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(ร่าง) ระเบียบ

ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet)




ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1   คำนิยาม 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“ศูนย์คอมพิวเตอร์” หมายความว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

“เครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์  ซึ่งมีอำนาจพิจารณาและสั่งการตามโครงสร้าง   ศูนย์คอมพิวเตอร์

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย


“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานสายวิชาการ  พนักงานสายปฏิบัติการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา

“ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์” หมายความถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 2    กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คณะกรรมการ และ ผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

-  กำกับดูแลแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติตาม    ระเบียบนี้ 


-  ผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำและคำเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการกำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 


-  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 


-  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 


-  ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทที่ 3    ข้อปฏิบัติของพนักงานและนักศึกษาในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ 1    พนักงานและนักศึกษามีสิทธิใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ภายใต้ข้อกำหนดแห่งระเบียบนี้

การฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่พนักงานหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อ 2    พนักงานและนักศึกษาพึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็น และไม่ควรปฏิบัติในระหว่างเวลาทำงานหรือเวลาเรียนในชั้นเรียนซึ่งมีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น

ข้อ 3    พนักงานและนักศึกษาพึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย อาทิ เช่น ไม่ใช้การส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ แบบกระจายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จำเป็น หรือ การใช้ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น เป็นต้น

ข้อ 4   พนักงานและนักศึกษามีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

ข้อ 5   เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล พนักงานและนักศึกษาจะต้อง

   -   ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พนักงานหรือนักศึกษาครอบครองใช้งานอยู่ ทั้งในระดับ BIOS และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผ่านส่วนบุคคลดังกล่าวต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่างตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม 


 -  ใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 


-  ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจำรหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่พนักงานหรือนักศึกษาครอบครองอยู่ 

-  ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น

ข้อ 6   พนักงานและนักศึกษาจะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 


-  เพื่อการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น 


-  เพื่อการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 


-  เพื่อการพาณิชย์ 


    -  เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติให้แก่มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 


-  เพื่อกระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น 


-  เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว 


-  เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น การรับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงาน นักศึกษาหรือบุคคลอื่น เป็นต้น 


-   เพื่อขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ของพนักงาน หรือของนักศึกษา หรือเพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 


-   เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยังที่อยู่เว็บ (web site)   ใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 


-   เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

ข้อ 7    เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม พนักงานและนักศึกษาจะต้อง

-  ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 


-  ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน 


-  ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยได้ 


-  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจำวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 


-  ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบ และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่องค์กรจัดให้ และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใดจะต้องรีบจัดการทำลายไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด

-  ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเพื่อเป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจำบนสื่อบันทึกข้อมูล

-  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้สำหรับใช้ในการ ติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอกสถานที่ทำการขององค์กร 


-  ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคณะกรรมการ ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงาน นักศึกษา และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 


-  ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 


-  ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-  คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้าหรือออก ฯลฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากองค์กร ภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือนักศึกษา

บทที่ 4    ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ 1      ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพนักงานและนักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หากผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์พบว่าพนักงาน หรือนักศึกษาผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่จะละเมิดข้อกำหนดการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งระเบียบนี้ ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบโดยเร็วที่สุด และในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอำนาจในการระงับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพนักงานดังกล่าวได้ทันที

ข้อ 2      ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อผู้บังคับบัญชา ตลอดจนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ข้อ 3 
 ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบการเข้ารหัสข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบำรุงรักษาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ข้อ 4 
ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลที่รับหรือส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมาจากหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ

ข้อ 5 
เมื่อผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เป็นของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลและสำเนาของข้อมูล กุญแจ บัตรประจำตัว บัตรผ่านเข้า-ออก ฯลฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย ในทันทีที่พ้นหน้าที่ และให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พ้นจากหน้าที่โดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ 6 
ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดในระเบียบนี้ และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแก่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นตามความเหมาะสมต่อไป

บทที่ 5   ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ 1
ผู้ใช้ไม่สามารถส่งไฟล์แนบกับเมล์ ด้วยไฟล์ที่ไวรัสมักจะใช้ส่ง เช่น execute ไฟล์ หรือ script ไฟล์ เช่น ไฟล์นามสกุล exe, com, scr, vbs, pif, hta, bat, *{*


