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมตาง ๆ อาทิ เชน Microsoft Autodesk และ LinuxOS 

ขั้นตอนการใชบริการดาวนโหลดซอฟตแวรลิขสิทธิ์ Microsoft 

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

2. เขาใชงานท่ี URL : http://chiangrai.rmutl.ac.th  เมนู ดาวนโหลดซอฟตแวร  

 

 

3. กรอกช่ือผูใช  และ รหัสผาน โดยใช RMUTL Account 

 
 

https://download.rmutl.ac.th/
http://chiangrai.rmutl.ac.th/
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4. เมื่อเขารหัสผานเรียบรอยแลวจะเขาหนาจอ RMUTL Download ใหเลือกหัวขอท่ี

ตองการจะ download แลวเลือกดาวนโหลดโปรแกรมท่ีตองการ 
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ระบบการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) 

รูปแบบของการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในการถายทอดเรื่องราวและเน้ือหา โดยมีสื่อในการเรียนการสอนหลากหลาย

วิชาท่ีออนไลนบนระบบ  

 

ขั้นตอนการใชบริการระบบ E-learning   

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

 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 

 

การใชงาน VPN (Virtual Private Network) 

เปนบริการท่ีเขาถึงเครือขายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลยัฯ เชน ใชอินเทอรเน็ต

ท่ีบาน หรือระบบเครือขาย 3G บนมือถือ แลวตองการเขาถึงฐานขอมูลงานวิจัย โดยผู

ใหบริการฐานขอมูลจะตรวจสอบสิทธ์ิของผูใชโดยกําหนดใหเขาถึงบริการผานเครือขายของ

http://education.rmutl.ac.th/
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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 

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

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it
http://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
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การใชงาน Microsoft Teams 

Microsoft Teams เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานดานตาง ๆ เชน การเรียนการสอน 

การติดตอสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตามขาวสาร การติดตามงาน

หรือโครงการตาง ๆ เปนตน ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเขาถึงบริการตาง ๆ ท่ีมีอยูในตัว

ระบบ Office 365 รวมท้ังสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ ท่ีมีอยูไดแก SharePoint, OneNote, 

PowerBI, Forms และ Planner ไดในทันที 

สามารถใชเปนหองเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนหรือใชทํางานรวมกันสําหรับบุคลากร

ตาง ๆ บริการน้ีจะมีความสามารถตาง ๆ มากมายท่ีสําคัญสําหรับการทํางานมาอยูในท่ี ๆ 

เดียวกัน ทําใหงายตอการเขาถึงมากยิ่งข้ึน เชน การแชต ปฏิทิน พ้ืนท่ีเก็บไฟล เอกสาร การ

โทรวิดีโอและโทรเสียง และการประชุม 

1. การแชต จะมีท้ังแบบท่ีแชตแบบปกติแบบกลุมหรือแบบ 1 ตอ 1 หรือ คลายกับการ

สรางโพสต ใหผูอ่ืนมาตอบได สามารถ mention หากันไดดวย ซึ่งจะทําใหสามารถจัดการบท

สนทนาไดงายยิ่งข้ึน อีกท้ังยังสามารถสงไฟลได ไมมีวันหมดอายุดวย 
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2. ปฎิทิน จะแสดงงาน อีเวนต หรือนัดตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน Teams และสามารถ

เลือกมุมมองในแบบตาง ๆ ได เชน รายสัปดาห หรือ รายวัน เชนเดยีวกับความสามารถของ 

Outlook 

3. การโทร สามารถโทรหากันผานทางอินเทอรเน็ตเชนเดยีวกับแอปอ่ืน ๆ ท้ังแบบเสียง

หรือแบบวีดีโอก็ได 

4. การประชุม จะสามารถประชุมดวยกันผานทาง Microsoft Teams คลาย ๆ กับการ 

Skype ไดพรอมกันสูงสดุถึง 250 คน และสามารถสรางการถายทอดสดท่ีสามารถดูพรอมกัน

ไดสูงสุดถึง 10,000 คน 
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ขั้นตอนการเขาใชงาน Microsoft Teams  

เขาเว็บไซตงานวิทยบริการฯ URL : https://chiangrai.rmutl.ac.th/it 

เลือกเมนู บริการสารสนเทศ >> การใชงาน Microsoft Teams ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบทะเบียนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เปนระบบใหบริการสําหรับนักศึกษาท่ีใชในการติดตองานทะเบียน เชน ลงทะเบียนวิชา

เรียน ดูผลการเรียน ฯลฯ 

ขั้นตอนการใชบริการระบบทะเบียนกลาง 

 เขาใชงานท่ี URL : https://regis.rmutl.ac.th 

 เลือกเมนูเขาสูระบบสําหรับนักศึกษา 

 เขาสูระบบโดยใช RMUTL Account 

 

https://regis.rmutl.ac.th/
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การใหบริการหองสมุด 

