สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดทําโดย
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นโยบายการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
นิยามของศัพท
¾ มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
¾ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net หมายความวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
¾ ทรัพยากร หมายความวา ฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต
การกํากับดูแลของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾ ผูใ ช ง าน หมายความว า บุ ค ลากร และนิ สิต ในสั ง กั ดมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร รวมทั้ง บุ ค คลอื่น หรื อ
หนวยงานภายนอก ที่ไดรับอนุญาติใหใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ได
¾ ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย หมายความวา เจาหนาที่ของสถานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทําหนาที่กํากับดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
¾ ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของคณะ/สํานัก/สถาบัน/หนวยงาน หมายความวา เจาหนาที่
ของคณะ/สํานัก/สถาบัน/หนวยงาน ที่ทําหนาที่กํากับดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของคณะ/สํานัก/
สถาบัน/หนวยงาน
¾ ตัวแทนของมหาวิทยาลัย หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับมอบสิทธิ์เปนลาย
ลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานเรื่องที่เปนกรณีพิเศษ
¾ เจาพนักงาน หมายความวา บุคคลที่ไดรับแตงตั้งตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สาร เรื่ องแต ง ตั้ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ตามพระราชบัญญั ติว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ดเกี่ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
¾ CITCOMS ( Center for Information Technology and Communication Service ) หมาความวา
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1) นโยบายการใชงานอินเตอรเน็ตสําหรับผูใชงานทั่วไป
ดานการรักษาความปลอดภัย
1) ผูใชจะไดรับ Account หรือ Username และ Password เปนสิทธิของการสืบคนและใชงาน
ทรัพยากร ขอมูลเปนเฉพาะตนหามนํา Account หรือ Username และ Password ของตนไปให
หรือแลกเปลี่ยนหรือใชงานรวมกับผูอื่นโดยเด็ดขาดและไมควรนําไปเผยแพรเปนสาธารณะ
2) ผูใชพึงสงวนสิทธิการใชงาน โดยการเปลี่ยน Password ดวยตนเองอยูเนืองๆ
3) ผูใชควรทําความเขาใจระดับการปองกันรักษาความปลอดภัยของขอมูล
4) ผูใชพึงระวังความเสียหาย และการสูญเสียทรัพยากรขอมูลจากไวรัสคอมพิวเตอรและโปรแกรมเชิง
ทําลายอื่นๆ รวมทั้งศึกษาขั้นตอนในการปองกัน อาทิ ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร
ประจําเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเปนตน
5) ผูใชตองไมใชงานคอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายโดยไมไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุก
รุกเขาสูระบบถือวาเปนการพยายามรุกล้ําเขตหวงหาม ตองไดรับโทษจากทางมหาวิทยาลัย และ
รับโทษทางกฎหมาย
ดานการพัฒนาซอฟทแวรและฮารดแวร
1) มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการวิจัยและคนควาเพื่อสรางความรูทางวิชาการแกทั้งบุคลากร
และนิสิต ทั้งดานซอฟตแวรและฮารดแวร หากวาซอฟตแวรและฮารดแวรนั้นไมสงผลกระทบหรือ
สรางปญหาแกระบบคอมพิวเตอร
2) ผูใชจะตองไมพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะสรางความเสียหายแกผูใชอื่น
3) ผูใชจะตองไมพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัยระบบ
รวมทั้งการกระทําในลักษณะเปนการแอบใชรหัสผาน การลักลอบทําสําเนาขอมูลบุคคลอื่น หรือ
แกะรหัสผานของบุคคลอื่น
4) ผูใชจะตองไมพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ซึ่งทําใหผูใชมีสิทธิ์และลําดับความสําคัญในการ
ครอบครองทรัพยากรระบบมากกวาผูใชอื่น
5) ผูใชจะตองไมพัฒนาโปรแกรมใดที่จะทําซ้ําตัวโปรแกรมหรือแฝงตัวโปรแกรมไปกับโปรแกรมอื่นใน
ลักษณะเชนเดียวกับเวอรม (Worm) หรือ ไวรัส
6) ผูใชจะตองไมพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายระบบจํากัดสิทธิ์การใช (license)
ซอฟตแวร
7) ในกรณีที่ผูใชสรางโฮมเพจบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ผูใชตองไมนําเสนอขอมูลที่ผิด
กฎหมาย หรือแสดงขอความ รูปภาพไมเหมาะสม หรือขัดตอศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ดานการใชงาน
1) ผูมีสิทธิใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดแก บุคลากร และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลั ยเทานั้ น
บุคคลอื่นที่ทําประโยชนแกมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิใชงานตามที่มหาวิทยาลัยโดย สถานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอธิการบดีอนุญาตเทานั้น
1.1) ผูใชตองทําการระบุตัวตนของผูใชงาน (Authentication) ทุกครั้งกอนเขาใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร NU Net โดยการกรอก Username, Domain Name และ
Password ทุกครั้งกอนใชบริการอินเตอรเน็ต ในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
ซึ่งเปนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net โดย
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอธิการบดี สามารถ
ตรวจสอบการใชงานของผูใชบริการ (User) ผานระบบ Authentication ภายใต
สภาพแวดลอมที่มีความพรอมทั้งดาน Hardware และ Software ได
2) การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย จะตองใชเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย การ
ใหบริการทางวิชาการ ใหบริการทางการศึกษา และอื่นๆ ในภารกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวรเทานั้น
3) การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการติดตอสื่อสารที่อํานวยประโยชน เปน
ชองทางของการไดรับขาวสารที่มีคุณคา เปนชองทางการสื่อสารที่สะดวกและประหยัดมากทาง
หนึ่ง การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการอื่นๆ โดยเฉพาะการรับ-สงขอมูลอันไมเปนสาระนับเปน
การกระทําที่ไมสมควร แสดงถึงผูใชงานขาดสํานึกรับผิดชอบตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU
Net ซึ่งเปนทรัพยากรที่จัดสรรขึ้นมาเพื่อการใชงานรวมกันของบุคลากร และนิสิตในสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net จะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยไม
ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น
5) ผูใชงาน จําเปนตองปฏิบัติตาม ขอกําหนดและขอบังคับการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
NU Net อยางเครงครัด
2) นโยบายการใชทรัพยากรขอมูลและทรัพยากรคอมพิวเตอร
ระบบความปลอดภัยของทรัพยากรขอมูลกลาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร กําหนดการจัดการ การเก็บรักษาและปองกันความปลอดภัยของทรัพยากร
ขอมูลกลาง หรือฐานขอมูลรวม จากการละเมิดสิทธิในการสืบคนขอมูล หรือใชงานขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญ าต การดํ า เนิ นการดั ง กล าวเป น หนาที่ของ System Administrator ขึ้ นตรงกับสถานบริก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ผูใชงานที่ไดรับ