ข้อ 2    
จำกัดบางเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จากฐานข้อมูลต่างประเทศ  ฐานข้อมูลของกระทรวง ICT  และเว็บที่ upload ไฟล์ขนาดใหญ่เกิน 1 GB  ตาม URL http://vishnu.sut.ac.th/ccs/research_file/block.html

ข้อ 3
มีระบบป้องกันไฟล์ไวรัสโทรจัน หนอนไวรัส และผู้บุกรุกประเภท scan port  รวมถึงการโจมตีระบบเครือข่าย จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อ 4
ถ้าพบเครื่องที่ติดไวรัสจะทำการปิด port ทันทีและแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ  เมื่อเครื่องนั้นปลอดไวรัสแล้วจึงจะเปิดให้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

(ร่าง)

ข้อควรปฏิบัติ 

ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet)


จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์เมล์และไฟล์

จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Telnet


จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม FTP

จรรยาบรรณการใช้ระบบสนทนาแบบออนไลน์  เช่น  เอ็มเอสเอ็น   ยาฮูแมสเซนเจอร์  ไอซีคิว คิวคิว

จรรยาบรรณการใช้ระบบสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ เช่น เวปบอร์ด


จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ

บัญญัติ 10 ประการ

(ร่าง)

ข้อควรปฏิบัติ

ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet)





ระบบอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก จึงมีผู้ใช้งานและใช้บริการเป็นจำนวนมาก การที่มีผู้ใช้งานมากนี้เอง ทำให้บางครั้งระบบหรือเครือข่ายเกิดปัญหา เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดี เข้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา รวมถึงความไม่เข้าใจ ในการใช้งานระบบเครือข่ายของผู้ใช้งาน แต่ละหน่วยงาน จึงมีการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับขึ้นมา โดยจะมีในส่วนของระเบียบ และข้อควรปฏิบัติ ที่เป็นแนวทางให้ผู้ใช้เครือข่าย สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง รวมถึงทำให้ระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ทำงานได้อย่างดีและเต็มประสิทธิภาพ


ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคน จึงต้องเข้าใจถึงระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ในการใช้ระบบเครือข่ายร่วมกันกับผู้อื่นในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้อื่นที่อยู่ภายนอกที่ใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วย ผู้ใช้งานจึงควรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการใช้งาน จึงได้มีระเบียบ และข้อควรปฏิบัติขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจ ประพฤติ ปฏิบัติตน และเคารพ ตามระเบียบและข้อควรปฏิบัติ


การใช้งานอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เช่นการใช้งานเครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนหรือการสอน จะทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตน่าใช้และเป็นประโยชน์ ร่วมกันอย่างดี การกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง ผิดจรรยาบรรณหรือศีลธรรม สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียโดยรวมต่อผู้ใช้ และไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และสังคมอินเทอร์เน็ต

จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์เมล์และไฟล์

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนมีเมล์บ็อกซ์หรืออีเมล์แอดเดรสที่ใช้อ้างอิงในการรับส่งจดหมาย ความรับผิดชอบต่อการใช้งานอีเมล์ในระบบจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ เพราะจดหมายมีการรับส่ง โดยระบบซึ่งหากมีจดหมายค้างในระบบจำนวนมากจะทำให้พื้นที่บัฟเฟอร์ของจดหมายในระบบหมด จะเป็นผลให้ระบบ ไม่สามารถรับส่งจดหมายต่อไปได้ หลายต่อหลายครั้งระบบปฏิเสธการรับส่งจดหมายเพราะไฟล์ระบบเต็ม หาก วิเคราะห์ต่อไปพบว่าไฟล์ที่เป็นบัฟเฟอร์ของ mbox ที่ยังไม่ได้เก็บออกเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ระบบ หรือหากมี ผู้ใดผู้หนึ่งส่งเมล์ที่มีขนาดใหญ่มาก และเข้าไปในระบบเดียวกันพร้อมกันหลายๆคน (ส่งแบบกระจาย) ก็จะทำให้ ระบบหยุดการทำงานได้เช่นกัน พึงระลึกเสมอว่าเครื่องที่เก็บ mbox ของแต่ละคนมิได้มีผู้ใช้เพียงไม่กี่คน แต่อาจ มีเป็นพันคน เป็นหมื่นคน ดังนั้นระบบอาจมีปัญหาได้ง่าย 