ท่ีต้ัง อาคารวิทยบริการฯ  ชั้น 3 ชัน้ 4 และชั้น 6 

กําหนดเวลาการใหบริการ 

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

• หยุดนักขัตฤกษ 

จํานวนหนังสือในหองสมุด  

    หมวดหมูหนังสือ จํานวน/รายการ 

หมวด 000  ความรูท่ัวไป 4,041 

หมวด 100  ปรัชญา 1,041 

หมวด 200  ศาสนา 778 

หมวด 300  สังคมศาสตร 3,908 

หมวด 400  ภาษา 1,533 

หมวด 500  วิทยาศาสตรธรรมชาติ และคณิตศาสตร 2,512 

หมวด 600  เทคโนโลยี (วิทยาศาสตรประยุกต) 13,574 

หมวด 700  ศิลปะ  วิจิตรศิลป และมณัฑณศลิป 971 

หมวด 800  วรรณคด ี 648 

หมวด 900  ประวัติศาสตร 1,342 

หนังสืออางอิง 1,735 

สิ่งพิมพรัฐบาล 602 

นวนิยาย /รวมเรื่องสั้น 2,321 

วารสารบอกรับ 5,839 

ซีด-ีรอม 1,894 

รวมท้ังหมด 42,739  
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เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

    รายการ จํานวน 

คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 13  เครื่อง 

คอมพิวเตอรสําหรับยืม-คืน 2  จุดบริการ 

จุดบริการ Wi-Fi 9 จุดบริการ 

 

การเขาใชบริการหองสมุด 

เขาใชงานไดท่ี URL.  http://library.rmutl.ac.th 

 
 

 

 

http://library.rmutl.ac.th/
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ระบบการสืบคนหนังสือผานระบบเครือขาย (OPAC) 

การสืบคนหนังสือ 

การสืบคน ประกอบดวยการสืบคน 2 สวน คือ การสืบคนทรัพยากร และการสืบคน

ดรรชนีวารสารของหองสมุด 

 การสืบคนทรัพยากร เปนการสบืคนขอมูลหนังสือ วารสาร สื่อโสต และการทํา

รายการจองทรัพยากรโดยสามารถเขาไปท่ีเว็บสืบคนหนังสือท่ี http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx 

พิ มพ คํ า ค น ในช อ ง  “Search book”  ดั ง ภ าพ ท่ี  1  หน า จอการ เ ข า สู เ ม นูสื บค น

ทรัพยากรหองสมุด 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการเขาสูเมนูสืบคนทรัพยากรหองสมดุ 

 

http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
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ในสวนการสืบคนทรัพยากรหองสมุด สามารถจําแนกรูปแบบการสืบคนเปน 3 

รูปแบบดังน้ี 

1. การสืบคนข้ันพ้ืนฐาน 

2. การสืบคนข้ันสูง 

3. การสืบคนตามลําดับตัวอักษร 

ดังภาพท่ี 2 แสดงหนาจอรูปแบบการสืบคนเปน 3 รูปแบบ 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหนาจอรูปแบบการสืบคนเปน 3 รูปแบบ 

 

1. การสืบคนขั้นพ้ืนฐาน  ระบุคําสําคัญหรือขอความท่ีตองการสืบคนในชอง “คําคน”  

ในชอง“ประเภท” ผูใชบริการสามารถเลือกผลการสืบคน ไดแก  เลือกท้ังหมด  ช่ือหนังสือ  

ช่ือผูแตง  หัวเรื่อง  แทก  ISBN/ISSN  สํานักพิมพ  และช่ือวารสาร  ดังภาพท่ี 3 ตัวอยาง

หนาจอการสืบคนข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาจอการสืบคนข้ันพ้ืนฐาน 

 

 จากตัวอยางไดระบุคําคน “บริการหองสมุด” ระบบจะแสดงผลใหดังภาพท่ี 4 

จากน้ันผูใชบริการคลิกเลือกรายการท่ีตองการ ขอสังเกต “Location” จะตองเปน “หองสมุด

มทร.ลานนา เชียงราย 

 

 
ภาพท่ี 4  หนาจอแสดงผลการสืบคน 
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 จากภาพท่ี 4  แสดงผลการสืบคน เมื่อคลิกเลือกรายการหนังสือแลว ระบบจะ

แสดงผล  ดังภาพท่ี 5 รายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด ขอสังเกต “Status” 

จะตองเปน Available หมายถึงหนังสืออยูในหองสมุดยังไมมีผูยืม  หรือ “สถานะ”  จะตอง

เปน “อยูบนช้ัน” 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด 

 

2. การสืบคนขั้นสูง  (Advance Search) คือ การสืบคนท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถ

เลือกสืบคนคําหลายคําจากหลายเขตขอมูลไดในชอง “คําคน”  ในชอง  “ประเภท” 

ผูใชบริการสามารถเลือกผลการสืบคน ไดแก  เลือกท้ังหมด  ช่ือหนังสือ  ช่ือผูแตง  หัวเรื่อง  