สิทธิในการสืบคนขอมูล สามารถปองกันรักษาทรัพยากรขอมูลที่มีคุณคาไดในเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล หรืออาจแสดงคํารองเพื่อการปองกันพิเศษจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบได
ทรัพยากรขอมูลอื่นๆ
ทรัพยากรขอมูลที่สรางสรรคและจัดเก็บในระบบเครือขายคอมพิวเตอรยอย ไดแก Department
และ Faculty Network ของแตละหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน กําหนดใหมีอิสระในการจัดการ เก็บ
รักษาและปองกันความปลอดภัยของทรัพยากรขอมูลเฉพาะของเครือขายภายในหนวยงาน คณะ
สํานัก สถาบัน จากการละเมิดสิทธิในการสืบคน หรือใชงานขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต การดําเนินการ
ดังกลาวเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน คณะ สํานัก
สถาบัน ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทรัพยากรขอมูลลับเฉพาะ
โดยทั่วไปแลวทรัพยากรขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทั้งของแตละหนวยงาน
คณะ สํานัก สถาบัน และระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net นับเปนทรัพยากรขอมูลลับเฉพาะเพื่อ
การใชสําหรับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูแลว นอกเสียจากวาบุคคล หนวยงาน คณะ สํานัก
สถาบัน ผูเปนเจาของขอมูลมีความประสงคจะเปดเผย กระจายขอมูลดังกลาวใหเปนสาธารณะ หากพน
จากความประสงคดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยถือวาทรัพยากรขอมูลทุกอยางเปนความลับเฉพาะ ซึ่งจัด
ไว บริ การสําหรั บบุ คลากร และนิสิตที่ ได รับสิทธิ ในการสื บคนและใชงานขอมูลตาม Account หรื อ
Username และ Password ที่ไดจัดเตรียมไวใหเทานั้น นอกเหนือไปจากนี้ใหเปนดุลยพินิจของ System
Administrator กรณีทรัพยากรขอมูลลับเฉพาะของระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net หรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของแตละหนวยงานที่จะพิจารณาใหบุคคลไดสืบคนและเรียกใช
ขอมูลลับเฉพาะเปนคราวๆไปตามรองขอ
การควบคุมดูแลตรวจสอบ
การควบคุ ม ดู แ ลตรวจสอบการสื บ ค น และใช ง านทรั พ ยากรข อ มู ล กลางในระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร NU Net ใหเปนไปตามกระบวนการและกิจกรรมเชิงวิชาการ สอดคลองกับนโยบายการ
บริหารและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนั้น System Administrator จะพิจารณาถอด
ถอน Account หรือ Username และ Password ออกจากสิทธิของผูใชใดๆ ตอเมื่อ
1) พบวาการใชงานทรัพยากรขอมูลอยางผิดกฏหมายอาทิการทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เขาขายละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ละเมิดตอ
สิทธิบัตรอนุญาตใชงาน

2) พบวาการใชงานทรัพยากรขอมูลมีความเสี่ยง หรือเปนภัยตอทรัพยากรขอมูลของระบบ
หรือผูใชอื่นๆ ที่เปนสมาชิกในระบบ อาทิไวรัสคอมพิวเตอร หรือการแพรกระจายขอมูลใน
เชิงทําลายตางๆ
3) พบวาการใชงานทรัพยากรขอมูลไมเหมาะสมขัดตอนโยบายใดๆ ของมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบของผูใช
การสืบคนและเรียกใชทรัพยากรขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net เปนสิทธิพิเศษ
จัดเตรียมไวเฉพาะบุคลากร และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สิทธิดังกลาวอาจมอบหมายเปนกรณี
พิ เ ศษให กั บ บุ ค คลภายนอก โดยเป น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู บ ริ ห าร สอดคล อ งกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามบุคลากรที่ไดรับสิทธิในการใชงาน จะตองมีความรับผิดชอบในการใชงาน
ทรัพยากรขอมูลดังนี้
1) วัตถุประสงคของสถาบัน
การจัดเตรียมระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net เพื่อการแลกเปลี่ยนและใชงาน
ทรัพยากรขอมูลรวมกันเพื่อการบริหารและบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ
การเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมทั้งการบริการสังคมตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรขอมูลในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net มิไดจัดเตรียมไวเพื่อการใชงานใน
เชิงพาณิชยใดๆ ทั้งสิ้น