ความรับผิดชอบในการดูแลตู้จดหมาย (mbox) ของแต่ละคนควรจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้ 


- ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจะต้องจำกัดจำนวนไฟล์และข้อมูลในตู้จดหมายของตนให้เหลือภายในโควต้าที่กำหนด

- ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการแล้วออกจากดิสก์เพื่อลดปริมาณการใช้ดิสก์

- ให้จำนวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox) มีจำนวนน้อยที่สุด

- ให้ทำการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี หรือฮาร์ดดิสต์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง 


- พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ ไม่ควรเก็บ ข้อมูลหรือจดหมายที่คุณคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว เสมือนเป็นประกาศไว้ในตู้จดหมาย 


เมื่อผู้ใช้ได้บัญชีชื่อในโฮสก็จะได้รับสิทธิ์ให้ใช้พื้นที่ดิสก์ ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่เรียกว่า โฮมไดเรกทอรีตามโควต้าที่กำหนด ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้ใช้ต่อพื้นที่ดิสก์ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก เพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ใช้ร่วมกัน เช่น ในโฮสแห่งหนึ่งมีผู้ใช้ร่วมกันสามพันคน ถ้ากำหนดให้คนละสาม เมกะไบต์ก็จะต้องใช้พื้นที่ถึง 9 จิกะไบต์ แต่โดยความเป็นจริงแล้วโฮสมีพื้นที่ไม่ถึงเพราะถือว่าค่าเฉลี่ยของการใช้ อาจจะอยู่ที่ 1 เมกะไบต์ ดังนั้นถ้าทุกคนใช้พื้นที่ให้พอเหมาะและเก็บไฟล์ที่ไม่ใช้ออกก็จะทำให้ระบบมีพื้นที่ รองรับการใช้งานได้มาก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้จึงควร

- กำหนดให้ไฟล์ในโฮมไดเรคทอรีของตนมีจำนวนต่ำที่สุด ไฟล์ต่างควรได้รับการดาวน์ โหลดมายังพีซีของตน

- ในการคัดลอกไฟล์จากของตนไปให้ผู้อื่นหรือนำไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมายังเครื่องของตน ควรจะได้หมั่นทำการสะแกนตรวจสอบไวรัส เพื่อว่าจะได้ช่วยกันลดการกระจายของ ไวรัสลงไป
พึงระลึกเสมอว่าไฟล์ของคุณที่เก็บไว้ในเครื่องนั้นอาจได้รับการตรวจสอบโดยผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่าคุณ ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บไฟล์ที่เป็นเรื่องลับเฉพาะไว้บนเครื่อง

จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Telnet

telnet เป็นคำสั่งบนอินเทอร์เน็ตที่ยอมให้ผู้ใช้เรียกติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ อยู่บนเครือข่าย ผู้ใช้มีอิสระในการเรียกคำสั่ง telnet เพื่อต่อไปยังเครื่องต่างๆได้ทั่วโลก แต่การที่จะเข้าไปใช้ใน เครื่องใดจะต้องยึดถือข้อปฏิบัติกฏระเบียบ ดังต่อไปนี้ 


-  ใช้กับเครื่องที่เปิดเป็นสาธารณะที่ให้ใช้ได้ หรือเครื่องที่คุณมีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ ใช้ได้ จะต้องไม่ละเมิดโดยการแอบขโมยสิทธิผู้อื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาด เช่นใช้บัญชีและ รหัสผ่านของผู้อื่น

-   เครื่องที่ต่อรับ telnet ส่วนใหญ่จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์เฉพาะเครื่อง คุณควรทำความ เข้าใจโดยการศึกษาข้อกำหนด โดยเฉพาะเมื่อ login เข้าไปจะมีข้อความและคำชี้แจงบาง อย่างให้อ่านและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

-  ในการเข้าไปยังเครื่องด้วย telnet จะต้องรีบปฏิบัติงาน และใช้ด้วยเวลาจำกัด เมื่อเสร็จ ธุระแล้วให้รีบ logout ออกจากระบบ เพราะการทำงานแต่ละครั้งย่อมต้องใช้กำลังของ เครื่องเสมอ

-   ข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ หรือข้อมูลที่คุณต้องการคัดลอกมาเก็บไว้ยังเครื่องของคุณ หรือฮาร์ดดิสก์บนพีซีของคุณ

จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม FTP

สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกัน และดำเนินการบริการให้กับผู้ใช้ในด้านต่างๆ โดย เฉพาะมีแหล่งข้อมูลและโปรแกรมเป็นจำนวนมากเก็บไว้ในศูนย์บริการ ftp ศูนย์บริการบนเครือข่ายเป็นจำนวน มากเป็นศูนย์บริการสาธารณะแบบ anonymous ที่ยินยอมให้ใครก็ได้เข้ามาขอใช้บริการคัดลอกข้อมูลและเข้ามา เวลาใดก็ได้ การเรียกใช้ ftp จึงควรปฏิบัติตนดังนี้

- เมื่อเข้าสู่ศูนย์ ftp และป้อนชื่อผู้ใช้เป็น anonymous จะต้องใส่ชื่ออีเมล์แอดเดรสตามข้อ กำหนดของแต่ละศูนย์ การที่ให้อีเมล์แอดเดรสก็เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่บอกได้ว่าผู้ใช้ บริการมีตัวตนและอ้างอิงได้

- การคัดลอกแฟ้ม ควรเลือกเฉพาะที่ใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ควรคัดลอกแบบไม่มีการคัด เลือก เพราะจะสร้างปัญหาในเรื่องการสื่อสารมาก ในกรณีที่ต้องการคัดลอกไฟล์ขนาด ใหญ่กว่า 1 ล้านตัวอักษร ควรเลือกเวลาที่เป็นช่างเวลานอกราชการ เช่น ตอนเย็น หรือ กลางคืน

-  การเลือกเวลา ftp ในช่วงเวลานอกงานนั้นให้ดูเวลาที่ศูนย์ ftp เป็นหลัก ไม่ใช่เวลาที่ต้น ทางที่คุณทำงานอยู่

-  คัดลอกแฟ้มมาเก็บไว้ในเครื่องของคุณตามขอบเขตของโควต้าที่อนุญาตให้ คุณควรรับ ผิดชอบด้วยการถ่ายโอนมายังฮาร์ดดิสต์บนพีซีของคุณ

- เมื่อต้องการหาชื่อไฟล์หรือสอบถาม Archive ให้สอบถามเป็นอีเมล์

- เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ ในกรณีที่คัดลอกไฟล์มาให้ตรวจสอบดูว่าไฟล์ที่ คัดลอกมามีข้อตกลงทางด้านลิขสิทธิ์อย่างไร ไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเจ้าของไม่อนุญาต และโปรแกรมใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้ให้ลบออกจากระบบของคุณ

จรรยาบรรณการใช้ระบบสนทนาแบบออนไลน์  เช่น  เอ็มเอสเอ็น   ยาฮูแมสเซนเจอร์  ไอซีคิว คิวคิว

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคำสั่งให้ใช้ในการโต้ตอบกันอย่างออนไลน์ หลายคำสั่ง เช่น write, talk หรือมีการสนทนาเป็นกลุ่ม เช่น irc เป็นต้น ในการเรียกหา หรือเปิดการสนทนา ตลอดจนการ สนทนาจะต้องมีมารยาทที่สำคัญ ได้แก่

-  ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย หรือมีเรื่องสำคัญที่จะติดต่อ ด้วย ควรระลึกเสมอว่าการขัดจังหวะผู้อื่นที่กำลังทำงานอยู่อาจสร้างปัญหาให้ได้

-  ก่อนการเรียกคู่สนทนาควรตรวจสอบสถานะ การใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฏบนจอภาพของฝ่ายถูกเรียกซึ่งก็สร้าง ปัญหาการทำงานได้ เช่น ขณะกำลังทำงานค้าง ftp ซึ่งไม่สามารถหยุดได้

-  หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คู่ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับ แสดงว่าคู่สนทนาอาจติดงานสำคัญ ขอ ให้หยุดการเรียก เพราะข้อความที่เรียกไปปรากฏบนจออย่างแน่นอนแล้ว

-  ควรใช้วาจาสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแทรกอารมณ์ขัน ควรกระทำกับคนที่ รู้จักคุ้นเคยแล้วเท่านั้น

จรรยาบรรณการใช้ระบบสื่อสารอิเลคทรอนิคส์ เช่นเวปบอร์ด

ระบบข่าวสารที่ให้บริการในสังคมอินเทอร์เน็ตมีหลายระบบ เช่น ยูสเน็ตนิวส์ ระบบ สมาชิกแจ้งข่าว หลายสมาคมบอกรับสมาชิกและให้ข่าวสารที่สม่ำเสมอกับสมาชิกด้วยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า Mailing lists ผู้เสนอข่าวและผู้อภิปรายเรื่องต่างๆที่เขียนลงไปจะกระจายออกไปทั่วโลก เช่น ข่าวบนยูสเน็ตนิวส์ แต่ละกลุ่ม เมื่อส่งออกจะกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆทั่วโลก ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะที่ ต้องการเขียนข่าวสารบนกระดานข่าวจะต้องเคารพกฎกติกา มารยาท โดยเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ   ได้แก่

· ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด

· โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ และไม่ใช้คำที่มีความหมายลามกอนาจาร ไม่โพสข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

· ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

· ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ 

· ไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น 

· ไม่ควรใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรืองานเฉพาะของตน เพื่อประโยชน์ส่วนตนในเรื่องการค้า

· ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ และไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

·  โปรดเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น พึงตระหนักอยู่เสมอว่านี่เป็นเสมือนสังคมหนึ่งที่เปิดกว้างต่อสาธารณะ 


จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่ายจึงต้องมีและวาง ระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น หากปฏิบัติเช่นไรจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นผู้ใช้เครือข่าย 


อนาคตของการใช้เครือข่ายยังมีอีกมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมสงบสุข และหากการละเมิดรุนแรง กฎหมายก็จะเข้ามามีบทบาทได้เช่นกัน

บัญญัติ 10 ประการ

        ต่อไปนี้เป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติ เพื่อระลึกและเตือนความจำเสมอ

ผู้ใช้ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น

 ผู้ใช้ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

 ผู้ใช้ต้องไม่สอดแนม หรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น

 ผู้ใช้ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

 ผู้ใช้ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

 ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

 ผู้ใช้ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์

 ผู้ใช้ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

 ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ
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(ราง) ระเบียบ 
วาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet) 

 
 
ดวยศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดจัดใหมีเครือขายคอมพิวเตอรขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกแก
พนักงานในการปฏิบัติงานใหแกมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อใหการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะที่ไมถูกตอง 
เห็นสมควรวางระเบียบไวดังตอไปนี้  
 
บทที่ 1   คํานิยาม  
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“ศูนยคอมพิวเตอร” หมายความวา ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
“เครือขายคอมพิวเตอร” หมายความถึง เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร  ซึ่งมีอํานาจพิจารณาและสั่งการตามโครงสราง   
ศูนยคอมพิวเตอร 
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูอํานวยการศนูยคอมพิวเตอร หรือผูที่ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรมอบหมาย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานสายวิชาการ  พนักงานสายปฏิบัติการและลูกจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รวมถึงบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติงานตามสัญญา ขอตกลง หรอืใบสั่งซื้อ 
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา 
“ขอมูล” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําได
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ 
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่
บันทึกไวปรากฏได 
“ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร” หมายความถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแล
รักษาเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งสามารถเขาถึงโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการฐานขอมูลของเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 
บทที่ 2    กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ผูบังคับบัญชา หรือผูดูแลความปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร  

คณะกรรมการ และ ผูบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
-  กํากับดูแลแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรในการปฏิบัติตาม    
ระเบียบนี้  

-  ผูดูแลความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรใหคําแนะนําและคําเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  

-  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผูบังคับบัญชาเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม  
-  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
-  ดําเนินการเรื่องอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



 

บทที่ 3    ขอปฏิบัติของพนักงานและนักศึกษาในการใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 
ขอ 1    พนักงานและนักศึกษามีสิทธิใชเครือขายคอมพิวเตอรไดภายใตขอกําหนดแหงระเบียบนี้ 

การฝาฝนขอกําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง และกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแกพนักงานหรือนักศึกษาที่ฝาฝนตามความ
เหมาะสมตอไป 

 
ขอ 2    พนักงานและนักศึกษาพึงใชทรัพยากรเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ไม download ไฟลที่มีขนาดใหญโดยไม