แทก  ISBN/ISSN  สํานักพิมพ  และช่ือวารสาร  ดังภาพท่ี 6 ตัวอยางหนาจอการสืบคนข้ันสูง 
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 ในสวน “จํากัดการสืบคน” ใหผูใชบริการระบุ  ประเภทแหลงท่ีมา  สาขาหองสมุด  

สถานท่ี/ตําแหนง  ภาษา  ประเทศท่ีผลิต  ปท่ีเริ่ม  ปท่ีสิ้นสุด  โดยสามารถสืบคนไดตามช่ือ

เรื่อง ช่ือผูแตง  หัวเรื่อง และระบุคําสําคัญหรือขอความท่ีตองการสืบคน 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงหนาจอการสืบคนข้ันสูง 

 

        ตัวอยางการสืบคนข้ันสูง  โดยไดระบุ “คําคน”  การจัดการ  และกําหนดขอจํากัดการ

สืบคน ดังภาพตัวอยางท่ี 7   
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ภาพท่ี 7 ตัวอยางหนาจอการสืบคนข้ันสูง 

                    

 แสดงผลการสืบคน ดังภาพท่ี 8 ระบบแสดงรายการหนังสือ และรายละเอียด

รายการทรัพยากร  ท่ีมีอยูในหองสมุด จากน้ันผูใชบริการคลิกเลือกรายการท่ีตอง 
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ภาพท่ี 8 หนาจอแสดงผลการสืบคนข้ันสูง 

 ระบบจะแสดงผลดังภาพท่ี 9 รายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด 

ขอสังเกต “Status” จะตองเปน Available หมายถึงหนังสืออยูในหองสมุดยังไมมีผูยืม  หรือ 

“สถานะ”  จะตองเปน “อยูบนช้ัน” 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด 

 

3. การสืบคนตามลําดับตัวอักษร  การสืบคนตามลําดับตัวอักษร  คือ การคน “คํา

หรือขอความ” ท่ีตองการตามลําดับตัวอักษรสามารถสืบคนคําหรือขอความจาก ช่ือเรื่อง ช่ือผู

แตง หัวเรื่อง สํานักพิมพ  ช่ือวารสาร เลขเรียกหนังสือ  และ ISBN/ISSN  ดังภาพท่ี 10 แสดง

หนาจอการสืบคนตามตัวอักษร 
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ภาพท่ี 10 แสดงหนาจอการสืบคนตามตัวอักษร 

 

ข้ันตอนและตัวอยางการสืบคนตามลําดับตัวอักษรมีระบุคําสําคัญหรือขอความท่ี

ตองการสืบคนในชอง “คําคน”  ในชอง “ประเภท” ผูใชบริการสามารถเลือกผลการสืบคน 

ดังภาพตัวอยางท่ี 11 แสดงหนาจอการสืบคนตามตัวอักษร 

 

 
 

ภาพท่ี  11 หนาจอแสดงผลการสบืคนตามตัวอักษร 



30 
 

 

RMUTL Chiangrai | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 ระบบจะแสดงผลดังภาพท่ี 12 รายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด 

ขอสังเกต “Status” จะตองเปน Available หมายถึงหนังสืออยูในหองสมุดยังไมมีผูยืม  หรือ 

“สถานะ”  จะตองเปน “อยูบนช้ัน” 

 

 
ภาพท่ี 12 แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรท่ีมีอยูในหองสมุด 
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การยืมหนังสือตอดวยตนเองผานระบบ OPAC 

ไดท่ี URL:  http://autolib.rmutl.ac.th/Member/Login.aspx 

 

วิธีการยืมหนังสือตอดวยตนเอง  ใหผูใชบริการคลิกเขาท่ี “Member” ดังภาพตัวอยางท่ี 13  

การเขาสูหนาจอระบบสมาชิก ผูใชสามารถใชงานบริการสมาชิกไดก็ตอเมื่อ Login  เขาสูระบบแลว

เทาน้ันโดยใช Username และ Password เดียวกับระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัย ดังภาพตัวอยางท่ี 

14  หนาจอการ Login เขาสูระบบสมาชิก 

 
ภาพท่ี 13  หนาจอการเขาสูระบบสมาชิก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  หนาจอการ Login เขาสูระบบสมาชิก 

http://autolib.rmutl.ac.th/Member/Login.aspx
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เมื่อ Login เขาสูระบบสมาชิก  ระบบแสดงหนาจอดังภาพตัวอยางดังภาพท่ี 15  

แสดงหนาจอขอมูลสมาชิก จากน้ันใหผูใชเลือกท่ีเมนู “รายการยืมและกําหนดสง” 

 
 

ภาพท่ี 15  แสดงหนาจอขอมูลสมาชิก 

 

