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การขอใชง้าน 

A. เงือ่นไขการขอใช ้

1. ผูข้อใชง้านทีเ่ป็นบคุลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ตอ้งสง่ค าขอใชด้ว้ยอเีมลข์องมหาวทิยาลัยเชยีงใหมเ่ทา่นัน้ (XXXX@cmu.ac.th) 

ในกรณีนีจ้ะไดรั้บสทิธใินการสรา้ง Project 

2. ผูข้อใชง้านทีไ่มใ่ชบ่คุลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ซึง่ลงทะเบยีนการใชด้ว้ยอเีมลท์ีไ่มใ่ช ่XXXX@cmu.ac.th จะไมส่ามารถสรา้ง Project ได ้

แตส่ามารถใชง้านในลกัษณะอืน่ๆ ไดต้ามทีผู่ต้ัง้ Project ก าหนด 

B. การขอใช ้ผูข้อใชก้รณุาสง่รายละเอยีดตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นภาษาองักฤษไปที ่researchmed@cmu.ac.th 

1. กรณีทีเ่ป็นบคุลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่(สง่ค าขอดว้ยอเีมล ์

XXXX@cmu.ac.th) กรณุาสง่รายละเอยีดเหลา่นี ้

- First name: 

- Last name: 

- Secondary email: 

 ในกรณีนี ้XXXX@cmu.ac.th ทีใ่ชส้ง่จะถกูก าหนดเป็น username และ Primary email 

2. กรณีทีไ่มไ่ดเ้ป็นบคุลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

(สง่ค าขอดว้ยอเีมลอ์ืน่)กรณุาสง่รายละเอยีดเหลา่นี ้

- First name: 

- Last name: 

- Secondary email: 

- Institution name: 

- User’s sponsor ระบ ุRedcap User name ของบคลุากรคณะแพทยศาสตร ์ม. เชยีงใหม ่

ทีร่ว่มงานดว้ย: 

 

การเริม่ใชง้าน 

หลังไดรั้บอเีมลแ์จง้วา่ REDCap access granted จาก researchmed.cmu.ac.th แลว้ (กรณุาเชค็ใน spam 

folder ดว้ย) ผูใ้ชต้อ้งตัง้ password ทีม่อียา่งนอ้ย 9 ตัวอกัษร โดยตัวอกัษรจะตอ้งประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 1 

ตัวหนังสอื, 1 ตัวเลข, 1 ตัวอกัษรเล็ก และ 1 ตัวอกัษรใหญ ่

หลังจากนัน้ใหเ้ลอืกค าถามและค าตอบทีจ่ะใชใ้นกรณีลมื password 

หลังจากผูเ้กีย่วขอ้งกบั Project ไดล้งทะเบยีนใชง้านแลว้ ผูต้ัง้ Project (ซึง่เป็นบคุลากรคณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม)่ สามารถใชฟั้งกช์ัน่ User rights ก าหนดให ้User name แตล่ะทา่นสามารถใชง้าน 

data management/entry/sharing ของ Project ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด  
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Request for Use 

A. Condition of Use 

1. A staff member of Chiang Mai University Faculty of Medicine must send a request for 

use via the email address provided by Chiang Mai University (XXXX@cmu.ac.th). The 

user in this category can create and copy a Redcap project. 

2. A user who is NOT a staff member of Chiang Mai University Faculty of Medicine can 

send a request for use via any email address. Apart from creating or copying a Redcap 

project, the user in this category can use all Redcap function as assigned by project’s 

owners. 

B. To request for use, please send an email including the following details (in English only) to 

researchmed@cmu.ac.th 

1. For a staff member of Chiang Mai University Faculty of Medicine (sending his/her 

request by using XXXX@cmu.ac.th), please send: 

- First name: 

- Last name: 

- Secondary email: 

 In this case, XXXX@cmu.ac.th will be assigned as User name and Primary email 

2. For a user who is NOT a staff member of Chiang Mai University Faculty of Medicine, 

please send: 

- First name: 

- Last name: 

- Secondary email: 

- Institution name: 

- User’s sponsor, please specify a Redcap User name of CMU Med staff member 

who works with you in a Redcap project: 

 

Start Using 

After receiving an email entitled ‘REDCap access granted’ from researchmed.cmu.ac.th (please 

also check this email in your spam folder), please set your password. A password must include 

at least 9 characters, including at least 1 letter, 1 number, 1 normal letter, and 1 capital letter. 

After then, he/she should choose a question and answer to be used for password recovery. 

After those involving in a Project has been registered, Project owner (a staff member of Chiang 

Mai University Faculty of Medicine) can use the function of ‘User rights’ to assign the rights of 

each user to manage, enter, and share data relevant to the Project. 
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