ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ผู้ใช้” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้
ข้อ ๔ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(๑) ผู้ใช้จะต้องกาหนดรหัสผ่านตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดและจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็น
ความลับไม่ให้ผู้อื่นนาไปใช้ได้
(๒) ผู้ใช้ต้องไม่นาสิทธิ์ของตัวเองไปให้ผู้อื่นและไม่นาสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้มีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่าย ผ่านบัญชีผู้ใช้ของตนเอง
และต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้ของตน โดยเด็ดขาด หากเกิดปัญหาใด ๆ เจ้าของบัญชีต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทุกกรณี
(๓) ผู้ใช้ต้องไม่เข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและ
มาตรการนั้นไม่ได้มีไว้สาหรับตน
(๔) ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของตนเองที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัย ให้ปลอดภัยจากไวรัส/เวิร์ม/โทรจัน/ฯลฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
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(๕) ผู้ ใ ช้ จ ะต้ อ งไม่ ก ระท าการดั ก รั บ ไว้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการส่ ง ในระบบ
คอมพิวเตอร์
(๖) ผู้ใช้ต้องไม่ติดตั้ง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทาลาย ต่อเติมข้อมูลและโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๗) ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกรอบแห่งศีลธรรม จรรยา อย่างเคร่งครัด
(๘) ผู้ใช้ทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
โดยปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๕ แนวทางในการปฏิบัติสาหรับผู้ใช้งาน
(๑) ผู้ใช้ทุกคนจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและเปลี่ย นรหัสผ่านอย่างน้อยปีละครั้ง และการ
ขอรหั ส ผ่ า นใหม่ ส ามารถขอได้ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยเสี ย ค่ า บริ ก ารตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่ วนบุ คคลของผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (Antivirus) และปรับปรุง
โปรแกรมฐานข้อมูลการป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบัน (Update database virus signature) และควรสแกน
ไวรัสอย่างสม่าเสมอ
(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ควรปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (Update
patch) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่มาตามช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่ไม่
เป็นปัจจุบัน
(๔) ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากสื่อข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับ หรือที่นามาจากแหล่งอื่นภายนอก ทุกครั้งก่อน
นามาใช้งานและกาจัดไวรัส หากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องรีบจัดการ
ทาลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นทันที
(๕) ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรพิจารณาว่ามาจากบุคคลเชื่อถือได้หรือไม่ หรือที่หัว
เรื่องของจดหมาย (Subject) หากไม่แน่ใจไม่ควรเปิดไฟล์อ่าน และควรลบทิ้งทันที เพราะบางครั้งไฟล์ที่แนบ
มาจะแอบแผงไวรัสมาด้วย เมื่อเปิดไฟล์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะทาให้คอมพิวเตอร์ติดไวรัสได้
(๖) ผู้ใช้พึงใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายโดยไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น
(๗) ผู้ใช้ต้อง ไม่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) กระทาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และความมั่นคงของชาติ
(ข) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่ควรได้ โดยชอบหรือการพาณิชย์ใด ๆ
(ค) เพื่อขัดขวางการทางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อให้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ปกติ
(๘) ผู้ ใ ช้ พึ ง ใช้ ท รั พ ยากรเครื อ ข่ า ยอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ไม่ download ไฟล์ ที่มี ข นาดใหญ่ ให้
หลีกเลี่ยงการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ออนไลน์ เพราะจะทาให้เกิดการจราจรทางคอมพิวเตอร์สูง โดยไม่
จาเป็น
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(๙) ทุกครั้งทีเลิกใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องออกจากระบบ (Log off) ทุกครั้ง
ข้อ ๖ ข้อห้าม
(๑)ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยไปในทางที่ผิดกฎระเบียบหรือผิดกฎหมายที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
(๒)ห้ามมิให้ผู้ใดพยายามเข้าถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นโดยไม่รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้มีสิทธิในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มิฉะนั้นจะถูกพิจารณาดาเนินการลงโทษตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
(๓) ห้ามมิให้ผู้ใดส่งข้อมูลหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิ ดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ง
ข้อมูล
(๔) ห้ามมิให้ผู้ใดมีการส่งหรือใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น สแปมเมล์ จดหมายลูกโซ่ ข่มขู่ ลามก
อนาจารหรือไม่สุภาพ
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับและลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แบบกระจายหรือเชิงพาณิชย์ หรือ
ที่มี ไวรัส/เวิร์ม/จากภายนอกที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๗ ผู้ ใ ดกระท าการฝ่ า ฝื น ประกาศฉบั บ นี้ โดยการที่ น่ า จะเกิ ด ความเสี ย หายแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณาระงับสิทธิ์การใช้งานและผู้กระทาต้องถูกดาเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งจรรยาบรรณตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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เรื่อง การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ใช้ทุกคนต้องเก็บรักษาหัสผ่านไว้เป็นความลับ และเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยได้จัดบริการไว้ให้ หรือหากประสงค์จะให้
สานักวิทยบริการฯอานวยความสะดวกในการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ ต้องเสียค่าบริการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัย ควรตระหนักถึงความสาคัญของ พรบ. ว่าด้วยกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และควรหลีกเลี่ยงท่จะไม่เปิดโอกาส ให้บุคคลอื่นมากระทาความผิดในชื่อของ