 จากภาพตัวอยางท่ี 16 ระบบแสดงรายละเอียดรายการหนังสือท่ีไดยืม  ขอสังเกตุ

ท่ี “กําหนดสง” ระบบจะแจงวันกําหนดสงให จากน้ันใหผูใชบริการคลิกเลือกรายการท่ี

ตองการยืมตอ  และทํารายการท่ี “ยืมตอ” 
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ภาพท่ี 16  แสดงหนาจอขอมูลสมาชิกท่ีมีรายการยืม 

 

จากภาพตัวอยางท่ี 17  ระบบแสดงรายละเอียดรายการหนังสือท่ียืมตอสําเร็จเปนท่ี

เรียบรอยแลว  ขอสังเกตุท่ี “วันท่ียืม” และ “กําหนดสง” ระบบจะเปลี่ยนแปลงวันท่ียืม และ

แจงวันกําหนดสงใหใหม   ดังภาพตัวอยาง  จากน้ันใหผูใชคลิกท่ี “OK” เพ่ือรับทราบการแจง

ขอมูลการยืมตอหนังสือ  ผูใชสามารถจดวันกําหนดสงในครั้งตอไปลงใบกําหนดสงท่ีติดอยูปก

ดานหลังหนังสือ เพ่ือผูใชจะไดทราบวันกําหนดสงในครั้งตอไป 
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ภาพท่ี 17  แสดงหนาจอการยืมตอ 
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แหลงสืบคน และการเรียนรูออนไลน 

ลําดับ บริการ

ขอมูล 

รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

1 โปรแกรม 

Turnitin 

โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง

วิชาการ Turnitin  เปนฐานขอมูลเพ่ือตรวจสอบ

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ตรวจช้ินงานวิจัย

ไดท้ัง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืน  ๆ

รวมแลว 20 ภาษา และสามารถสรางหองเรียน 

(Class) และสงงานแบบ Online 

https://www.turnitin.com 

2 โปรแกรม 

EndNote 

X9  

โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการเขียน

อางอิง เอกสาร EndNote เปนโปรแกรมท่ีใช

จัดการขอมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและ

จัดเก็บรายการบรรณานุกรมท่ีไดจากการคนควา 

จากแหลงขอมูลตาง  ๆเขาไวดวยกันในรูปแบบ

ของ library สามารถจั ดการกั บรายการ

บรรณานุกรมท่ีจัดเก็บไว เชน การเพ่ิม-ลบ

รายการ การจัดหมวดหมู ถายโอนขอมูล การ

คนหาเอกสารฉบับเต็ม และยังชวยอํานวยความ

สะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรม ท้ังการ

อางอิงในเน้ือความ และบรรณานุกรมทายเลม

ดวยการใชงานรวมกับโปรแกรม Microsoft 

Word โปรแกรม EndNote สามารถใชงาน ไดท้ัง

ระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac  

https://download.rmutl.ac.th 

 

https://www.turnitin.com/
https://download.rmutl.ac.th/
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ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ 

เปนการใหบริการการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศเพ่ือการใชทรัพยาก

ตามเกณฑมาตรฐานเดียวกัน และเขาถึงขอมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มไดสะดวก 

รวดเร็ว ผานเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา UniNet สํานักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานขอมูลท่ี

ใหบริการ ประกอบดวย ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) จํานวน 9 ฐาน ดังตาราง

ดานลาง 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

1 ACM Digital 

Library 

เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเน่ือง 

จดหมายขาว และเอกสารในการประชุม

วิชาการท่ีจัดทําโดย ACM (Association 

for Computing Machinery) ซึ่ งเ น้ือหา

เอกสารประกอบดวยขอมูลท่ีสําคัญ เชน 

รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article 

reviews และบทความฉบับเต็ม ใหขอมูล

ตั้งแตป 1985 – ปจจุบัน 

https://dl.acm.org/ 

2 IEEE/IET 

Electronic 

Library (IEL) 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 

แ ห ล ง ข อ มู ล  คื อ  The Institute of 

Electrical and Electronics Engineers 

( IEEE)  แ ล ะ  The Institution of 

Engineering and Technology (IET) 

 

 

http://www.ieeexplor

e.ieee.org 

 

http://dl.acm.org/dl.cfm
http://dl.acm.org/dl.cfm
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

3 SpringerLink – 

Journal 

เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวยวารสาร

และเอกสารฉบับเต็มไมนอยกวา 1,800 

ช่ือ จากขอมูลป 1997 – ปจจุบัน 

https://link.springer.co

m/ 

 

4 American 

Chemical 

Society 

Journal (ACS) 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมบทความ และ

งานวิจัย จากวารสารทางดานเคมีและ

สาขาท่ีเก่ียวของ โดยรวบรวมจากวารสาร

ท้ั ง ท่ี พิ ม พ เ ป น รู ป เ ล ม  ว า ร ส า ร

อิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Journals) 

ขอมูลท่ีไดจากการสืบคนเปนเอกสารฉบับ

เต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) 

ยอนหลังตั้งแตป 1996 

https://pubs.acs.org/ 

 

