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เจ้าของ : ส านักวิทยบริการฯ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ท่ีปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ,   

นายวัชรินทร์ วรินทักษะ ,                

ผศ.สิทธิ์ ชัย  บุญปิยทัศน์  

และนายบัณฑิต  สอนมาก  

บทบรรณาธิการ :  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์  

กองบรรณาธิการ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด  

ออกแบบ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด  

พิสูจน์อักษร :  

นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และนางสาววรรณี ชนประชา  

ทปิสไ์อทีแนะน ำ 
วธิบีนัทกึวดีโีอหนา้จอ บน iOS 11 

  
 ใครที่อยากจะบันทึกวีดีโอหน้าจอของ iPhone หรือ 
iPad เดิมทีถ้าหากไม่ได้เจลเบรค ก็ต้องใช้ QuickTime Player 
บน Mac ในการบันทึกวีดีโอหน้าจอ ส่วน Windows ก็ต้องใช้
โปรแกรม 3rd Party ช่วย ซึ่งก็ท างานได้ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ 
แต่ใน iOS 11 ทาง Apple ได้เพ่ิมคุณสมบัติ Screen Recording 
ใส่ เข้ามาให้แล้ว ท าให้อัดหน้าจอได้เลยในตัว ไม่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์แต่อย่างใด โดยไฟล์จะถูกจัดเก็บเข้า Camera 
Roll สามารถน าไปใช้งานได้ทันท ี
 วิธีท ำ 
 ก่อนอ่ืนเครื่องของเราต้องเป็น iOS 11 ก่อน ใครยัง
ไม่ได้อัพเดท สามารถดูขั้นตอนการอัพเดทได้ ที่นี่ 

 
บทบรรณำธิกำร 
 

 สวสัดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั  พบกบั จดหมาย

ข่าวส านกัวิทยบริการฯ ฉบบัที่ 102 ข่าวแรก ที่จะกล่าวถึง 

คือ ทปิสไ์อทแีนะน า เรื่อง วธิบีนัทกึวดีีโอหนา้จอ บน iOS 11  

สรุปเรื่องรบัแจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ, แนะน าหนงัสือ

ใหม่ และกิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา ของส านกัวิทย

บริการฯ 
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 เข้าแอพฯ Settings ไปที่เมนู Control Center แล้ว
เลือก Customize Controls 

 
 จะพบกับหน้าส าหรับตั้งค่าชอทคัทใน Control Center 
ให้เราเพิ่ม Screen Recording เข้าไป 

 
 เท่ านี้ ใน Control Center ก็จะมีปุ่ มบันทึกวี ดี โอ
หน้าจอแล้ว แตะครั้งแรกเพ่ือเริ่มบันทึก สังเกตง่ายๆ หากก าลัง
บันทึกหน้าจออยู่ตรงสเตตัสบาร์ของเราจะเป็นสีแดง หาก
ต้องการหยุดบันทึก ก็เปิด Control Center ขึ้นมาแตะซ้ าอีก
ครั้ง 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://tips.thaiware.com/901.htm 

สรปุเร่ืองรบัแจง้ปญัหา 

ระบบสารสนเทศ  

ประจ าเดือนกรกฎาคม-สงิหาคม 60 
ด้านการขอรับ

บริการ 
จ านวน 
เรื่อง 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 8 8 0  
ด้านระบบ 
Internet 

12 12 0  

ด้านโทรศัพท์ 7 7 0  
อื่นๆ 10 10 0  
รวม 37 37 0  

 
 

แนะน าหนงัสอืใหม่ 

       
 

       
 

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

 

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

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

2 กรกฎาคม 2560 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปฏิบัติ
หน้าที่กิจกรรมเดิน- วิ่ง ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา 

 
4 กรกฎาคม 2560 
 น าโดยท่าน ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน บรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการเรียน
การสอนและระบบ e-Library ให้กับอาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 
ณ อาคารส านักวิทยบริการฯ 

 
17 กรกฎาคม 2560 
 เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ให้ท าการตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย 

Lingnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือ
เข้าเยี่ยมชมส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

 
17 สิงหาคม 2560 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีท่าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย เป็นประธาน
กรรมการในการตรวจ, ดร.มาลัย กมลสกุลชัย, อาจารย์จิราพร 
เกียรติวุฒิอมร และนายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร เป็นกรรมการ
และเลขานุการในการตรวจครั้งนี้ ณ ชั้น 2 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 