2) ความปลอดภัย
ผูใชตองมีความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของขอมูลและอุปกรณในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net
• ผูใชจะไดรับ Account หรือ Username และ Password เปนสิทธิของการสืบคน
และใชงานทรัพยากรขอมูลเปนเฉพาะตนและไมควรนําไปเผยแพรเปนสาธารณะ
• ผูใชพึงสงวนสิทธิการใชงาน โดยการเปลี่ยน Password ดวยตนเองอยางนอย
ทุกๆ 3 เดือน โดยการตั้งรหัสผานใหมจะตองมีความยาวไมนอยกวา 8 ตัวอักษร
• ผูใชควรทําความเขาใจระดับการปองกันรักษาความปลอดภัยของขอมูล
• ผูใชพึงระวังความเสียหายและการสูญเสียทรัพยากรขอมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร
และโปรแกรมเชิงทําลายอื่นๆ รวมทั้งศึกษาขั้นตอนในการปองกัน อาทิ ติดตั้ง
โปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอร ประจําเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เปนตน
3) การใชงานโดยถูกตองตามกฏหมาย
การใช ง านทรั พ ยากรข อ มู ล ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร NU Net ให เ ป น ไปตาม
กฏหมายเทานั้น ตัวอยางของการใชงานผิดกฏหมาย ไดแก
• การขมขูผูอื่นโดยจงใจ
• การจงใจทําลายอุปกรณ โปรแกรม หรือขอมูลของผูอื่น
• การจงใจกอกวนหรือตรวจสอบการใชงานขอมูลของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
• การทําซ้ําโปรแกรมหรือวัสดุที่มีการสงวนสิทธิการใชตามใบอนุญาตใชงาน
4) การใชงานอยางมีจริยธรรม
ทรัพยากรขอมูลของระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ควรมีการใช งานอยาง
สอดคลอง เหมาะสมกับ “ศักดิ์” และ “สิทธิ” ของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอยางของการใชงานผิดจริยธรรม ไดแก
• การใชงานที่ละเมิดตอระบบความปลอดภัยของระบบ
• การใชงานโดยไมไดรับ Account หรือ Username และ Password ซึ่งเปนการ
แสดงสิทธิในการใชงานไมถูกตอง
• การลักลอบใช Account หรือ Username และ Password ของบุคคลอื่นๆ
• การใชงานขอมูล Multimedia หรือการสื่อสารขอมูลซึ่งตองอาศัย Bandwidth
หรือกินพื้นที่เสนทางเดินขอมูลสูงๆ อยางมาก (Overuse) หรือตลอดเวลาแต
เพียงผูเดียว ขาดการเคารพในสิทธิการใชงานของผูอื่น

• การใชงานทรัพยากรขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตน หรือเชิงพาณิชย หรือเชิง
ใดๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือแนวทางของมหาวิทยาลัย
• การใชงานทรัพยากรขอมูลโดยขาดความซื่อสัตยตอแวดวงวิชาการ
• การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
• การละเมิดกฏหรือขอปฏิบัติในการใชงานระบบเครือขาย
• การละเมิดสิทธิของผูใชอื่นๆ
5) การใชงานอยางสรางสรรค
ทรั พ ยากรข อ มู ล ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร NU Net สามารถนํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน ไ ด ห ลายทาง รวมทั้ ง ผู ใ ช ส ามารถบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ แ ละข อ มู ล ในระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร NU Net ไดหลายวิธี ไดแก
• ตรวจสอบ Harddisk ในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และหมั่นลบไฟลขอมูลที่
ไมใชงานแลว หรือ Temp File ออก เพื่อเพิ่มเนื้อที่การเก็บขอมูลใน Harddisk
• หลีกเลี่ยงการสื่อสารขอมูล Online เปนเวลานานๆ (Overuse) หลีกเลี่ยงการใช
พื้นที่เก็บขอมูลสวนกลางเฉพาะตนเองมากๆ คํานึงเมื่อตองการพิมพ เอกสาร
หรือใสใจตอกระบวนการอํานวยใหเกิดความสะดวกในการใช ทรัพยากรขอมูล
กลางแกผูใชอื่นๆ ดวย
• ใชงานอรรถประโยชนจากระบบเครือขายปฏิสัมพันธอยางเหมาะสมพอควร
6) จดหมายลูกโซ (Chain Letter)
ทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net จัดเตรียมไวสําหรับหนวยงาน
คณะ สํานัก สถาบัน อาจารย เจาหนาที่ และนิสิต ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อ
วัตถุประสงคในการบริหารและบริการการศึกษา การสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จัดเตรียมไวเพื่ออํานวยความสะดวกในกิจกรรมเชิงวิชาการ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลที่
ถูกตองสมควร ทั้งนี้จดหมายลูกโซ และ/หรือจดหมายที่ไมมีขอความอันเปนสาระตางๆ
เปนสิ่งที่ตองหามของนโยบายการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net หากมีการ
ตรวจพบการเผยแพรจดหมายลูกโซ หรือจดหมายที่ไมมีขอความอันเปนสาระใน Account
หรือ Username และ Password ของผูมีสิทธิใชงานคนใด คณะกรรมการลงทะเบียน
Account หรื อ Username และ Password ด ว ยการประสานงานของ System
Administrator ผู รั บ ผิ ด ชอบระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร NU Net และเจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน จะทําการ

เตือนเปนลายลักษณอักษร หากยังพบพฤติกรรมการใชงานทรัพยากรขอมูลดังเดิมอีก
คณะกรรมการจะทํางานยกเลิกสิทธิในการใชงานตอไป
7) การเลนเกมสคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net สําหรับหนวยงาน คณะ
สํ า นั ก สถาบั น อาจารย เจ า หน า ที่ และนิ สิ ต ในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เพื่ อ
วัตถุประสงคในการสืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูลรวมกันเพื่อการบริหารและบริการ
การศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการอื่นๆ การเลนเกมสคอมพิวเตอรดวยการใชอุปกรณ
ระบบเครือขายและทรัพยากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
เปนสิ่งตองหาม หากมีการตรวจพบการเลนเกมสคอมพิวเตอร คณะกรรมการดวยการ
ประสานงานของ System Administrator ผูรับผิดชอบระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU
Net และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบระบบเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน คณะ สํานัก
สถาบัน จะทําการตักเตือนดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร
8) ขอควรละเวน
การละเมิดนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะการละเมิดนโยบายการใชงานทรัพยากรขอมูล
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net อยางถูกกฏหมายและมีจริยธรรม นับวาเปนการ
ละเมิดรุนแรง ผูละเมิดจะถูกพิจารณาวาปฏิบัติขัดแยงตอนโยบายมหาวิทยาลัย และอาจ
สูญเสียสิทธิในการสืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูลได ทั้งนี้การใชงานทรัพยากรขอมูลที่
ผิดกฏหมาย อาจถู กดําเนิน การโดยหนวยงานดานกฏหมายของรัฐ นโยบายดั งกลา ว
สามารถเปนผลในหนวยงานของสภามหาวิทยาลัย สภาอาจารย สภาลูกจาง สภานิสิต
สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยนเรศวร อีกดวย
9) การลงทะเบียนเพื่อรับ Account หรือ Username และ Password
• ความหมายของคําที่เกี่ยวของในการลงทะเบียน
o ผูมีสิทธิ : หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน อาจารย เจาหนาที่ นิสิต ในสังกัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
o สิทธิที่ไดรับ : Account หรือ Username และ Password เพื่ออนุญาตในการ
สืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
o การไดมาซึ่งสิทธิ : ผูมีสิทธิแสดงความจํานงคตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
แตละ หนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนผู
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของหนวยงาน คณะ สํานัก และสถาบัน
• คณะกรรมการอนุมัติ Account หรือ Username และ Password

มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมและตรวจสอบการใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร NU Net มีจํานวนไมเกิน 7 คน เพื่อทําหนาที่พิจารณาอนุมัติ
Account หรือ Username และ Password ใหแกผูมีสิทธิตามที่แสดงความจํานงค
เพื่อสามารถสืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
โดยมีขอบเขตในการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
• ตรวจสอบความจํ า นงค ใ นการสืบ คน และใชง านทรัพ ยากรขอ มูล ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร NU Net ของผูมีสิทธิตามรายละเอียดที่ไดแสดงไว
ในใบคํารองขอ Account หรือ Username และ Password
• อนุมัติการลงทะเบียน Account หรือ Username และ Password เมื่อ
พิจารณาเห็นวาเหมาะสม
• ไมอนุมัติการลงทะเบียน Account หรือ Username และ Password เมื่อ
พิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม
• ให คํ า แนะนํ า ถึ ง บริ ก ารการสื บ ค น และใช ง านทรั พ ยากรข อ มู ล ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร NU Net ที่จัดเตรียมไวในปจจุบันหรือบริการที่จะ
เกิดมีขึ้นในอนาคต
• แสดงนโยบายการใชงานทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU
Net ใหผูมีสิทธิที่ไดรับ Account หรือ Username และ Password ทราบ
เพื่อการปฏิบัติอยางสอดคลองและถูกตอง
10) การแลกเปลี่ยนหรือใช Account หรือ Username และ Password รวมกัน
การอนุญาตใหมีการใชสิทธิในการสืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net โดยการลงทะเบียน Account หรือ Username และ Password
ใหกับหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน อาจารย เจาหนาที่ นิสิต ในสังกัดมหาวิทยาลัย
นเรศวรดังกลาวนั้น เปนสิทธิเฉพาะผูที่ไดรับเทานั้น มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหมีการ
แลกเปลี่ยน หรือใชงาน Account หรือ Username และ Password รวมกันกับผูที่ไมไดรับ
สิทธิ หรือไมผานการลงทะเบียนและอนุมัติจากคณะกรรมการลงทะเบียน Account หรือ
Username และ Password ทั้ ง สิ้ น หากมี ก ารตรวจพบการใช ง านที่ ล ะเมิ ด นโยบาย
ดั ง กล า ว คณะกรรมการจะเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ใ นการสื บ ค น และใช ง านทั น ที รวมทั้ ง ความ
เสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการละเมิดนโยบาย ใหเปนความรับผิดชอบของผูที่ไดรับสิทธิ
ที่จะตองชดใชตอความเสียหายนั้นๆ

11) การยกเลิก Account หรือ Username และ Password
การยกเลิกดังกลาวหมายถึงการยกเลิกสิทธิในการสืบคนและใชงานทรัพยากรขอมูล
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ซึ่งจะดําเนินการตอเมื่อ
• พบวา Account หรือ Username และ Password ที่ไดลงทะเบียนอนุญาตใหใช
งานได ไมมีการใชงานตอเนื่องเปนเวลา 60 วัน
• พบวาผูไดรับ Account หรือ Username และ Password หมดสภาพการเปน
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ อาจารย หรือเจาหนาที่ลาออก นิสิตที่
ลาออกระหวางการศึกษา นิสิตที่สําเร็จการศึกษา เปนตน การยกเลิก Account
หรือ Username และ Password จะดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันหมด
สภาพ
• พบวาผูไดรับ Account หรือ Username และ Password มีพฤติกรรมการใชงาน
ทรั พ ยากรข อ มู ล ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร NU Net ไม เ หมาะสม ขั ด ต อ
นโยบายของมหาวิทยาลัย การยกเลิก Account หรือ Username และ Password
จะดําเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ Account หรือ
Username และ Password ตัดสิน
12) การรวบรวมเก็บรักษาขอมูล
ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net อํานวยใหผูมี
สิทธิใชงานและไดรับ Account หรือ Username และ Password ทุกคนสามารถสืบคน
และเรียกใชงานทรัพยากรขอมูลไดโดยสะดวกบนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยูใน
ปจจุบัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการที่เปนหนาที่การงานประจําวัน ผูใชสามารถ
สืบคน เรียกใชงาน รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารและบริการ
การศึกษาไดในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ยกเวนขอมูลที่เปนสวนบุคคลหรือไม
เกี่ยวของกับกิจกรรมเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหมีการรวบรวมจัดเก็บไวใน
พื้นที่เก็บขอมูลของระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net นอกเสียจากผูใชจะรวบรวม
จัดเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตนเทานั้น อยางไรก็ตามขอมูลที่รวบรวม
และจัดเก็บจะตองไดรับการดูแลจาก System Administrator เพื่อปองกันความปลอดภัย
ของขอมูลโดยรวม ขอมูลของผูใชงานอื่นๆ และระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ออก
จากขอมูลหรือโปรแกรมที่อาจเปนอันตรายได
13) การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสื่อสารขอมูล
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Mail : e-Mail) นั บ เป น วิ ธี ก ารสื่ อ สารและ
แหลงขอมูลสําคัญสําหรับการบริหารและบริการการศึกษา ที่จะสามารถอํานวยประโยชน

ในกิจกรรมเชิงวิชาการไดดีเปนอยางยิ่ง และดวยสภาพแวดลอมของสังคมสารสนเทศใน
ปจจุบัน จดหมายอิเล็กทรอนิกสถือเปนองคประกอบสําคัญของการดําเนินงานและหนาที่
ในประจําวัน การรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนการสื่อสารตรงจากบุคคลถึงบุคคล
ภายในกลุมสื่อสารขนาดเล็ก เฉพาะกิจ ขอมูลในจดหมายและกลุมในการสื่อสารมีการ
จํากัดตนเองดวยวัตถุประสงคในการติดตอ นโยบายการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนการติดตอสื่อสารที่อํานวยประโยชน เปนชองทางของการไดรับ
ขาวสารที่มีคุณคา เปนชองทางการสื่อสารที่สะดวกและประหยัดมากทางหนึ่ง การใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการอื่นๆ โดยเฉพาะการรับ-สงขอมูลอันไมเปนสาระนับเปน
การกระทํ า ที่ ไ ม ส มควร แสดงถึ ง ผู ใ ช ง านขาดสํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร NU Net ซึ่งเปนทรัพยากรที่จัดสรรขึ้นมาเพื่อการใชงานรวมกันของบุคลากร
และนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14) ขอแนะนําในการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส
• จดหมายอิเล็กทรอนิกสไมควรใชสําหรับการติดตอสื่อสารในระดับกลุมขนาดใหญ
หรือ Mass Communication เพื่อการแจงขอมูลตอสาธารณะ อันไมไดระบุผูรับ
ขอมูลที่ถูกตอง มีจํานวนแนนอน
• จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ม ค วรใช สํ า หรั บ การติ ด ต อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นเชิ ง
พาณิชย หรือวัตถุประสงคใดๆ ที่ไมเปนการสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรายชื่อที่อยูที่สามารถติดตอกันบนเครือขาย
NU Net หรือ Mailing List ก็ไมสมควรเปดเผยตอสาธารณะ ในกรณีที่ไมใชการ
ติดตอสื่อสารที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
• สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการ
ดําเนินการใหบริการ Electronic Bulletin Board สําหรับการกระจายขอมูลเพื่อ
ติดตอสื่อสารในระดับกลุมขนาดใหญ หรือ Mass Communication
• การใช จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ควรมี ก ารดํ า เนิ น การอย า งถู ก ต อ งเหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายเรื่องสิทธิ ความรับผิดชอบและการใชงานทรัพยากรขอมูล
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
15) การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสํารวจวิจัย
ความหมายของการสํารวจวิจัย หมายความถึงการศึกษาเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และมีผลลัพธของการศึกษาจะเปนขอมูลหรือสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการบริการ
สังคมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ตอไปได หากผูมีสิทธิสืบคนและใชงาน
ทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net มีความประสงคตองการใชจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสํารวจวิจัย จะตองแสดงความจํานงคตออธิการบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อพิจารณาโครงการการสํารวจวิจัย หัวขอ แนวทาง รวมทั้งเวลาที่ตองการใช
อุปกรณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไปในกิจดังกลาว เพื่อปองกันการเสี่ยงตอความ
เสียหายของระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net และ/หรือสถานะทางการเงิน การจาง
งาน ภาพลักษณและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแลวจึง
จะสามารถดําเนินการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสํารวจวิจัยตอไปได
ขอกํ า หนดในจดหมายอิเล็กทรอนิ กสที่ ทําการส งออกไปที่ก ลุมเปาหมายเพื่อการ
สํารวจวิจัย จะตองระบุแสดงรายการดังตอไปนี้ทุกครั้ง
• ชื่อ-สกุล และสังกัดของผูดําเนินการสํารวจวิจัย
• วัตถุประสงคของการสํารวจวิจัย
• ระบุ ต อ กลุ ม เป า หมายในการติ ด ต อ ว า การให ค วามร ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามเปนความสมัครใจ ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
• ผูดําเนินการสํารวจวิจัยไมสามารถอางอิงความสัมพันธใดๆ กับมหาวิทยาลัย
นเรศวร
16) การทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอร
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรกํ า หนดนโยบายการใช ง านโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ต าม
พระราชบัญญัติทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรพรอม
ใบอนุญาตใชงานอยางถูกตองตามกฏหมายทุกประการ สําหรับหนวยงาน คณะ สํานัก ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร หากเกิดกรณีหรือพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงความจงใจในการใชงานที่
เขาขายละเมิดทรัพยสินทางปญญา อาทิ การทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรนอกเหนือไปจาก
ใบอนุญาตใชงานจากเจาของลิขสิทธิ เปนตน มหาวิทยาลัยจะไมรับผิดชอบตอการกระทํา
ดังกลาว และใหเปนความรับผิดชอบของหนวยงาน คณะ สํานัก และ/หรือผูดําเนินการตอไป
เอง
17) การบริการสถานที่และอุปกรณเพื่อสืบคนขอมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดําเนินการใหบริการ Account หรือ Username และ Password
เพื่อใหสามารถสืบคนและใชงานขอมูลนอกเหนือไปจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
ไดแกระบบอินเตอรเน็ท รวมทั้งขอมูลสาธารณะจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรอื่นๆ ทั้งนี้
กําหนดการใชงานใหอยูในขอบเขตของการบริหารและบริการการศึกษา พรอมทั้งไดมีการ
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณใหสามารถสืบคนขอมูลไดอีกดวย โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
• หนวยงาน คณะ สํานัก หรือสถาบัน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณจําเปนในการ
สืบคนขอมูล อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย เครื่องพิมพ เปนตน ใหเปนบริการ

สาธารณะสําหรับบุคลากร และนิสิตในสังกัด สะดวกตอการสืบคนขอมูลเพื่อ
ประยุกตใชในกิจกรรมวิชาการได
• หากสถานที่และอุปกรณมีผูใชงานเต็มแลว และมีผูประสงคตองการใชรออยูอีก
เชนกัน เจาหนาที่ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน คณะ สํานัก สถาบัน
ตองใหการดูแลเพื่ออํานวยความสะดวก
• สถานที่และอุปกรณที่จัดไวใหสืบคนขอมูลนี้สําหรับการสืบคนเชิงวิชาการเทานั้น
หากพบการใชงานขอมูลที่ไมเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เจาหนาที่
ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรสามารถตักเตือนผูใชได รวมทั้งการใชงานอันละเลยตอ
จริ ยธรรมที่ผูใชควรมี อาทิ การครอบครองสถานที่ และอุปกรณเ ปน เวลานาน
ในขณะที่มีผูใชคนอื่นรอใชงานอยู หรือการเรียกใชขอมูลที่ตองอาศัยทรัพยากร
เครือขายสูงในเวลาที่มีการใชงานรวมกันของผูใชคนอื่นจํานวนมากบนเครือขาย
18) บุคลากรผูรับผิดชอบบริการทรัพยากรขอมูลระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดกลไกในการบริหารเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารระบบเครือขายคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 1
ชุด
3) ขอกําหนดและขอบังคับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย
1) การสืบคนและเรียกใชทรัพยากรขอมูลของระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net เปนสิทธิพิเศษ
จัดเตรียมไวเฉพาะบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรไดแก คณาจารย เจาหนาที่ นิสิต ทั้งนี้สิทธิ์
ดังกลาวอาจมอบหมายเปนกรณีพิเศษใหกับบุคคลภายนอก โดยเปนไปตามดุลพินิจของผูบริหาร
เทานั้น
2) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net เปนเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนและใชงานทรัพยากรขอมูล
รวมกัน เพื่อการบริหารและบริการการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการ การเรียนการสอน การ
คนควาวิจัย รวมทั้งการบริการสังคมตามนโยบายมหาวิทยาลัยทรัพยากรขอมูลในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร NU Net มิไดจัดเตรียมไวเพื่อการใชงานในเชิงพาณิชยใดๆ ทั้งสิ้น
3) หามผูใชงานปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่เปนการขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแหง
สาธารณชน โดยผูใชงานรับรองวาหากมีการกระทําการใดๆ ดังกลาว ยอมถือวานอกเหนือความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
4) ผูใชงานจะตองไมละเมิดตอผูอื่นกลาวคือ ผูใชงานจะตองไมอาน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงหรือแกไข
ใดๆ ในสวนที่มิใชของตนโดยไมไดรับอนุญาต การบุรุก (Hack) เขาสู User Account ของผูอื่น
หรือพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ที่จะทําลายกลไกรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงเขาสู

เครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นๆ การเผยแพรขอความใดๆ ที่
กอใหเกิดความเสียหายเสื่อมเสียแกผูอื่น การใชภาษาไมสุภาพ หรือการเขียนขอความที่ทําใหผูอื่น
เสี ย หาย ถื อ เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู อื่น ทั้ ง สิ้ น ผู ใ ชง านจะตอ งรั บ ผิ ด ชอบแต เ พี ย งฝ า ยเดี ย ว
มหาวิทยาลัยไมมีสวนรวม รับผิดชอบความเสียหายดังกลาว
5) หามผูใชงานสงขอความที่ไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีแหงสาธารณชนผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือการแนบไฟลที่มีไวรัสแอบแฝง อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอผู
ไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นๆ หรือสงผลกระทบโดยรวมกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU
Net
6) การปลอมแปลง Email Account เปนสิ่งตองหาม
7) เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย เปนสมบัติของมหาวิทยาลัย หามผูใดเขาใชงาน
โดยมิไดรับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามบุกรุกเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net ถือวา
เปนการพยายามรุกล้ําเขตหวงหาม ตองไดรับโทษจากทางมหาวิทยาลัย และรับโทษตามกฎหมาย
8) มหาวิทยาลัยจะไมรับประกันในคุณภาพของการเก็บ การรับสงขอมูลขาวสาร และการไมสามารถ
ใชงานไดของระบบบางสวนหรือทั้งหมด และจะไมรับผิดชอบในความเสียหายของการใชงานอัน
เนื่องมาจากวงจรสื่อสารชํารุด ความลาชา และความผิดพลาดในขอมูลหรือความเสียหายอันเกิด
จากการ ลวงละเมิดโดยผูใชงานอื่นๆ
9) มหาวิทยาลัย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมตอและ/หรือการใชงาน และทรงไวซึ่งสิทธิที่จะ
ยกเลิกหรือระงับการเชื่อมตอและ/หรือการใชงานใดๆ ของผูใชงานที่ลวงละเมิด หรือพยายามจะ
ลวงละเมิดขอกําหนดและขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการแจงใหทราบกอนลวงหนา
10) ผูใชงานตองยอมรับอยางไมมีเงื่อนไขในการรับทราบขอกําหนดและขอบังคับหรือนโยบายตางๆ ที่
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดขึ้ น โดยจะอ า งว า ไม ท ราบข อ กํ า หนดและข อ บั ง คั บ หรื อ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยมิได
11) มหาวิทยาลัยให Internet Account เปนการเฉพาะบุคคลเทานั้น ผูใชงานจะโอน จําหนาย หรือ
แจกจายสิทธินี้ใหกับผูอื่นไมได
12) Internet Account ที่มหาวิทยาลัยใหกับผูใชงานนั้น ผูใชงานตองเปนผูรับผิดชอบ ผลตางๆ อันจะ
เกิดมีขึ้น รวมถึงผลเสียหายตางๆ ที่เกิดจาก account ผูใชงานนั้นๆ เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสีย
หายนั้นเกิดจากการกระทําของผูอื่น
13) ผูใชงานจะตองไมพัฒนาโปรแกรมหรือฮารดแวรใดๆ ซึ่งจะทําใหผูใชมีสิทธิ์และลําดับความสําคัญ
ในการครอบครองทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายมากกวาผูใชงานอื่น
14) ผู ใ ช ง านต อ งไม พั ฒ นาโปรแกรมหรื อ ฮาร ด แวร ใ ดๆ ที่ จ ะทํ า ลายระบบการจํ า กั ด สิ ท ธิ์ ก ารใช
(License) ซอฟทแวร