5 Emerald 

Management 

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของ

วารสาร จํานวนไมนอยกวา 210 รายช่ือ 

ครอบคลมุสาขาวิชาทางดานการจดัการ 9 

สาขาวิชา ไดแก 

1) Accounting, Finance & Economics 

2) Business, Management & Strategy 

3) Tourism & Hospitality 

Management 

4) Marketing 

5) Information & Knowledge 

Management 

https://www.emerald.

com/insight/ 

 

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/
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6) HR, Learning & Organization 

Studies 

7) Operations, Logistics & Quality 

8) Property Management & Built 

Environment 

9) Public Policy & Environmental 

Management 

 

 

6 Academic 

Search 

Ultimate 

ฐานขอมูลสหสาขาวิชาระดับโลกท่ีมีขนาด

ใหญและดี ท่ีสุด รวบรวมวารสารทาง

วิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ และวีดีโอ ใน

ทุ ก ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ทิ เ ช น 

วิศวกรรมศาสตร ดาราศาสตร มานุษย

วิทยา ชีวเวชศาสตร สุขภาพ กฎหมาย 

คณิตศาสตร เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร 

สตรีศาสตร สัตวศาสตร และสาขาอ่ืนๆอีก

มากมาย ฐานขอมูลน้ีเปนเวอรช่ันอัพเกรด

ของ Academic Search Complete ซึ่ ง

ประกอบไปดวยวารสารฉบับเต็มท่ีไมอยูใน

การเขาถึงแบบเปด(non-open access 

journals)มากกวา 5 พันช่ือเรื่อง 

 

 

 

https://eds.p.ebscoho

st.com/eds/search/ba

sic?vid=0&sid=03ad16

8a-d80f-40b9-8e12-

0b9fb81de2d1%40redi

s 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asn
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=03ad168a-d80f-40b9-8e12-0b9fb81de2d1%40redis
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

7 ScienceDirect เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเตม็ (Full-

text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา 

ไดแก 

1) Agricultural and Biological 

Sciences 

2) Computer Science 

3) Engineer 

4) Social Sciences 

สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค. ศ.

2010 – ปจจุบัน 

 

 

https://www.sciencedi

rect.com/ 

 

8 ScienceDirect เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเตม็ (Full-

text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา 

ไดแก 

1) Agricultural and Biological 

Sciences 

2) Computer Science 

3) Engineer 

4) Social Sciences 

สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค. ศ.

2010 – ปจจุบัน 

 

 

https://www.sciencedi

rect.com/ 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

9 Engineering 

Source 

 เปนฐานขอมูลออกแบบมาสําหรบั

ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมและนักวิจัยดาน

วิศวกรรม โดย Collection น้ีของเน้ือหาท่ี

ครอบคลมุขอมูลท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

วิศวกรรมจํานวนมาก เชน วิศวกรรมการ

บิน ไฟฟา โยธา เครื่องกล สิ่งแวดลอม 

ซอฟตแวร 

• สิ่งพิมพฉบับเต็มไมนอยกวา 1,600 ช่ือ

เรื่อง 

• ดรรชนีและบทคดัยอของนิตยสาร 

วารสารและ สิ่งตีพิมพทางวิชาการกวา 

3,000 ช่ือเรื่อง 

 

https://web.s.ebscoho

st.com/ehost/search/

basic?vid=0&sid=c029

6f8e-1893-487e-aba1-

05b6ef365169%40redi

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=egs
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
https://web.s.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=c0296f8e-1893-487e-aba1-05b6ef365169%40redis
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ฐานขอมูลออนไลนในประเทศ 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

1 ฐานขอมูล 

(ThaiJO) 

 

เปนระบบฐานขอมูลวารสาร

อิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย 

เปนแหล งรวมวารสารวิชาการ ท่ีผลิต

ในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ท้ังสาขา

วิทยาศาสตร / เทคโนโลยี  และ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ThaiJO ไดรับการสนับสนุนจาก  

สํา นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว. )  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี  (มจธ. )

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (มธ. )  

ศูนย เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแห งชาติ  (NECTEC) 

และ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

ไทย (Thai -Journal  C itat ion 

Index Centre :  TC I )  

วารสารวิชาการไทยท่ีปรากฎใน 

ThaiJO จะพัฒนาอยูบนระบบ OJS 

(Online Journal System) 

เดียวกันซึ่ ง พัฒนาโดย Public 

Knowledge Project  (PKP )  

https://www.tci-

thaijo.org 

https://www.tci-thaijo.org/
https://www.tci-thaijo.org/
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

2 ฐานขอมูล 

TDC จาก 

Thailis 

 

เปนการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม 

(Full text) พรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูล

วิทยานิพนธ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทย ตลอดจนใหบริการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุด

มหาวิทยาลยั/สถาบัน 167 แหงเพ่ืออํานวย

ความสะดวกแกผูใชในการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศฉบับเต็มพรอมภาพท่ีตองการได

ทันที โดยปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลใน

ระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส 

 

 

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

tdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc
http://tdc.thailis.or.th/tdc
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ฐานขอมูล E-Book 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล 
สามารถเขาใช

บริการไดท่ีURL 

1 E-book  

(ภาษาไทย) 

E-Library Office 

of Academic 

Resource and 

Information 

Technology 

เปนฐานขอมูลหนังสือ e-Book ท่ีสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.

ลานนา เปนผูจัดซื้อจัดหาเพ่ือใหบริการแก

หองสมุดทุกเขตพ้ืนท่ี 

http://www.2ebo

ok. com/new/ libr

ary/ index/ rmutl 

 

2 E-book 

(ภาษาอังกฤษ) 

Gale Virtual 

Reference 

Library 

ฐานขอมูลหนังสือ e-Book จากสํานักพิมพ 

GALE สามารถเขาใชงานไดจากเครือขาย

อินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนาเทานน้ัน 

https://go.gale.co

m/ps/start.do?p=

GVRL&u= thrmutl

&authCount= 1 

 

3 E-book 

(ภาษาอังกฤษ) 

Access 

Engineering 

 

เปนฐานขอมูล ท่ีครอบคลุมเ น้ือหา วิชา 

วิศวกรรมศาสตร  และสาขาท่ีเ ก่ียวของ 

ประกอบไปดวยหนังสืออางอิงฉบับ เต็ม ไม

นอยกวา 300 ช่ือเรื่อง 

https: / /www.acc

essengineeringlib

rary.com/ 

 

http://elibrary.rmutl.ac.th/
http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl
http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl
http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl&authCount=1
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl&authCount=1
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl&authCount=1
https://go.gale.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl&authCount=1
https://www.accessengineeringlibrary.com/
https://www.accessengineeringlibrary.com/
https://www.accessengineeringlibrary.com/
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล 
สามารถเขาใช

บริการไดท่ีURL 

4 E-book 

(ภาษาอังกฤษ) 

Cambridge 

University 

E-book จํานวนกวา 30,000 เลม มีเน้ือหา

ครอบคลุมสหสาขาวิชา จากสํานักพิมพ 

Cambridge University 

https://www.cam

bridge.org/core 

5 E-book 

(ภาษาอังกฤษ) 

IG Library 

ฐานขอมูล IG Library ครอบคลุมสาขาวิชา

คอมพิวเตอรทุกสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร

ทุกสาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา 

การเงิน การบัญชี การบริหารงานบุคคล  

เปนตน 

 

http://portal.igpu

blish.com/iglibrar

y/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.bloomsbur

yarchitecturelibra

ry.com 

 

https://www.cambridge.org/core
https://www.cambridge.org/core
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/
http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล 
สามารถเขาใช

บริการไดท่ีURL 

7 Bloomberry 

Design Library 

เป นฐานข อมู ลออนไลน เ ก่ี ย ว กับกา ร

ออกแบบและการศึกษางานฝมือ สามารถ

เขาถึงเน้ือหา และรูปภาพท่ีมีความละเอียด

สูงได เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของ

วารสารและ eBooks ไมนอยกวา 70 ช่ือ

เรื่อง 

http://www.bloo

msburydesignlibr

ary.com/ 

 

8 ELT Cluster 

 

ฐานขอมูล eBook ELT Cluster จํานวน 61 

เลม 

https://www.mh

ebooklibrary.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.scie

ncedirect.com/br

owse/journals-

and-books 

 

10 Business Source 

Complete 

ฐานขอมูลออนไลนสาขาวิชาทางดาน

บริหารธุรกิจบทความวารสาร จํานวน 

5,000 ช่ือเรื่อง และเอกสารฉบับเต็ม (Full 

text) ของวารสาร จํานวน 3,500 ช่ือเรื่อง 

http://search.ebs

cohost.com/login

.aspx?authtype=i

p,uid&group=mai

n&profile=ehost&

defaultdb=bth 

 

http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
http://www.bloomsburydesignlibrary.com/
https://www.mhebooklibrary.com/topic/langelt
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
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth
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ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล 
สามารถเขาใช

บริการไดท่ีURL 

11 Environment 

Complete 

ฐานขอมูลออนไลนสาขาสิ่งแวดลอม 

เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร

และตําราจํานวน 1,200 ช่ือเรื่อง 

http://search.ebs

cohost.com/login

.aspx?authtype=i

p, 

uid&profile=ehos

t&defaultdb=eih 

12 แอพพลิเคช่ัน 

Ookbee Buffet 

เปน แอปพลิเคช่ันสําหรับการอานหนังสือ

บนอุปกรณท่ีเปนแทปเล็ต และมือถือตางๆ 

ซึ่งมีเน้ือหาท่ีใหบริการอยู 5 ประเภทคือ 

หนังสือพิมพ นิตยสาร  หนังสือ  หนังสือ

เสียง และวีดีโอคอรส 

http://corporate.

