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ฉบับ ท่ี  86   

วั น ท่ี  1 -30  กั นยำยน  2558  

Google Drive ท ำอะไรได้บ้ำง 

 Google Drive เป็น Online 
Service ประเภท Cloud Technology 
ที่มีไว้ส ำหรับให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมลูลงไป 
สำมำรถใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail 
Account  กอ่น) โดยกำรใช้ฟรีนั้น จะม ี
เนื้อที่ให้ใช้ 5 GB (Gigabytes) ซ่ึงก็
ถือว่ำมีขนำดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้ำหำก
ต้องกำรเนื้อที่เพ่ิมเติมมำกกว่ำนั้นก็
สำมำรถท ำได้ โดยกำรเสียค่ำบริกำร 
เป็นรำยเดือนหรือรำยปีไป 

Google Drive ท ำอะไรได้บ้ำง ? 
            1. ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ก็บไว้ใน 
Google Drive นัน้ สามารถแชร์ (Share) 
ให้ผู้ใช้คนอ่ืน เช่น สาระการเรียนรู้กลุ่ม
เพือ่น ครอบครวั มาเขา้ถงึข้อมูลเหลา่นั้นได ้
และท างานไปพรอ้ม  ๆกนัเวลาเดียวกันได ้
(แก้ไขเอกสารไปพรอ้ม  ๆ กันเวลาเดยีวกัน) 
             2. ไฟล์ข้อมูลตา่งๆ  ที่เก็บไว้ใน 
Google Drive นั้น เราสามารถค้นหา

ข้อมูลได้เตม็รปูแบบ (Full Text Search) 
หมายความวา่ สามารถค้นหา สิ่งที่อยู่ใน
เนือ้ภายในไฟล์นั้นด้วยเช่นเดยีวกนั ซึง่ความ 
สามารถทางด้านการ คน้หา (Search) นั้น 
ท าได้เร็วมาก ไฟล์ใหม่ๆ  ที่เพ่ิงจะน าเข้า 
Google Drive ในเวลาไม่นาน กส็ามารถ 
Search ได้ทันที 
ประโยชน์ Google Drive 
             1. เข้ำถึงไฟล์จำกที่ใดก็ได้ : 
Google ไดรฟบ์น Mac, คอมพิวเตอร์พีซี, 
แอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์ iOS จะท าให้
คุณมีพื้นท่ีเดยีวส าหรับไฟล์ฉบับปจัจุบัน
จากทุกท่ี 
              2. พกไฟล์ไปใช้ชีวิตพร้อม
กับคณุ : แบง่ปนัไฟล์เดยีวหรอืท้ังโฟลเดอร ์
กับบุคคลที่ก าหนดหรือทีมงานท้ังหมด
หรือกระทั่งพนักงานช่ัวคราว พนัธมิตร 
และผู้ทีม่ีสิทธ์ิ สร้างและตอบกลบัความ
คิดเห็นในไฟล์เพื่อรับข้อเสนอแนะและ
เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ  
 

ขอบคุณที่มำของเนื้อหำ  
http://www.computerfc.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

บทบรรณำธิกำร 

 สวัสดคีรับ เดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายน 2558 
ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มขีา่วมาอพัเดท  
กันเช่นเคยเริม่ดว้ย Google Drive ท าอะไรได้บ้าง, แนะน า 
หนงัสอืใหม่ประจ าเดอืนกันยายน, กิจกรรมประชุม/อบรม/ 
สมัมนาของส านกัวทิยบรกิารฯ, ความรู้รอบตัว เรือ่งสญัลกัษณ ์
อาเซียน 

เน้ือหำ    หน้ำ 

1. Google Drive ท ำอะไรได้บ้ำง 1 
2. แนะน ำหนังสือใหม่    2 
3. กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ  2-3 
4. ควำมรู้รอบตัว   3 
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แนะน ำหนังสือใหม่  ประจ ำเดือนกันยำยน 
 

ช่ือหนงัสือ :  Music : the definitive 
visual history 
ผูแ้ต่ง  :  Blenkinsop, Ian$eAuthor 
ISBN  :  9781409320791 
เลขเรียกหนังสือ  :   
ML160 M664 2013  
 

 

ช่ือหนงัสือ :  
 Reference World Atlas. 
ISBN  :  9781409376392  
เลขเรียกหนังสือ  :   
G1019 R445 2013  
 
 

 

ช่ือหนงัสือ :  Collection of    
Contemporary Chinese         
Architecture : Thriving China 
ผูแ้ต่ง  :  Helen Liu. 
ISBN  :  9789881566461 
เลขเรียกหนังสือ  :  
 NA1540 C544 2013 

 

 ช่ือหนงัสือ :  Kill or cure:  an 
illustrated history of medicine 
Risk management and derivatives 
ผูแ้ต่ง  :  Steve Parker 
ISBN  :  9781409332725 
เลขเรียกหนังสือ  :   
R131 $bP264K 2013 

 

 ช่ือหนงัสือ :  Contemporary 
Minimalist Spaces. 
ผูแ้ต่ง  :  Dopress Books 
ISBN  :  9781908175328 
เลขเรียกหนังสือ  :  
 NA682.M5 C556 2013 
 

 

ช่ือหนงัสือ :  World Shop Front 
Design 
ผูแ้ต่ง  :  Sergio Mannino 
ISBN  :  9789881296627 
เลขเรียกหนังสือ  :  
 NK2195 W564 2014 
 

 

ช่ือหนงัสือ :  Rocks \& minerals : 
the definitive visual guide 
ผูแ้ต่ง  :  Bonewitz, Ronald louis 
ISBN  :  9781405328319 
เลขเรียกหนังสือ  :   
QE420 B553R 2008 
 