15) ผูใชงานตองไมใชงานขอมูล Multimedia หรือการสื่อสารขอมูลซึ่งตองอาศัย Bandwidth ของ
บุคคลหรือกินพื้นที่เสนทางเดินขอมูลสูงๆ อยางมาก (Overuse) หรือตลอดเวลาแตเพียงผูเดียว
ขาดการเคารพในสิทธิการใชงานของผูอื่น
16) ผูใชงานตองไมเลนเกมสคอมพิวเตอรดวยการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของมหาวิทยาลัย
17) ผูใชงานจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข/ขอกําหนด/ขอบังคับ/คําแนะนําที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว และที่
จะกําหนดขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีผลบังคับใชโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
4) บทลงโทษ สํ า หรั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด กฎหมายภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
ฐานความผิด
โทษจําคุก
โทษปรับ
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรโดยไมชอบ
ไมเกิน 6 เดือน
ไมเกิน 10,000 บาท
การเปดเผยมาตรการปองกันการเขาถึงระบบ
ไมเกิน 1 ป
ไมเกิน 20,000 บาท
คอมพิวเตอรทผี่ ูอื่นจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะโดยไมชอบ
การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมชอบ
ไมเกิน 2 ป
ไมเกิน 40,000 บาท
การดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยไมชอบ
ไมเกิน 3 ป
ไมเกิน 60,000 บาท
การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ไมเกิน 5 ป
ไมเกิน 100,000 บาท
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยไมชอบ
การกระทําเพือ่ ใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของ
ไมเกิน 5 ป
ไมเกิน 100,000 บาท
ผูอื่นไมสามารถทํางานไดตามปกติ
การสงขอมูลคอมพิวเตอรรบกวนการใชระบบ
ไมมี
ไมเกิน 100,000 บาท
คอมพิวเตอรของคนอื่นโดยปกติสุข (Spam Mail)
การจําหนายชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นเพื่อนําไปใชเปน
ไมเกิน 1 ป
ไมเกิน 20,000 บาท
เครื่องมือในการกระทําความผิด
การกระทําตอความมัน่ คง
- กอความเสียหายแกขอมูลคอมพิวเตอร
ไมเกิน 10 ป
และไมเกิน 200,000 บาท
- กระทบตอความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ/
3 ปถึง 15 ป
และ60,000-300,000 บาท
เศรษฐกิจ
10 ปถึง 20 ป
ไมมี
- เปนเหตุใหผอู ื่นถึงแกชีวิต
การใชระบบคอมพิวเตอรทาํ ความผิดอื่น (การเผยแพร
ไมเกิน 5 ป
ไมเกิน 100,000 บาท
เนื้อหาอันไมเหมาะสม)

ฐานความผิด
ผูใหบริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทํา
ความผิด
การตกแตงขอมูลคอมพิวเตอรที่เปนภาพของบุคคล

โทษจําคุก
โทษปรับ
ตองระวางโทษ ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
เชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิด
ผูกระทําความผิด
ไมเกิน 3 ป
ไมเกิน 60,000 บาท

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบทบาททางดานการผลิตบัณฑิต โดยไดใหความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะแผนการผลิตบัณฑิตซึ่งไดกาํ หนดใหนิสิตทุกคนของ
มหาวิทยาลัยไดรับการศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในทุกสาขาวิชาชีพการ
จัดกิจกรรมเพือ่ ใหความรูดานการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตแกนิสิตใหมทุกคน เพื่อใหนิสติ สามารถ
เรียนรูและใชงานคอมพิวเตอรไดอยางถูกตองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเปนภารกิจสําคัญของ
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะตองจัดทําเพื่อใหนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ใชงานไดอยางถูกตองตามนโยบายมหาวิทยาลัย
การใหบริการของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
¾ บริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรทมี่ ีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
¾ ผลิตและใหบริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) สงเสริมการเรียนรูใหนิสิตมีขีด
ความสามารถในการประยุกตและ และบูรณาการความรูโดยรวมมาใชในการปฏิบตั ิงานตาม
วิชาชีพ
¾ พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผูบริหาร
¾ บริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมศักยภาพใหแกนิสิตนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนใหบุคลากรประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
¾ บริการผลิตสื่อสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนใหนิสิตมีสื่อการ
เรียนรูทหี่ ลากหลาย
¾ บริการแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิตและแหลงสืบคนสารสนเทศ เพื่อเสริมสรางประสบการณจริงใน
การปฏิบัติงาน
¾ บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ สํารวจความตองการ
ใชคอมพิวเตอรในแตละปงบประมาณ และใหคําปรึกษาดานการใชงานซอฟตแวรสาํ หรับหอง
ใหบริการหองสืบคนขอมูลและ หองฝกปฏิบัติการทางดานภาษา

การใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
¾ บริการ Internet ความเร็วสูงที่ 1.4 Gbps
o Internet International 160 Mbps
o Internet Domestic 400 Mbps
o Network Internet 1 Gb for UNINET
¾ บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
 NU Live Mail : จัดสรรพื้นทีส่ ําหรับนิสิต 5 GB
 NU Mail : จัดสรรพื้นที่สาํ หรับบุคลากร 2 GB
¾ บริการซอฟทแวรถูกลิขสิทธิ์ (Campus Agreement)
¾ บริการระบบเครือขายไรสาย 79 จุดกระจายสัญญาณ
¾ บริการสนับสนุนผูใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
¾ บริการใหความชวยเหลือ (Helpdesk) ณ http://nunet.nu.ac.th
¾ บริการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและพืน้ ที่จัดเก็บฐานขอมูล
¾ การเชื่อมตอไปยังอาคารคณะตางๆ ขนาด 1 Gb พรอม link สํารอง

การใหบริการในระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
เว็บไซต มหาวิทยาลัยนเรศวร
URL : http://www.nu.ac.th
o บริการขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร
o บริการขอมูลทางวิชาการ และงานวิจัย
o แนะนําหนวยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร
o แนะนําบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เว็บไซต สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
URL : http://citcoms.nu.ac.th
o บริการเครือขายคอมพิวเตอร
o บริการคอมพิวเตอรและซอฟตแวร
o บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส
o บริการฝกอบรมคอมพิวเตอร
o บริการแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต
o บริการแหลงสืบคนสารสนเทศ Self-Access
เว็บไซต การใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของ
มหาวิทยาลัย NU Net
URL : http://nunet.nu.ac.th
o คูมือการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
o รายงานสถานะภาพเครือขายคอมพิวเตอร NU Net
o ดาวนโหลด โปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
o บริการตางๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- แจงปญหา สอบถามขอมูล หรือขอรับความ
ชวยเหลือจากเจาหนาที่สนับสนุนการใชงาน
- บริการเปลี่ยน Password ออนไลน
เว็บไซต บริการอีเมล NU Live Mail สําหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
URL : https://login.live.com
o นิสิตสามารถเลือกชื่อ e-Mail Account ไดเอง
yourname@nu.in.th
o พื้นที่ Mail Box เปน 10 Gb
o ระบบอีเมลเปนมาตรฐานเดียวกับHotmail

เว็บไซต ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย
URL : http://learning.nu.ac.th
o บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

เว็บไซต บริการพื้นทีจ่ ัดทําเว็บไซตสําหรับนิสิต
URL : http://student.nu.ac.th
o นิสิตสามารถเลือกชื่อเว็บไซต URL ไดเองตัวอยางเชน
http://student.nu.ac.th/yourname
o เนื้อที่สาํ หรับทําโฮมเพจ 30 MB
o สามารถเขียนโปรแกรม ASP, ASP.NET, PHP และใช
ฐานขอมูล Access, MySQL ได
เว็บไซต ระบบทะเบียนออนไลน
URL : http://www.reg.nu.ac.th
o ลงทะเบียน
o เช็คผลการเรียน
o ปฏิทินการศึกษา

เว็บไซต สํานักหอสมุด
URL : http://www.lib.nu.ac.th

เว็บไซต สถานพัฒนาวิชาการดานภาษา
URL : http://www.nulc.nu.ac.th
o บริการสื่อการเรียนรูดานภาษา
o บริการจัดการทดสอบมาตรฐานระดับสากล

ดานการใหบริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) สงเสริมการเรียนรูใหนิสิตมีขีด
ความสามารถในการประยุกตและบูรณาการความรูโดยรวมมาใชในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
¾ บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
¾ บริการระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning

¾ บริการผลิตวีดิทัศน
¾ บริการบันทึกและตัดตอวิดีโอ

¾ บริการหองบันทึกและตัดตอเสียง

¾ บริการโสตทัศนูปกรณ

¾ บริการสตูดิโอบันทึกรายการโทรทัศน

¾ เปนแหลงฝกปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศนของนิสิต
ดานการพัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
¾ บริการและพัฒนาซอฟตแวรประยุกต
¾ บริการจัดหาและประยุกตใชซอฟตแวร
¾ บริการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล
¾ บริการแหลงฝกพัฒนาซอฟตแวร
ดานบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสงเสริมศักยภาพใหแกนิสิต
นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนใหบุคลากรประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
¾ บริการแหลงการเรียนรูสําหรับนิสิต
 บริการแหลงสืบคนสารสนเทศ
 บริการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
¾ บริการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริการศูนยทดสอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บริการฝกอบรม และสัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 จัดกิจกรรมสงเสริมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกเยาวชน
¾ ศูนยทดสอบดาน IT
 ศูนยทดสอบ Prometric
-

Cisco Career Certification

-

Compaq Computers

-

Compaq Services

-

Comptia A+

-

Computer Associates

-

HP Star

-

IBM

-

Lotus

-

Lucent Lcte

-

Microsoft

-

Novell

-

Oracle

-

Sun Education

 ศูนยทดสอบ Adobe Certified Associate (ACA)
- Flash 8
-

Dream weaver 8

-

Adobe Flash CS3

-

Adobe Photoshop CS3 Extended

 ศูนยทดสอบ Internet and Computing Core Certification (ICT3)
Knowledge-based testing
- Multiple choice
- Multiple answer
- Matching
- True and False

Performance-based Testing
- Perform tasks in the computing environment

- Simulation of operating systems and applications
- Multiple correct response possibilities

 ศูนยทดสอบ Microsoft Office
 (MOS)
- MS Word 2000 ,XP, 2003
- MS Excel 2000 ,XP, 2003
- MS PowerPoint 2000 ,XP, 2003
- MS Outlook 2000 ,XP, 2003
- MS Access

 (MCAS)
- MS Word 2007
- MS Excel 2007
- MS PowerPoint 2007
- MS Outlook 2007
- Window vista

ดานบริการแหลงฝกปฏิบตั ิงานของนิสติ และแหลงสืบคนสารสนเทศ เพื่อเสริมสรางประสบการณ
จริงในการปฏิบัติงาน
¾ บริการหองสืบคนขอมูลสารสนเทศสําหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป
¾ บริการสื่อการเรียนรูสําหรับนิสิต
¾ บริการหองประชุมสัมมนา
¾ บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
¾ บริการแหลงฝกปฏิบัติงานของนิสิต

อาคารศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู 9 ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอรโทรศัพท 0-5596-1512