ookbee.com/rmu

tl 

 

 

13 E-Book  SE-ED 

library 

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

SE-ED library READING EVERY WHERE 

อานไดทุกท่ีทุกเวลา อานอีบุคไดท้ังบน

คอมพิวเตอรและบน Mobile Application 

 

https://www.se-

ed.com/e-

books.aspx 

 

สามารถดาวนโหลดคูมือการใชบรกิารไดท่ีเว็บไซต : 

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

หมายเหตุ : ทุกฐานขอมูลจะตองใชบริการภายใตเครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัย หรือการ

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

 

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://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
http://corporate.ookbee.com/rmutl
https://www.se-ed.com/e-books.aspx
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
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ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ มทร.ลานนา 

ลําดับ บริการขอมูล รายละเอียดของฐานขอมูล URL 

1 ฐานขอมูล

ทรัพยากรหอง

สมุด OPAC 

รวบรวมทรัพยากรหองสมุด มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

http://autolib.rmutl.ac

.th/main/index.aspx 

2 ฐานขอมูล

สหบรรณานุ

กรมไทย 

ร ว บ ร ว ม ท รั พ ย า ก ร ห อ ง ส มุ ด ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาไทย อํานวยความสะดวก

ตอผูใชบริการ ท้ังนักศึกษา อาจารยและ

นักวิชาการในการคนหาหนังสือท่ีตองการ

โดยท่ีไมตองเขาเว็บไซตของแตละหองสมุด 

และเ พ่ือวัตถุประสงคการใหบริการยืม

ระหวางหองสมุด (Interlibrary Loan) 

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

main/index.aspx 

3 ฐานขอมูล

โครงงาน  

E-Project   

รวบรวมโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศลิป

ศาสตร  คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม

ศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร  และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

หมายเหตุ เปนฐานขอมูลโครงงานของ

นักศึกษามทร.ลานนา เชียงใหม 

http://10.0.12.10:8080

/eproject 

 

 

http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
http://10.0.12.10:8080/eproject
http://10.0.12.10:8080/eproject
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ติดตอสอบถาม 

เก่ียวกับงาน ชื่อ – สกุล เบอร 

โทร 

E-Mail 

รับคําแนะนําและขอรองเรียน

เก่ียวกับการบริการดาน

หองสมุดและการบริการระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

นางโสมวรรณ  ทิพจร 1140 sommawan@rmutl.ac.th 

- การใชงานระบบเครือขาย/

ซอฟแวรลิขสิทธิ ์

นายธีรศักด์ิ  นรรัตน 

 

1141 catalogk@rmutl.ac.th 

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

- การใหบริการเครือขายไร

สาย (RMUTL WIFI) 

นายกฤษณะ  เขือ่นเพ็ชร 

นายคมกฤต  ปญญาต๊ิบ 

1141 gorillazz@rmutl.ac.th 

komkrit_pa@rmutl.ac.th 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-Book) 

- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

(Reference Database) 

- การใหบริการหองสมุด 

- ระบบสืบคนหนังสือผาน

ระบบเครือขาย (OPAC) 

- งานยมื – คืน หนังสือ 

นางสาวดลณพร  ใจบญุเรือง 

นายวัชรพันธ  ศิริ 

2001 

2001 

aritcr@rmutl.ac.th 

watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- OokBee Buffet 

- Se-ed E - library 

นายวัชรพันธ  ศิริ 2001 watcharaphan_si@rmutl.ac.th 

 

- RMUTL Account 

- E-Learning 

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 

https://reg.rmutl.ac.th 

 สืบคนหนังสือหองสมุดผาน Web OPAC 

http://autolib.rmutl.ac.th 

 บริการ E-book 

https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl?fbclid=IwAR0XA

ziX8tWsPrPUA-YsYY1oRmdL84mmT9VRXRR-NfiIDvRhTefz6jK7iFA 

 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 

 

http://www.rmutl.ac.th/
http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/
https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/
http://library.rmutl.ac.th/
https://reg.rmutl.ac.th/
http://autolib.rmutl.ac.th/
https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl?fbclid=IwAR0XAziX8tWsPrPUA-YsYY1oRmdL84mmT9VRXRR-NfiIDvRhTefz6jK7iFA
https://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl?fbclid=IwAR0XAziX8tWsPrPUA-YsYY1oRmdL84mmT9VRXRR-NfiIDvRhTefz6jK7iFA
http://education.rmutl.ac.th/
http://arit.rmutl.ac.th/search_email
https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
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คําถามที่พบบอย 

 