 

 ช่ือหนงัสือ :  Museum  
architecture and interior design 
ผูแ้ต่ง  :  Manuelle Gautrand. 
ISBN  :  9789881566249 
เลขเรียกหนังสือ  :   
NA6690 M986 2014 
 

 

ช่ือหนงัสือ :  Hospital interior 
design 
ผูแ้ต่ง  :  Shenzhen Hai Yue Tong 
Cultural Communication 
ISBN  :  9789881294432 
เลขเรียกหนังสือ  :   
RA967 S335 2014 

 

 ช่ือหนงัสือ :  Interior Landscape 
ผูแ้ต่ง  :  Jialin Tong 
ISBN  :  9789881296979 
เลขเรียกหนังสือ  :   
SB419.25 I563  2014 
 
 

กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนำ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

วันที่ 1-3  กันยำยน 2558 

              นางสาววรรณี ชนประชา, นางสาวกานต์พิชชา  บุญเหลือ, 
นางสาววราลักษณ์  ชิวปรีชา และนายจิระศักดิ์  เรืองรังษี  ได้เข้าร่วม 
โครงการเตรยีมความพร้อมดา้นวเิทศสัมพันธ์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเป็นการกระตุ้น เสรมิสร้างเจตคติที่ดี โดยพัฒนาให้บุคลากรไดม้ ี
การเตรียม ความพร้อมด้านวเิทศสัมพันธ์ และสามารถถ่ายทอดความรู ้
ให้กับบุคลากรระดับเดียวกัน 
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วันที่ 4 กันยำยน 2558 

              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
อาจารย์วัชรินทร ์ วรินทักษะ, ผศ.สิทธ์ิชัย บุญปิยทัศน ์ และอาจารย ์
บัณฑิต สอนมาก ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบรกิาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

วันที่ 7 - 8 กันยำยน 2558 

              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
อาจารย์ บัณฑิต สอนมาก, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ  และนางสาว 
อาทติยา คงรอด ไดเ้ขา้ร่วมโครงการอบรมสมัมนา  เรื่องการจัดซื้อจดัจ้าง 
ภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ ณ สวนนงนุช พัทยา 
จ.ชลบุรี  

วันที่ 10 - 11 กันยำยน 2558 

              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ, ผศ.สิทธ์ิชัย บุญปิยทัศน์,อาจารย์บณัฑิต 
สอนมาก และนางสาว อาทิตยา คงรอด ไดเ้ขา้ร่วมโครงการสมัมนา  
จัดท าแผนระยาว 15 ปี มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 2 ณ ห้องคชาธาร 
เพื่อพัฒนาและสามารถน าไปปรับใช้กับการด าเนินงานได้  

วันที่ 3 - 5  กันยำยน 2558 

               อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ, ผศ.สิทธ์ิชัย บุญปยิทัศน ์
และ นางสาวเขมณฏัฐ สมบญุ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการวเิคราะห์ค่างานเพื่อกรอบระดบัสงูขึน้ ส าหรบับคุลากรสายสนบัสนนุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2562 เป็นไปอย่างถูกต้องภายใตเ้งื่อนไข  
ประกาศ ก.พ.อ. ณ ภเูขางาม รสีอร์ท จังหวัดนครนายก  
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          น าโดยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองผู้อ านวยการ และเจ้าหนา้ที่ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ของส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ณ อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการตรวจ 
ประเมินของส านักวิทยบริการ ฯ ได้ 3.95 คะแนน   

สัญลักษณ์อำเซียน คืออะไร เรำมีค ำตอบ!!! 

สัญลักษณ์อำเซียน ไดร้ับการออกแบบให้เป็นรูปรวงข้าวสเีหลืองทองบนพ้ืน
สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ าเงินรวงข้าว 10 ต้นที่มดัรวมกันไว ้
หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซยีนทั้ง 10 ประเทศ รวมกันอยู่เพื่อมิตรภาพ 
และความเป็นน้ าหนึ่งในเดยีวกัน โดยพื้นท่ีวงกลม สีแดง สีขาวและน้ าเงิน 
แสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกัน มีตัวอักษรค าว่า 
“asean” สีน้ าเงิน วางอยู่ใต้รวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นท่ีจะท างานร่วมกัน 
เพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก 
อาเซียนทั้งมวล ส่วนสีน้ าเงินในสัญลักษณ์อาเซียน หมายถึง สันติภาพ 
และความมั่นคง  

สีในสัญลักษณ์อำเซียนมีควำมหมำยดังนี้ 
สีน้ ำเงิน หมำยถึง สันติภำพและควำมมั่นคง 
สีแดง หมำยถึง ควำมกล้ำหำญและควำมก้ำวหน้ำ 
สีขำว หมำยถึง ควำมบริสุทธิ์ 
สีเหลือง หมำยถึง ควำมเจริญรุ่งเรือง 

arit.rmutr.ac.th 

เจ้ำของ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
ท่ีปรึกษำ : ผศ.ศิวะ วสนุธรำภิวฒัก์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสนิทร์,  
ผศ.ดร.เจนศักด์ิ เอกบูรณะวฒัน,์  
นำยวัชรินทร์ วรินทักษะ, ผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ 
และนำยบณัฑิต สอนมำก 
บทบรรณำธิกำร : ผศ.ดร.เจนศักด์ิ เอกบูรณะวัฒน์  
กองบรรณำธิกำร : นำงสำวกำนต์พิชชำ บุญเหลือ 
ออกแบบ : นำงสำวกำนต์พิชชำ  บญุเหลอื 
พิสูจน์อักษร : นำงสำวสุรำงค์รัตน์ ประทุมเมศร์ และ 
นำงสำวเขมณัฏฐ สมบุญ 


