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ทิปสไ์อทีแนะน ำ 
วธิส่ีงไฟลบ์น Google Drive แบบ Copy 

ส ำหรบัส่งไฟลต่์อใหค้นอืน่ 

 
 เป็นเรื่องง่ายหากต้องการจะ Copy ไฟล์บน Google 
Drive ไว้ในบัญชีของเราเอง แต่ถ้าหากเราต้องการจะ Copy 
ส่งไฟล์นี้ให้คนอ่ืนแทน ก็จะต้องใช้เทคนิคกันสักเล็กน้อย มาดู
กันว่าท าอย่างไร 

 

 

 
บทบรรณาธิการ 

 

 สวสัดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั  พบกบั จดหมาย

ข่าวส านักวิทยบริการฯ ฉบบัที่ 101 ประจ าเดือนมิถุนายน 

2560 ข่าวแรก ทีจ่ะกล่าวถึง คือ ทปิสไ์อทแีนะน า เรื่อง วธิี

ส่งไฟลบ์น Google Drive แบบ Copy ส าหรบัส่งไฟลต์่อ

ใหค้นอื่น , สรุปเรื่องรบัแจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ, 

แนะน าหนงัสือใหม่,แนะน าเวบ็ไซต ์และ App ส าหรบัอ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฟรี!!, แนะน าพ้ืนที่

ใหบ้ริการใหม่! กบัมุมพกัผอ่นสบาย สบาย และ 

 



จดหมายขา่ว ประจ าเดือนมิถนุายน 2560 ฉบบัที ่ 101 2 

 

ปกติเวลาจะแชร์ไฟล์ให้เพ่ือนเราจะคลิกไปที่ปุ่ม Share ที่อยู่
ตรงมุมขวาบน แล้วจะเจอหน้าต่างแบบภาพด้านบนนี้ Copy 
URL  มาหน้าตาที่ได้จะประมาณนี้ 
 
 https://docs.google.com/a/thaiware.com/spre
adsheets/ d/ 1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd
_oxIkhlv0D8/edit?usp=sharing 
 
ลบข้อความ edit?usp=sharing หลังเครื่องหมาย / ออก แล้ว
เติมค าว่า copy เข้าไปแทน เราจะได้ URL ออกมาหน้าตาแบบ
นี้แทน 
 

https://docs.google.com/a/thaiware.com/spre
adsheets/ d/ 1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd
_oxIkhlv0D8/copy 
 

 
ให้ใช้ URL นี้ในการส่งอีเมล์ให้เพื่อนแทน 

 
เวลาเพ่ือนเราคลิกลิงค์ดังกล่าว ก็จะปรากฏเป็นค าสั่ง Copy 
ไฟล์แทนแล้วก็ลองน าเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : https://tips.thaiware.com/571.html 

 

 

 

สรปุเร่ืองรบัแจง้ปญัหา 

ระบบสารสนเทศ  

ประจ าเดือนมถุินายน 60 
ด้านการขอรับ

บริการ 
จ านวน 
เรื่อง 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 2 2 0  
ด้านระบบ 
Internet 

0 0 0  

ด้านระบบ Server 0 0 0  
ด้านโทรศัพท์ 2 2 0  
อื่นๆ 4 4 0  
รวม 8 8 0  

 
 

แนะน าหนงัสอืใหม่ 

       
 

       
 

        
 หนังสือที่แนะน าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น หากสนใจ
สามารถเข้ามาดูเพ่ิมเติมได้ที่ http://lib.rmutr.ac.th/ 
 

https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/copy
https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/copy
https://docs.google.com/a/thaiware.com/spreadsheets/d/1joVr4Y5e4GKSrIhmG_YqawbcqNH_N1xd_oxIkhlv0D8/copy
http://lib.rmutr.ac.th/
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แนะน าเวบ็ไซต ์และ App ส าหรบัอา่นหนงัสอื

อเิลก็ทรอนกิส ์(e-Book) ฟร!ี! 

เพื่อให้บริการ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่  

url : http://elib.rmutr.ac.th 

 
 

ใช้งานผ่าน App  

- ส าหรับ iOS สามารถเข้าไปดาวน์โหลด App Store 

>> Search >> RMUTR e-Library  

- ส าหรับ Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลด Play 

Store >> Search >> RMUTR e-Library 

 

แนะน าพืน้ทีใ่หบ้รกิารใหม!่! 

1.  

กบัมมุพกัผอ่นสบาย สบาย 

 ส านักวิทยบริการฯขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เข้าใชับริการ โซน "มุมพักผ่อนสบาย สบาย" เพ่ือให้
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้พักผ่อนอ่านหนังสือ ท า
กิจกรรมกลุ่ม เปิดให้บริการแล้ว บริเวณชั้น 3 ห้องสมุด 

 
 
2.  

โซน "Movie Zone" 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://elib.rmutr.ac.th/
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กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

27- 28 มิถุนายน 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ 
และผศ.สิทธิ์ชัย บุญปิยทัศน์ ได้เข้าร่วมโครงพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง 
“การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในมหาวิทยาลัย” เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารในปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมในระดับผู้บริหารได้พัฒนาทักษะที่ จ าเป็นต่อ
การเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือจัดการความขัดแย้ง ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค 
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
29 - 30 มิถุนายน 2560 
 นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ, อาจารย์บัณฑิต สอนมาก, 
อาจารย์วัชรินทร์ วรินทักษะ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาล 
ส าหรับผู้บริหาร ณ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 

เจ้าของ : ส านักวิทยบริการฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ,   

นายวัชรินทร์ วรินทักษะ,                

ผศ.สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์  

และนายบัณฑิต  สอนมาก  

บทบรรณาธิการ :  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์  

กองบรรณาธิการ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด 

ออกแบบ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด 

พิสูจน์อักษร :  

นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และนางสาววรรณี ชนประชา  


