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เจ้าของ : ส านักวิทยบริการฯ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ที่ปรึกษา : ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์ ,   

ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ,                

ผศ.สิทธิ์ ชัย  บุญปิยทัศน์  

และนายบัณฑิต  สอนมาก  

บทบรรณาธิการ :  

ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์  

กองบรรณาธิการ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด  

ออกแบบ :  

นางกานต์พิชชา มาเกิด  

พิสูจน์อักษร :  

นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ และนางสาววรรณี ชนประชา  

ทิปสไ์อทีแนะน ำ 
วธิใีช้ Google Map 

บนัทกึต ำแหน่งจุดจอดรถลงบนแผนที ่
เทคนคิง่ำยๆส ำหรบัคนข ีล้มื  

เคยไหมบางครั้ งขับรถไปจอดที่ ไหนสักแห่งด้วย
ความเร่งรีบ แล้วเกิดลืมว่าเราจอดรถอยู่ต าแหน่งไหน บอกลา
ปัญหาเหล่านี้ไปได้เลย เพราะจะมาน าเสนอ วิธีการใช้ Google 
Map บันทึกต าแหน่งจุดจอดรถลงบนแผนที่ของ Google Map
ซึ่งวิธีการนั้นสามารถท าได้ง่ายๆดังนี้ 
วิธีบันทึกจุดจอดรถลงบน Google Map 
1. เข้าแอพพลิเคชัน Google Map จากนั้นจะเห็นจุดที่อยู่
ปัจจุบัน คือจุดสีฟ้านั่นเอง ให้กดที่จุดสีฟ้า จากนั้นจะมีเมนู
ขึ้นมาให้เลือก สัญลักษณ์ตัว P บันทึกท่ีจอดรถ 

 

 
บทบรรณาธิการ 
 

 สวสัดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั  พบกบั จดหมาย

ข่าวส านกัวิทยบริการฯ ฉบบัที่ 103 ข่าวแรก ที่จะกล่าวถึง 

คือ ทิปส์ไอทีแนะน า เรื่อง วิธีใช ้Google Map บันทึก

ต าแหน่งจดุจอดรถลงบนแผนที ่เทคนิคง่ายๆส าหรบัคนข้ีลืม, 

ข่าวประชาสมัพนัธข์องส านกัวิทยบริการฯ, สรุปเรื่องรบั

แจง้ปัญหาระบบสารสนเทศ, แนะน าหนังสือใหม่ และ

กิจกรรมประชุม/อบรม/สมัมนา ของส านกัวทิยบริการฯ 
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2. จากนั้นเราจะเห็น สัญลักษณ์ วงกลมสีเขียวๆรูปตัว P และ
ค าว่า คุณจอดรถไว้ที่นี่ ปรากฏบน Google Map ดังรูปด้านล่าง 

 
3. นอกจากนี้ ยังสามารถเพ่ิมรายละเอียดต่างๆ ลงไปใน
ต าแหน่งจุดจอดรถของได้ เช่น บันทึกย่อ เวลาที่เหลือ หรือ
รูปภาพ นั่นเอง 

 
เพียงเท่านี้ ก็จะไม่ลืมสถานที่จอดรถ พร้อมทั้งเวลาที่เหลือใน
การจอดรถ ที่ชอบเสียค่าปรับบ่อยๆ อีกต่อไป  

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://itnews4u.com/google-maps-add-parking-location-
time-left-at-the-meter.html 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

ของส านกัวิทยบรกิารฯ 
 

พื้นที่จัดเก็บข้อมลู 
1,000,000,000 GB ฟรี 

 

 
 

Google Drive File Stream @RMUTR 
ของฟรี มีไว้ใช้เถอะคะ ใครมีไฟล์เยอะแต่ไม่มีที่เก็บและไม่มีเงิน 
ก็ใช้ตัวนี้เก็บได้เลยคะ จะเก็บเอกสาร เพลง ไฟล์งาน หนัง ฯลฯ 
ก็เก็บได้ตามสบาย ไม่ต้องกลัวเต็มอีกต่อไป! 

เป็นที่เก็บข้อมูลของทาง Google ที่ผูกกับอีเมลของ
สถาบันหรือมหาวิทยาลัย คล้าย Google Drive แต่ใหญ่กว่า 
เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยได้เลย 

ใช้งานได้ถึง 1 EB = 1,000,000,000 GB เก็บไฟล์ได้
นานหลายสิบปี 

ใช้งานได้เหมือน Drive ในเครื่องปกติ เสมือนมี HDD 
อีกตัวในเครื่อง ลากวางไฟล์ได้สะดวกๆ  

Download ได้ตรงนี้ 
ของ window >>> 
https://dl.google.com/drive-file-str…/GoogleDriveFSSetup.exe 

 
ของ Mac >>> 
https://dl.google.com/drive-file-…/GoogleDriveFileStream.dmg 
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เสนอรายชือ่หนังสือใหม่  
เพื่อสั่งซื้อเขา้ห้องสมุด 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถเสนอ
รายชื่อหนังสือใหม่ เพ่ือสั่งซื้อเข้าห้องสมุด ใช้ส าหรับให้บริการ
การอ่านและใช้ประกอบการเรียนการสอนค่ะ  
*อย่าลืมต้องเตรียมรายละเอียดของหนังสือ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้
แต่ง ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ ISBN 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUFyLNjwyZPregVg
O6NAODdwexAqXBYDNooQrId0hWKb8w/viewform 

 

 

 

สรปุเร่ืองรบัแจง้ปญัหา 

ระบบสารสนเทศ  

ประจ าเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 60 
ด้านการขอรับ

บริการ 
จ านวน 
เรื่อง 

ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

ด้านคอมพิวเตอร ์ 48 48 0  
ด้านระบบ 
Internet 

19 19 0  

ด้านโทรศัพท์ 23 23 0  
อื่นๆ 12 12 0  
รวม 102 102 0  

 
 
 
 
 
 

แนะน าหนงัสอืใหม่ 

   

   

   

   

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUFyLNjwyZPregVgO6NAODdwexAqXBYDNooQrId0hWKb8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCYUFyLNjwyZPregVgO6NAODdwexAqXBYDNooQrId0hWKb8w/viewform
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หนังสือที่แนะน าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น หากสนใจ
สามารถเข้ามาดูเพ่ิมเติมได้ที่ http://lib.rmutr.ac.th/ 
 

 

 

 

 

กจิกรรมประชมุ/อบรม/สมัมนา  

ของส านกัวทิยบรกิารฯ 

22 กันยายน 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ผู้บริหาร และร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ 
ห้องประชุมคชาธาร และห้องประชุมบัวสวรรค์ 

 
26 กันยายน 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลหน่วยงาน
ที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน และบริการที่รองรับ 
IPV6 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
16 - 17 ตุลาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ, 
นางสาวอาทิตยา คงรอด และนางสาววงศ์ผกา ประภาวงศ์  
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
และพัสดุ เรื่อง การจัดท าประมาณค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน และม
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมคชาธาร 
 
30 – 31 ตุลาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาววรรณี ชน
ประชา เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรม
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้อง 412 
อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ 
  
 
 

http://lib.rmutr.ac.th/
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1-2 พฤศจิกายน 2560 
 ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ, นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ, 
นางสาวอาทิตยา คงรอด และนางกานต์พิชชา มาเกิด ได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
และพัสดุ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
กระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ.2560 
 
28 - 29 พฤศจิกายน 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรม
การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และการท าแผนจัดหารายได้ของหน่วยงานภายใน    
ณ ห้องประชุมคชาธาร 
 
14 ธันวาคม 2560 
 ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเขมณัฏฐ สมบุญ
และนางสาวอาทิตยา คงรอด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านวางแผน และงบประมาณ ณ ห้องประชุม A508 ชั้น 5 
อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ 
 
20 - 22 ธันวาคม 2560 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ 
"การอบรมการใช้ห้องสมุด มทร.รัตนโกสินทร์" แก่นักศึกษาโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และส่งเสริมให้
นักศึกษารักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าใช้ห้องสมุด และบริการต่างๆ   ของ
ห้องสมุด ณ ชั้น 2 ห้อง IT Service center ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
25 ธันวาคม 2560 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต จ านวน 9 รูป      
พิธีท าบุญและฟังธรรมเทศนาเนื่องในโอกาศเทศกาลขึ้นปีใหม่ 
2561 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 


