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การติดตั้งระบบเครือขายไรสาย จำนวน 10 อาคาร
งานเครื อ ข า ยและการสื ่ อ สารได ด ำเนิ น โครงการจั ด ซื ้ อ ระบบ
เครือขายไรสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพรอมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เพื่อให
การบริการเครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยไดดำเนินการติดตั้ง จำนวน 10 อาคาร ไดแก อาคาร
พยาบาลศาสตร, อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม
อาคารทวาราวดีศรีราชภัฏ, อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ D4, อาคารหอพักนานาชาติ D8, อาคารหอพักนักศึกษา
พยาบาล D6, อาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 2 D2, อาคารเฟองฟาอพารตเมนต, อาคารเรียน A4 และอาคารเรียน
A2 ซึ่งในขณะนี้ไดดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จและสามารถใชงานเครือขายไรสายได

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ระดับมัธยมศึกษา ในเดือนมิถุนายน 2560
สำนั ก คอมพิ ว เตอร จ ั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการพั ฒ นาสื ่ อ การเรี ย นการสอนออนไลน
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบออนไลนและผลิตสื่อบทเรียนออนไลนสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดออกใหความรูแกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในรจำนวน 2 แหง ดังนี้
- โรงเรียนทามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560
- โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
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โครงการอบรมสำหรับอาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการพั ฒ นา
เว็ บ ไซต ด  ว ยระบบเว็ บ ไซต อ ั ต โนมั ต ิ
และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชงาน GOOGLE APPS FOR EDUCATION
: WORKING IN THE CLOUD

สำหรับอาจารย

สำหรับบุคลากร

7 กรกฎาคม 2560

24 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การใชงาน GOOGLE CLASSROOM
สำหรับอาจารย

25 กรกฎาคม 2560

**ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครเขารวมไดที่เว็บไซตสำนักคอมพิวเตอร http://cic.npru.ac.th
เลือกเมนู “งานอบรม” เมนูยอย “งานอบรมสำหรับบุคลากรภายใน”

Scoop
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. นิฏฐิตา เชิดชู

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย

งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร
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ขาวสารดาน IT

การหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์

ดวยการสังเกต Creative Commons

วิธีในการดึงดูดใหคนดู Content มากขึ้นคือการใชรูปภาพประกอบที่สวยงามกระตุนใหคนสังเกต แตการที่จะได
รูปสวยๆ มานั้นไมงายและอาจจะตองจายในราคาแพง หลายคนจึงใชวิธีหารูปภาพจากอินเทอรเน็ต ซึ่งภาพที่คนหามา
นั้น อาจจะติดลิขสิทธิ์ ซึ่งสำนักคอมพิวเตอรจะมานำเสนอเทคนิคดีๆ ในการหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์ บนอินเทอรเน็ต

มองหาสัญลักษณมีลิขสิทธแบบ creative commons

CC
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แนะนำเว็บไซต NPRU Open Courseware
NPRU Open Courseware เปนเว็บไซตเผยแพรบทเรียนออนไลนของผูที่ไดรับทุนสนับสนุนการจัดทำ
บทเรียนออนไลนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และเปนเว็บไซตเผยแพรบทเรียนออนไลนแหงแรกในระดับมหา
วิทยาลัยราชภัฏที่เปดใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาไปศึกษาเรียนรูดวยตนเองได มีจำนวนทั้งสิ้น 16 รายวิชา จาก 7 สาขา
ไดแก วิทยาการคอมพิวเตอร, การศึกษา, วิศวกรรม, สุขภาพและความปลอดภัย, มนุษยศาสตร, ภาษา และคณิตศาสตร
โดยผูที่สนใจ สามารถเขาชมไดที่เว็บไซต http://courseware.npru.ac.th/

Creative Commons (CC) คือขอตกลงที่ผูสรางภาพอนุญาตใหนำรูปภาพไปใชงานฟรี แตมีเงื่อนไข
โดยบางภาพสามารถแกไข เพิ่มขอความ และนำไปใชเพื่อการคาได ซึ่ง CC มีรายละเอียดตามรูปขางลาง
ซึ่งรายละเอียดขอสัญลักษณ มีดังนี้
BY : ผูใชรูปตองใหเครดิตซึ่งอาจเปนลิงคหรืออักษร
แกผูสรางภาพ
ND : หามแกไข ตองใชภาพ original เทานั้น
NC : หามใชเพื่อการคา
SA : หากตัดตอหรือแกไขรูปเดิม รูปใหมตองใชเงื่อนไข
เดิมกับรูปเกา
โดยวิธีอานสัญลักษณคือ หาก “มี” หมายถึง ตองปฏิบัติ แตถา “ไมมี” หมายถึง ไมหาม ตัวอยางเชน รูปมีสัญลักษณ
“BY ND” หมายถึง ตองใหเครดิต และ ใชภาพดั้งเดิม แตไมหามใชเพื่อการคา เปนตน

ขอควรระวังในการใชรูปลิขสิทธิ์ CC
รูป CC บางรูปอนุญาตใหดัดแปลงและใชเพื่อจุดประสงคอะไรก็ได แตไมไดหมายความวารูปนั้นใชงานได
แบบไรขีดจำกัด ลิขสิทธิ์ CC มีขอจำกัดบางอยางซึ่งหากคุณฝาฝน มีสิทธิโดนฟอง ซึ่งมีขอควรระวังดังนี้

ตรวจสอบ ทุกครั้งวาเงื่อนไขคงเดิม

หรือไม รูปบางรูปใหใชฟรีแคชั่วเวลาหนึ่ง

ลิงค ใสลิงคอางอิงแหลงที่มาทุกครั้ง

ถูกกฏหมาย ระวังใชรูปแลวสราง
ความเสียหายแกคนอื่น เชน ตัดรูปดารา
ไปโฆษณาครีม ฯลฯ
ดั้งเดิม ใชรูปใหสอดคลองกับเนื้อหา

เพื่อความเขาใจในสิ่งที่ตองการสื่อ

ที่มา : TOPCAT CONTENT Shifu (2017). การหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์ สอนวิธีใชรูปอยางถูกตอง และการสังเกต CC
<https://www.contentshifu.com/blogging/avoid-copyright-issue-free-images/> ( 25 พฤษภาคม 2560).

ขอความรวมมือทุกหนวยงาน สาขาวิชา และอาจารยตรวจสอบขอมูลในเว็บไซต
ไมใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์

สำนักคอมพิวเตอรขอความรวมมือจากผูจัดทำเว็บไซตทุกทานดำเนินการตรวจสอบขอมูลที่อยูบนเว็บไซต
ของทานไมใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเด็ดขาดโดยเรงดวน
และหากพบไฟลขอมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์โปรดดำเนินการ
นำออกจากระบบเว็บไซตทันที (ไฟลขอมูลที่ควรตรวจสอบ ไดแก ไฟลขอมูล PDF, ไฟล e-book, รูปภาพ, ไฟลเสียง
เปนตน) เนื่องจากหากมีขอมูลหรือการกระทำที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์จะสงผลเสียตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอาจไดรับการฟองรองเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
2. เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะถูกระงับ หนวยงานภายนอกจะไมสามารถใชงานหรือทราบขอมูล
ขาวสารจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ได
3. ผลของการจัดอันดับเว็บไซต โดย webometric จะลดลง
จึงขอความรวมมือทุกหนวยงาน สาขาวิชา และอาจารย ตรวจสอบขอมูลในเว็บไซตไมใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตองานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 3717