จําเปน และไมควรปฏิบัติในระหวางเวลาทํางานหรือเวลาเรียนในชั้นเรียนซึ่งมีการใชเครือขายอยางหนาแนน 
 
ขอ 3    พนักงานและนักศึกษาพึงใชขอความสุภาพ และถูกตองตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใชเครือขาย อาทิ เชน ไมใชการ

สงจดหมายอิเลคทรอนิคส แบบกระจายถึงทุกคนที่เปนสมาชิกเครือขายโดยไมจําเปน หรือ การใชขอความที่
สุภาพชนทั่วไปพึงใชในขอความที่สงไปถึงบุคคลอื่น เปนตน 

 
ขอ 4   พนักงานและนักศึกษามีหนาที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใชเครือขาย โดยเฉพาะอยางยิ่งไมยอมใหบุคคลอื่นเขา

ใชเครือขายคอมพิวเตอรจากบัญชีผูใชของตนเอง 
 
ขอ 5   เพื่อประโยชนในการใชรหัสผานสวนบุคคล พนักงานและนักศึกษาจะตอง 

   -   ใชรหัสผานสวนบุคคลสําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่พนักงานหรือนักศึกษาครอบครองใชงานอยู ทั้งใน
ระดับ BIOS และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผานสวนบุคคลดังกลาวตองมีความยาวไม
นอยกวา 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหวางตัวอักษรที่เปนตัวพิมพปกติ ตัวพิมพใหญ ตัวเลข และสัญลักษณเขา
ดวยกัน แตไมควรกําหนดรหัสผานสวนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับตน หรือจากคําศัพทที่ใชในพจนานุกรม  

 -  ใชรหัสผานสําหรับการใชแฟมขอมูลรวมกับบุคคลอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร  
-  ไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจํารหัสผานสวนบุคคลอัตโนมัติ (Save Password) สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่พนักงานหรือนักศึกษาครอบครองอยู  
-  ไมจดหรือบันทึกรหัสผานสวนบุคคลไวในสถานที่ที่งายตอการสังเกตเห็นของบุคคลอื่น 
  

ขอ 6   พนักงานและนักศึกษาจะตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  
-  เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  
-  เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
-  เพื่อการพาณิชย  

    -  เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนขอมูลของมหาวิทยาลัย 
หรือบุคคลภายนอกก็ตาม  

-  เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น  
-  เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของหรือผูที่มีสิทธิในขอมูลดังกลาว  

-  เพื่อการรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย เชน การรับหรือสงขอมูลที่มี
ลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือการรับหรือสงขอมูลที่ไดรับจากบคุคลภายนอกอันมีลักษณะเปนการละเมิดตอ
กฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอื่นไปยังพนักงาน นักศึกษาหรือบุคคลอื่น เปนตน  



 

-   เพื่อขัดขวางการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ของพนักงาน หรือของนักศึกษา หรือเพื่อใหเครือขาย
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ไมสามารถใชงานไดตามปกติ  

-   เพื่อแสดงความคิดเห็นสวนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยังที่อยูเว็บ (web site)   
ใด ๆ ในลักษณะที่จะกอหรืออาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  

-   เพื่อการอื่นใดที่อาจขัดตอผลประโยชนของมหาวิทยาลัย หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือความเสียหายแก
มหาวิทยาลัย 

 
ขอ 7    เพื่อความปลอดภัยในการใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยสวนรวม พนักงานและนักศึกษาจะตอง 

-  ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น  
-  ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชในการตรวจสอบขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอร เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน  

-  ไมติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรหรืออุปกรณคอมพิวเตอรอื่นใดเพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคคลอื่นสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลนั้นหรือเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยได  

-  ปดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ตนเองครอบครองใชงานอยูเมื่อใชงานประจําวันเสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการ
ใชงานเกินกวา 1 ช่ัวโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องบริการ (server) ที่ตองใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง  

-  ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับตรวจสอบ และกําจัด
ไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกรจัดให และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรฝงตัวอยูในขอมูลสวนใดจะตองรีบจัดการ
ทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลน้ันโดยเร็วที่สุด 

-  ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตนเพื่อเปนการประหยัดปริมาณ
หนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล 

-  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการเขารหัสขอมูลซึ่งมหาวิทยาลัยจัดใหสําหรับใชในการ ติดตอกับเครือขาย
คอมพิวเตอรจากภายนอกสถานที่ทําการขององคกร  

-  ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการ ในการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของพนักงาน นักศึกษา และเครือขาย
คอมพิวเตอร รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการ
ดังกลาวดวย  

-  ระมัดระวังการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขายคอมพิวเตอรเหมือนเชนบุคคล
ทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณี  

-  ไมเขาไปในสถานที่ต้ังของระบบเครือขายคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือผูดูและเครือขาย
คอมพิวเตอร 

-  คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรที่เปนของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลและสําเนาของ
ขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขาหรือออก ฯลฯ ใหแกมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอรับขอมูลสวนบุคคลที่อยูบน
เครือขายคอมพิวเตอรคืนจากองคกร ภายในกําหนด 7 วันนับแตวันพนสภาพการเปนพนักงานหรือนักศึกษา 

 
บทที่ 4    ขอปฏิบัติของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร 
ขอ 1      ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองดูแลรักษาและปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

รวมทั้งจะตองสอดสองดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรของพนักงานและนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 



 

หากผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรพบวาพนักงาน หรือนักศึกษาผูใดมีพฤติการณสอไปในทางที่จะละเมิดขอ
กําหนดการใชเครือขายคอมพิวเตอรแหงระเบียบนี้ ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชา 
ทราบโดยเร็วที่สุด และในกรณีจําเปนเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัย ผูดูแลเครือขาย
คอมพิวเตอรมีอํานาจในการระงับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของพนักงานดังกลาวไดทันที 
 

ขอ 2      ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและขอสังเกตตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร หรอืปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของกับเครือขายคอมพิวเตอรตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
ขอ 3   ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการติดตั้งอุปกรณ ซอฟตแวร ระบบการเขารหัสขอมูลอัตโนมัติหรือระบบ

อื่นใดที่เกี่ยวของกับเครือขายคอมพิวเตอร ตลอดจนบํารุงรักษาสิ่งตาง ๆ ดังกลาวใหใชงานไดดีอยูเสมอ 
 
ขอ 4  ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนไปในการเขาถึงขอมูลที่รับหรือสงผานเครือขาย

คอมพิวเตอรซึ่งตนไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลนั้น และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ตนไดรับมาจากหรือเนื่องจาก
การปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไมควรเปดเผยใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ทราบ 

 
ขอ 5  เมื่อผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองคืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของตนที่เปนของมหาวิทยาลัย 

เชน ขอมูลและสําเนาของขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขา-ออก ฯลฯ ใหแกมหาวิทยาลัย ในทันทีที่พน
หนาที่ และใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตรวจสอบการคืนทรัพยสินของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรที่พนจากหนาที่
โดยละเอียดเพ่ือความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

 
ขอ 6  ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรที่ฝาฝนขอกําหนดในระเบียบนี้ และกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดําเนินการทางวินัยและทางกฎหมายแกผูดูแลเครือขาย
คอมพิวเตอรนั้นตามความเหมาะสมตอไป 

 
บทที่ 5   ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร 
ขอ 1 ผูใชไมสามารถสงไฟลแนบกับเมล ดวยไฟลที่ไวรัสมักจะใชสง เชน execute ไฟล หรือ script ไฟล เชน ไฟล

นามสกุล exe, com, scr, vbs, pif, hta, bat, *{* 
ขอ 2     จํากัดบางเว็บไซตที่ไมเหมาะสม จากฐานขอมูลตางประเทศ  ฐานขอมูลของกระทรวง ICT  และเว็บที่ upload ไฟล

ขนาดใหญเกิน 1 GB  ตาม URL http://vishnu.sut.ac.th/ccs/research_file/block.html 
ขอ 3 มีระบบปองกันไฟลไวรัสโทรจัน หนอนไวรัส และผูบุกรุกประเภท scan port  รวมถึงการโจมตีระบบเครือขาย 

จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ขอ 4 ถาพบเครื่องที่ติดไวรัสจะทําการปด port ทันทีและแจงใหผูใชทราบ  เมื่อเครื่องนั้นปลอดไวรัสแลวจึงจะเปดให

