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ที่ปรึกษา
อาจารยสมพล สุขเจริญพงษ
รองผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร

บรรณาธิการ
งานบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร

จัดทำโดย
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บรรยากาศโครงการอบรมของสำนักคอมพิวเตอรในชวงปดภาคการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 

เว ็บไซต ด  วยระบบเว ็บไซต อ ัต โนม ัต ิ 

และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR

7 กรกฎาคม 2560

สำหรับอาจารย

สำหรับอาจารย

25 กรกฎาคม 2560
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 ปจจุบันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา 

มีบทบาทในการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอรไดตระหนักถึงความสำคัญจึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร อาคารสำนัก- 

คอมพิวเตอร โดยไดรับความสนใจและมีผูเขารวมโครงการเปนจำนวนมาก โดยโครงการจัดขึ้น จำนวน 4 โครงการ 

ดังนี้

 

  

การพัฒนาเว็บไซตดวยระบบเว็บไซตอัตโนมัติ และจัดทำ GOOGLE SCHOLAR 
กลุมเปาหมาย : คณาจารยของมหาวิทยาลัย วัน-เวลาจัดอบรม : 7 กรกฎาคม 2560 8.30-16.30 น. 

GOOGLE APPS FOR EDUCATION WORKING IN THE CLOUD
กลุมเปาหมาย : คณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัย วัน-เวลาจัดอบรม : 17 กรกฎาคม 2560 8.30-16.30 น. 

การใชงาน GOOGLE CLASSROOM
กลุมเปาหมาย : คณาจารยของมหาวิทยาลัย วัน-เวลาจัดอบรม : 25 กรกฎาคม 2560 8.30-16.30 น. 

เทคนิคการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาดวยโปรแกรม MICROSOFT WORD
กลุมเปาหมาย : คณาจารยของมหาวิทยาลัย วัน-เวลาจัดอบรม : 26 กรกฎาคม 2560 8.30-16.30 น. 
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จดหมายขาวสำนักคอมพิวเตอร
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ขาวสารดาน IT เว็บไซตหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์
 ในฉบับที่ 6 สำนักคอมพิวเตอรไดแนะนำวิธีการหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์ดวยการสังเกตสัญลักษณลิขสิทธิ์ 

แบบ creative commons ไปแลว ในฉบับนี้จะมาแนะนำเว็บไซตหารูปฟรีไมมีลิขสิทธิ์ ที่ผูสรางผลงาน 

สามารถดาวนโหลด ไปใชไดอยางปลอดภัยโดยมีสัญลักษณ CC (creative ) ชัดเจน

ที่มา : TOPCAT CONTENT Shifu (2017). การหารูปฟรี ไมมีลิขสิทธิ์ สอนวิธีใชรูปอยางถูกตอง และการสังเกต CC

  <https://www.contentshifu.com/blogging/avoid-copyright-issue-free-images/> ( 25 พฤษภาคม 2560).

pixabay.com

 สำนักคอมพิวเตอรรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปการศึกษา 2560 

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยคณะกรรมการไดสรุปผล 

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปการศึกษา 2560 ไดคะแนนรวม 4.64

เว็บรูปฟรีไมมีลิขสิทธิ์ ขวัญใจนักสราง Content รูปสวย 

ความละเอียดสูง มีภาพใหคนหามากกวาหนึ่งลานรูป 

และเห็นสัญลักษณ CC ชัดเจน

kaboompics.com
หากอยากไดภาพประกอบเกี่ยวกับ Content ทางดาน 

ธุรกิจรับรองวาคุณตองหลงรักเว็บนี้แนนอน เพราะเต็ม 

ไปดวยภาพเกี่ยวกับหัวขอดังกลาวเต็มไปหมด สวนรูป 

เรื่องอื่นๆก็มีไมนอย

flickr.com
 โซเซ ียลม ี เด ียท ี ่อ ัดแน นด วยร ูปสวยๆ 

มีขอดีคือ มีระบบกรองชนิดของภาพ จึงหารูปฟรี 

ไมมีลิขสิทธิ์ไดงาย

publicdomainvectors.org
สวรรคของคนที่อยากไดไอคอน หรือ สัญลักษณ 

แบบฟรีๆ เพื่อนำไปสรางรูปประกอบ Post หรือ 

Visual Content

ขอแนะนำ : แมวิธีการขางตนเปนสิ่งคิดวาปลอดภัยที่สุดแลวในการหารูปฟรีจากอินเตอรเน็ต แตเนื่องดวยกฏหมาย 

ลิขสิทธิ์มีความซับซอน กอนใชรูปทุกครั้ง คุณควรอานเงื่อนไขใหเขาใจอยางถองแท แมลิขสิทธิ์ CC จะเปดกวาง 

แตก็มีขอจำกัดบางอยาง และเพื่อปองกันการถูกฟองรองเกี่ยวกับการละเมิดสิขสิทธิ์

20 สิงหาคม 2560  จำนวน 4 รอบ  เปดรับสมัคร 10 สิงหาคม 2560  

23 สิงหาคม 2560  จำนวน 2 รอบ  เปดรับสมัคร 11 สิงหาคม 2560  

 3  กันยายน 2560  จำนวน 4 รอบ  เปดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2560  

 6  กันยายน 2560  จำนวน 4 รอบ  เปดรับสมัคร 28 สิงหาคม 2560  

 17 กันยายน 2560    จำนวน 4 รอบ    เปดรับสมัคร 7 กันยายน 2560  

อานรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่เว็บไซต http://cert.npru.ac.th/register
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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จ.- ศ. 8.30-19.30 น.

อา.    8.30-16.30 น.

* บริการเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

   กวา 100 เครื่อง 

* บริการงานพิมพแผนละ 2 บาท

* One Stop Service แกไขปญหาการเขาใชงาน

  ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเบื้องตนÁÒãªŒºÃÔ¡ÒÃ¡Ñ¹¹Ð¤Ð
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