-1-

ประกาศสํานักบริการคอมพิวเตอร
เรื่อง ขอปฏิบตั ิการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอรและยืนยันตัวบุคคลเพือ่ ใชเครือขายใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัตวิ าดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550

1. การขึ้นทะเบียน
1.1 คอมพิวเตอร เซิรฟเวอร และอุปกรณเครือขายที่ใชในเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตองแจงขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัย
1.2 การขึ้นทะเบียนตองใชบญ
ั ชีเครือขายที่สํานักบริการคอมพิวเตอรรับรอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู
แจงขอขึ้นทะเบียน
1.3 หากไมมีการแจงขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอรในเวลาที่กําหนด หรืออายุการขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง
คอมพิวเตอร เซิรฟเวอร และอุปกรณเครือขายจะถูกระงับการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ จนกวา
ผูรบั ผิดชอบจะแจงขึน้ ทะเบียนใหมใหถกู ตอง
1.4 ขั้นตอนและขอปฏิบัติการขึน้ ทะเบียนใหเปนไปตามขอกําหนดโดยสํานักบริการคอมพิวเตอร
1.5 ผูขึ้นทะเบียนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหขอมูลการขึ้นทะเบียนทีถ่ ูกตอง
2. ผูมีสิทธิขึ้นทะเบียน
2.1 นิสิตหรือบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอืน่ ที่ไดรับอนุญาตสามารถขึน้ ทะเบียน
คอมพิวเตอรประจําบุคคลได
2.2 บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง และเปนผูที่ไดรับ
มอบหมายหรือไดรับการยินยอมจากหัวหนาหนวยงานระดับภาควิชา
หรือเทียบเทาขึ้นไป
สามารถขึ้นทะเบียนเซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขายได
2.3 ผูใชชวั่ คราวซึง่ ไดรับการยินยอมจากบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัย

-2-

3. เงื่อนไขและกรอบเวลา
3.1 กรอบเวลา
3.1.1 คอมพิวเตอร เซิรฟเวอร และอุปกรณเครือขายที่แจงขึน้ ทะเบียน มีกําหนดสิ้นสุดอายุ
ทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกป ผูขึ้นทะเบียนตองยืน่ ความจํานงขอตออายุการขึน้
ทะเบียนแตละรายการใหมไดคราวละ 1 ป ไดตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคมของปนั้น
3.1.2 อายุการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร เซิรฟเวอรและอุปกรณเครือขายจะสิ้นสุดทันที หาก
ตรวจพบวาไมมีกิจกรรมเครือขายในรอบ 60 วัน
3.1.3 ผูใชงานชั่วคราวมีสิทธิ์ใชเครือขายไดไมเกิน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาขึ้นทะเบียน
เครื่อง ทั้งนีร้ ะบบจะตรวจสอบกําหนดเวลาและระงับสิทธิ์การใชในเวลา 0.00 น.
ของทุกวัน
3.2 จํานวนรายการเครื่องที่ขอขึ้นทะเบียนได ขึ้นกับประเภทของผูขอขึ้นทะเบียนดังนี้
3.2.1 นิสิตสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานเครือขายเใชสายไดไมเกิน 1
เครื่อง และเครือขายไรสายไดไมเกิน 1 เครื่อง
3.2.2 บุคลากรสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานเครือขายใชสายไดไมเกิน
3 เครื่อง และเครือขายไรสายไดไมเกิน 3 เครื่อง
3.2.3 ผูใชงานชั่วคราวสามารถขึ้นทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชงานเครือขายไรสาย
ไดไมเกิน 1 เครื่อง
3.2.4 บุคลากรผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ผูดูแลระบบหรือดูแลเครือขายในหนวยงาน
ตั้ ง แต ร ะดั บ ภาควิ ช าหรื อ เที ย บเท า สามารถขึ้ น ทะเบี ย นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ข อง
หน ว ยงานสํ า หรั บ เครื อ ข า ยใช ส ายและเครื อ ข า ยไร ส ายได ต ามความจํ า เป น ของ
หนวยงาน
3.2.5 การปรับเปลี่ยนจํานวนรายการเครื่องที่ขอขึ้นทะเบียนในแตละประเภทใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร
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4. เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
4.1 สิทธิ์การสรางบัญชีเครือขายผูใชชวั่ คราวเปนสิทธิ์พิเศษที่จัดใหแกบุคลากร เพื่อใหบริการ
ตออาจารยพิเศษ วิทยากร แขกรับเชิญ หรือผูร วมโครงการซึ่งมิไดเปนบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน บุคลากรจะตองไม
สรางบัญชีใหกับบุคลใดที่มไิ ดมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
4.2 บุคลากรที่สรางบัญชีเครือขายใหผูใชงานชั่วคราวมีภาระรับผิดชอบในการบันทึกขอมูล
ประจําตัวผูใชชั่วคราวลงในระบบการสรางบัญชีเพื่อสามารถพิสูจนยืนยันตัวบุคคลผูใช
ชั่วคราวรายดังกลาวได มิเชนนั้นผูสรางบัญชีเครือขายอาจตองรับผิดชอบตอผลเสียหายจาก
การกระทําใดๆจากการใชบัญชีนั้น
4.3 เมื่อภารกิจงานเสร็จสิ้นลง
ผูสรางบัญชีเครือขายตองเขาระบบเพื่อแจงยกเลิกชื่อบัญชี
ชั่วคราวที่สรางขึ้นนั้นทันที
5. การยืนยันตัวบุคคล
5.1 ผูใชตองยืนยันตัวบุคคลกอนเขาใชเครือขายทุกครั้ง โดยการปอนชื่อบัญชีและรหัสผาน
5.2 ชื่อบัญชีที่ใชยืนยันตัวบุคคลตองเปนชื่อบัญชีที่ไดรับสิทธิ์ภายใตการกํากับดูแลโดยสํานัก
บริการคอมพิวเตอร
5.3 เมื่อปอนยืนยันตัวบุคลผาน ผูใชสามารถใชงานเครื่องตอเนื่องไดกระทั่งเวลา 0.00 น. โดย
ชั่วโมงโดยไมตองยืนยันตัวบุคลซ้ํา ยกเวนกรณีผูใชหยุดการเครือขายเปนเวลาเกิน 30 นาที
ตองปอนยืนยันตัวบุคคลซ้ําอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อปองกันกรณีการลักลอบใชเครื่องคอมพิวเตอร
5.4 เมื่อผูใชเสร็จสิน้ การใชงานเครื่องแลว
ผูใชมีหนาที่แจงยืนยันสิ้นสุดการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร (log off) มิฉะนั้นผูใ ชจะตองรับผิดชอบตอการกระทําอืน่ ใดจากการใชเครื่องๆ
นั้นภายใตบญ
ั ชีที่ผูใชล็อกอิน
6 การบันทึกขอมูลจราจร
6.1 ใหสํานักบริการคอมพิวเตอรมีหนาที่จัดเตรียมระบบบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ให ส อดคล อ งกั บ กั บ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เรื่ อ ง
หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ. 2550 และ
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ประสานงานใหหนวยงานที่เปดใหบริการเซิรฟเวอรสามารถเชื่อมบันทึกขอมูลจราจรจาก
เซิรฟเวอรในหนวยงานมายังที่จัดเก็บสวนกลาง
6.2 หนวยงานที่เปดใหบริการเซิรฟเวอรซึ่งมีบริการเฉพาะแบบ ซึง่ ไมอาจจัดเก็บไดโดยระบบ
บันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่สํานักบริการคอมพิวเตอรจดั ใหมี ใหหนวยงานรับ
ภาระการบันทึกและเก็บรักษาขอมูลสอดคลองกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
พ.ศ. 2550 โดยหนวยงานเอง
6.2 หากเซิรฟเวอรในหนวยงานที่เปดใหบริการถูกตรวจพบวาไมสามารถจัดใหมีบันทึก และเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสน
เทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผู
ใหบริการ พ.ศ. 2550 หรือไมสามารถปฏิบัติตามประกาศขอกําหนดของมหาวิทยาลัยได ให
สํานักบริการคอมพิวเตอรมีอํานาจในการจํากัด หรือระงับการใหบริการของเซิรฟเวอรนั้น
เพื่อปองกันความเสียหายและผลกระทบจากการใหบริการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรฏาคม พ.ศ. 2551
(รองศาสตราจารย สุรศักดิ์ สงวนพงษ)
ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร

