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1. การสมัครสมาชิก  
การสมัครสมาชิก มี 3 ช่องทางในการสมัคร ดังนี้ 
1.1 สมัครผ่านทางระบบ 

ให้ผู้ใช้ไปที่  http://ict.ea.rmuti.ac.th/car/user/login จากนั้น ให้กดท่ีปุ่ม  

 เมื่อกดที่ปุ่มแล้วจะแสดงดังภาพที่ 2 
 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอล็อกและปุ่มสมัครสมาชิกผ่านระบบ 

 

จากรูปที่ 2  ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม  เมื่อ
ท าการกดที่ปุ่มบันทึกการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ ท าการเข้าสู่ระบบ โดยให้  
  Username :  เป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ 
  Password  :   เป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ 

http://ict.ea.rmuti.ac.th/car/user/login%20จากนั้น
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รูปที่ 2 แสดงฟอร์มการบันทึกการลงทะเบียน 
 
1.2 สมัครผ่านทางบัญชี Internet มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ให้ผู้ใช้ไปที่  http://ict.ea.rmuti.ac.th/car/user/login จากนั้น ให้กดท่ีปุ่ม   

 เมื่อท าการกดท่ีปุ่มแล้วจะแสดงดังรูปภาพที่ 
4 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบบัญชี Internet มหาวิทยาลัย   

http://ict.ea.rmuti.ac.th/car/user/login%20จากนั้น
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รูปที่ 3 แสดงปุ่มสมัครสมาชิกผ่านบัญชี Internet มหาวิทยาลัย 

 
 จากรูปที่ 4 หลังจากที่ผู้ใช้กดที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกผ่านบัญชี Internet มหาวิทยาลัย” จะแสดง
หน้า Login RMUTI Single Sign-on System โดยให้ผูใช้ระบุ Username และ Password เป็น
บัญชี Internet ของมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Login”  

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอ Login RMUTI Single Sign-on System 
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  จากรูปที่ 5 ให้ผู้ใช้ ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้ท าการกดที่ปุ่ม   

 

รูปที่ 5 แสดงหน้าจอลงทะเบียนหลังจาก Login ผ่านบัญชี Internet มหาวิทยาลัย 

 จากรูปภาพที่ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ มีชื่อบัญชีในระบบหรือเป็นสมาชิกแล้ว ทางระบบจะด าเนินการพาผู้ใช้
เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 6  แสดงหน้าจอแจ้งเตือนในกรณีท่ีมีชื่อบัญชีในระบบหรือเป็นสมาชิกแล้ว 



EA-Car Mamagement 6 

 

1.3 สมัครสมาชิกผ่าน QR-Code เพียงท าการสแกน 
ให้ผู้ใช้ น าสมาทโฟนสแกน Qr-Code ผ่ายทาง App ทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านทาง facebook 
หรือ ผ่านทาง Line  เมือท าการสแกนแล้ว 

 

รูปที่ 7  แสดงหน้าจอภาพ QR-Code ส าหรับสมัครสมาชิก 

  จากรูปภาพที่ 8 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นให้กดที่ปุ่ม  

 

รูปที่ 8  แสดงหน้าจอลงทะเบียนสมาชิกหลังจากสแกน Qr-Code 
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2. การเข้าสู่ระบบจัดการทะเบียนรถ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
การเข้าระบบสามารถเข้าได้ 3 ช่องทางดังนี้ 

2.1 เข้าผ่านทางระบบ โดยให้ผู้ใช้ระบุ   
  Username :  เป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ 
  Password  :   เป็นหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ใช้ 

 จากนั้นให้กดที่ปุ่ม  
 

 

รูปที่ 9  แสดงหน้าจอ Login ผ่านระบบจัดการทะเบียนรถ 

2.2 จากรูปที่ 9  ให้กดที่ปุ่ม    
เมื่อท าการกดที่ปุ่มแล้วจะแสดงดังรูปภาพที่ 10  แสดงหน้าจอล็อกอิน โดยให้ผู้ใช้ใช้บัญชี Internet 
มหาวิทยาลัย ในการระบุ Username และ Password และกดท่ีปุ่ม 
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รูปที่ 10  แสดงหน้าจอล็อกอิน โดยให้ผู้ใช้ ใช้บัญชี Internet มหาวิทยาลัย  

2.3 เข้าผ่านทางระบบ MIS ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยไปที่ Link 
http://mis.ea.rmuti.ac.th/mis/ เมื่อท าการ Login ผ่านระบบ MiS แล้วให้เลือกที่เมนู 
 

 

http://mis.ea.rmuti.ac.th/mis/%20เมื่อ
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 หมายเหตุ ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกทางระบบจัดการทะเบียนรถแล้วเท่านั้น 

 

รูปที่ 11  แสดงเมนูจัดการข้อมูลทะเบียนรถบนระบบ MIS คณะฯ 

3. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 
หลักจากที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว  จะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 12 เป็นหน้าจอส าหรับการแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัว 

 
รูปที่ 12  แสดงหน้าจอส าหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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  ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เลือกที่เมนู  “จัดการข้อมูลส่วนตัว” จากนั้นให้ระบุ

ข้อมูลให้ครบถ้วน และท าการกดท่ีปุ่ม  

 

รูปที่ 13  แสดงหน้าจอฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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4. การจัดการหมายเลขทะเบียนรถ 
ให้ผู้ใช้เลือกที่เมนู จัดการข้อมูลทะเบียนรถ 

 

รูปที่ 14  แสดงหน้าจอเพ่ิมหมายเลขทะเบียนรถของผู้ใช้ 

 ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนดังฟอร์มด้านล่างนี้ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “บันทึกการเพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่ 15  แสดงหน้าจอฟอร์มจัดการหมายเลขทะเบียนรถของผู้ใช้ 
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จากรูปที่ 16 เป็นรายการทะเบียนรถของผู้ใช้ หลังจากท่ีได้ท าการเพ่ิมข้อมูล หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขให้กด

ที่ปุ่ม  และถ้าหากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลให้กดท่ีปุ่ม   
 

 
รูปที่ 16  แสดงหน้าจอรายการแก้ไขและลบข้อมูลทะเบียนรถ 