1. ถาม : เราสามารถตรวจสอบ Username และ Password ไดจากท่ีใหน 

ตอบ : 1. สามารถตรวจสอบ (Username) ไดท่ี URL : 

https://chiangrai.rmutl.ac.th/it/ เมนู บริการระบบสารสนเทศ >> คนหา

บัญชีผูใช 

        2. Password คือ เลขท่ีบัตรประชาชนของนักศึกษา จํานวน 13 หลัก 

2. ถาม : กรณีท่ีดาวนโหลดโปรแกรม Windows ลขิสิทธิข์องมหาวิทยาลัยมาแลว 

ลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได 

ตอบ : การลงทะเบียนผลิตภัณฑจะตองผานระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย

เทานั้น กรณีท่ีลงทะเบียนผลิตภัณฑไมได สามารถติดตอไดท่ีหองสํานักงานวิทย

บ ริการและ เทค โน โล ยีสา รสน เทศ  ชั้ น  2  อาคาร วิทยบ ริก าร  ห รือ                     

โทร. 053-723979 ตอ 1140 – 1141 

3. ถาม : หนังสือประเภทนีม้ีอยูในหองสมุดหรือไมและอยูในหมวดใด 

ตอบ :  สืบคนไดจากระบบ Opac คือ http://autolib.rmutl.ac.th 

4. ถาม : หนังสือสามารถยืมไดกี่เลม และกี่วัน 

ตอบ : นักศึกษาสามารถยืมได 3 เลม จํานวนวันสูงสุด 7 วัน กรณีท่ีนักศึกษาเขา

รวมโครงการยืมไมอ้ัน จะสามารถยืมหนังสือไดไมจํากัด แตจํานวนวันสูงสุดได  

7 วัน เหมือนเดิม สามารถสมัครเขารวมโครงการไดท่ีเคาเตอรยืม-คืน หองสมุด 

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ        

5. ถาม : นักศึกษาไมสามารถมาคืนหนังสือตามกําหนดเวลาได 

ตอบ : สามารถยืมตอดวยตัวเองผานระบบ Opac ท้ังนี้ตองไมเกินวันกําหนดสง 

6. ถาม : กรณีลืมบัตรนักศึกษา สามารถยืมหนังสือไดหรือไม 

ตอบ : ได โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางหนวยงานราชการ

ออกให 
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คําถามที่พบบอย 

7. ถาม : การเขาใชงานบริการสมาชิกหองสมุดเพ่ือยืมหนังสือตอผานระบบ OPAC 

สามารถเขาสูระบบอยางไร 

ตอบ :  เขาสู ระบบโดยใช RMUTL Account สามารถตรวจสอบชื่อผู ใช  

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

ระบบสารสนเทศ >> คนหาบัญชีผูใช 

8. ถาม : หองสมุดสามารถลดคาปรับ หรือไมปรับไดหรือไม  แลวเงินคาปรับบริหาร

จัดการอยางไร 

ตอบ : กรณีเงินคาปรับ  หองสมุดไดดําเนินการจัดสงไปท่ีการเงินมหาวิทยาลัย  

หองสมุดตองดําเนินการตามระเบียบของหองสมุด และระเบียบมหาวิทยาลัย

กรณี  การลดคาปรับ หองสมดุสามารถลดหยอน หรือยกเวนคาปรับใหไดในกรณี ดังนี้ 

1. เกิดความผิดพลาดจากระบบโปรแกรมหองสมุด 

2. ผูใชบริการ อาทิ คณาจารย หรือ เจาหนาท่ี ไดไปปฏิบัติราชการ

ตางจังหวัด โดยใหนําเอกสารคําสั่งเดินทางไปราชการ หรือ เอกสารทางราชการ

อ่ืนๆ ย่ืนท่ีเคารเตอรบริการยืม - คืน เพ่ือแนบกับแบบคํารองขอลดหยอน หรือ

ยกเวนคาปรับของหองสมุด 

3. ผูใชบริการ อาทิ นักศึกษา ใหย่ืนแบบคํารองขอลดหยอน หรือ

ยกเวนคาปรับของหองสมุด โดยมีเอกสารทางรายการอ่ืนแนบ 

9. ถาม : กรณีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน สามารถยืมหนังสือไดหรือไม  หาก

ตองการยืมหนังสือ ตองทํายังไง? 

ตอบ : 1. กรณีท่ีไมไดลงทะเบียนภาคฤดูรอน  สามารถยืมหนังสือไดวันตอวัน

ตองนําคืนหองสมุดกอน เวลา 16.30 น.  โดยผูใชบริการตองใชบัตรประชาชน

สําหรับการยืมเทานั้น  ซ่ึงเปนการใหบริการเชนเดียวกับการยืมไปถายเอกสาร 

         2. กรณีนักศึกษาท่ีเรียนภาคฤดูรอน  ใหนักศึกษาสําเนาใบลงทะเบียน

ภาคฤดูรอนย่ืนคํารองขอใชบริการไดตามปกติ   



 


	ปกหน้า
	คำนำ-สารบัญ คู่มือ
	คู่มืองานวิทยบริการฯ 
	ที่ตั้ง อาคารวิทยบริการฯ  ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 6
	กำหนดเวลาการให้บริการ

	ปกหลัง