ตนเอง ด้วยการไม่แบ่งปัน / ให้ยืม Username และ Password ให้ผู้อื่นใช้งาน ควรเก็บเป็นความลับ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการกระทาความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดยไม่เจตนา
(๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส (Antivirus) และปรับปรุง
โปรแกรมฐานข้อมูลการป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบัน (Update Database Virus Signature) และควรสแกน
ไวรัสอย่างสม่าเสมอ
(๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ควรปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันเสมอ (Update
Patch) เพื่อไม่ให้เกิดความเสื่ยงในการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่มาตามช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่ไม่
เป็นปัจจุบัน
(๕) ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากสื่อข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับ หรือที่นามาจากแหล่งอื่นภายนอกทุกครั้ง
ก่อนนามาใช้งานและกาจัดไวรัส หากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องรีบจัดการ
ทาลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นทันที
(๖) ในกรณีทผี่ ู้ใช้ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาว่ามาจากบุคคลเชื่อถือได้หรือไม่ หรือที่หัว
เรื่องของจดหมาย (Subject) หากไม่แน่ใจไม่ควรเปิดไฟล์อ่าน และควรลบทิ้งทันที เพราะบางครั้งไฟล์ที่แนบม
จะแอบแฝงไวรัสมาด้วย เมื่อเปิดไฟล์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสได้
(๗) ผู้ใช้พึงใช้ข้อความสุภาพและถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ระบบเครือข่ายโดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น
(๘) ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่มีวิตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) กระทาการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และความมั่นคง
ของชาติ
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(ข) เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบหรือการพาณิชย์ใด ๆ
(ค) เพื่อขัดขวางการทางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อให้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(๙) ผู้ใช้พึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ Download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ให้
หลีกเลี่ยงการเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง ออนไลน์ เพราะจะทาให้เกิดการจราจรทางคอมพิวเตอร์สูงโดยไม่
จาเป็น
(๑๐) ทุกครั้งที่เลิกใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะต้องออกจากระบบ (Log Off) ทุกครั้ง
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การใช้เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
__________________
โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ (Website) ที่อยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตามความกฎหมายมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การใช้เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้
การดาเนินงานของมหาวิทยัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ เว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องไม่เชื่อมโยงเนื้อหาในเว็บไซต์หรือไม่นาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใส่ไว้ใน
โฮมเพจ อาทิเช่น
(๑) ข้อความที่ไม่สุภาพ
(๒) ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
(๓) ไม่นาเสนอภาพลามก อนาจาร
(๔) ไม่ลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้า
(๕) ไม่นาเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศิลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
(๖) จะต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ข้อ ๔ เว็บไซต์ที่เป็นของ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ใช้ โฮสต์ของมหาวิทยาลัย ต้องหมั่น
ตรวจสอบ Virus, Trojan Horse และ Malware บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง
ให้เรียบร้อยก่อนทาการ Upload ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องแม่ข่ายเว็บโฮสติ้งไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียกใช้เว็บไซต์ของท่าน
ข้อ ๕ หากพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย CMS ต่าง ๆ (CMS: Content Management System ได้แก่
Mambo, Joomla, WordPress, Drupal เป็นต้น) ต้องหมั่น Upload Patch ของโปรแกรม CMS ให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เว็บไซต์ของท่านมีช่องโหว่ ทาให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาทาลายเว็บไซต์ของท่าน หรือเข้ามา
แอบแฝงแทรก Code ในเว็บไซต์ของท่านให้มีการเชื่อมโยงไปที่ที่มีการเผยแพร่ไวรัส
ข้อ ๖ ต้องไม่ Save รหัสผ่านไว้ในโปรแกรมที่ใช้ในการ Upload File (FTP Client) เพราะจะเป็น
ช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดี สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ของท่านได้
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ข้อ ๗ หากทางมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าเว็บไซต์ของท่านเป็นผู้แพร่กระจายไวรัส กระทาความเสียหาย
แก่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าทางใดก็ตาม อาทิเช่น เมื่อมีการค้นหาหน่วยงานมหาวิทยาลัย
ผ่าน Web Search Engine (www.google.com) จะมีข้อความเตือน “เว็บไซต์นี้อาจเป็นอันตรายต่อ
คอมพิวเตอร์ของคุณ” แทรกอยู่ตามลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะทาการปิด
เว็บไซต์ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง การลงชื่อผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
…………………………………………………………………………….
ตามที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖
ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จาเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้
บริการและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันตั้งแต่การใช้บริการสิ้นสุดลง นั้น
เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้ตาม
ข้อกาหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้บริการต้องลงชื่อผู้ใช้งาน (Log in) โดยป้อนรหัสประจาตัว (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ก่อนใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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