เช่ือมตอกับระบบเครือขาย 



 

(ราง) 
ขอควรปฏิบตั ิ 

วาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet) 
 

จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคสเมลและไฟล 
 
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Telnet 
 
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชโปรแกรม FTP 
 
จรรยาบรรณการใชระบบสนทนาแบบออนไลน  เชน  เอ็มเอสเอ็น   ยาฮูแมสเซนเจอร  ไอซีคิว คิวคิว 
 
จรรยาบรรณการใชระบบสื่อสารอิเลคทรอนิคส เชน เวปบอรด 
 
จรรยาบรรณเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอินเทอรเน็ตเปนระเบียบ 
 
บัญญัติ 10 ประการ 



(ราง) 
ขอควรปฏิบัติ 

วาดวยการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUTnet) 
 

 ระบบอินเทอรเน็ต และเครือขายคอมพิวเตอร เปนระบบที่เช่ือมตอกันทั่วโลก จึงมีผูใชงานและใชบริการเปน
จํานวนมาก การที่มีผูใชงานมากนี้เอง ทําใหบางครั้งระบบหรือเครือขายเกิดปญหา เนื่องจากอาจมีผูไมหวังดี เขาผานระบบ
อินเทอรเน็ต มาทําลายเครื่องคอมพิวเตอรของเรา รวมถึงความไมเขาใจ ในการใชงานระบบเครือขายของผูใชงาน แตละ
หนวยงาน จึงมีการออกกฎเกณฑขอบังคับขึ้นมา โดยจะมีในสวนของระเบียบ และขอควรปฏิบัติ ที่เปนแนวทางใหผูใช
เครือขาย สามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง รวมถึงทําใหระบบและเครือขายคอมพิวเตอรของหนวยงาน ทํางานไดอยางดีและเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคน จึงตองเขาใจถึงระเบียบและขอควรปฏิบัติ ในการใชระบบเครือขายรวมกันกับผูอื่นใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงผูอื่นที่อยูภายนอกที่ใชอินเทอรเน็ตรวมกันดวย ผูใชงานจึงควรมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมใน
การใชงาน จึงไดมีระเบียบ และขอควรปฏิบัติขึ้น เพื่อเปนแนวทางใหผูใชงาน สามารถเขาใจ ประพฤติ ปฏิบัติตน และเคารพ 
ตามระเบียบและขอควรปฏิบัติ 
 การใชงานอยางสรางสรรค และเกิดประโยชน เชนการใชงานเครือขายหรือระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนหรือ
การสอน จะทําใหสังคมอินเทอรเน็ตนาใชและเปนประโยชน รวมกันอยางดี การกระทําใดๆ ที่ไมถูกตอง ผิดจรรยาบรรณ
หรือศีลธรรม สิง่เหลานี้จะเปนผลเสียโดยรวมตอผูใช และไมเกิดประโยชนใดๆ ตอมหาวิทยาลัย และสังคมอินเทอรเน็ต 
 
จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคสเมลและไฟล 

ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนมีเมลบ็อกซหรืออีเมลแอดเดรสที่ใชอางอิงในการรับสงจดหมาย ความรับผิดชอบตอการใช
งานอีเมลในระบบจึงเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหความสําคัญ เพราะจดหมายมีการรับสง โดยระบบซึ่งหากมีจดหมายคางใน
ระบบจํานวนมากจะทําใหพ้ืนที่บัฟเฟอรของจดหมายในระบบหมด จะเปนผลใหระบบ ไมสามารถรับสงจดหมายตอไปได 
หลายตอหลายคร้ังระบบปฏิเสธการรับสงจดหมายเพราะไฟลระบบเต็ม หาก วิเคราะหตอไปพบวาไฟลที่เปนบัฟเฟอรของ 
mbox ที่ยงัไมไดเก็บออกเปนสวนหนึ่งของไฟลระบบ หรือหากมี ผูใดผูหนึ่งสงเมลที่มีขนาดใหญมาก และเขาไปในระบบ
เดียวกันพรอมกันหลายๆคน (สงแบบกระจาย) ก็จะทําให ระบบหยุดการทํางานไดเชนกัน พึงระลึกเสมอวาเครื่องที่เก็บ 
mbox ของแตละคนมิไดมีผูใชเพียงไมก่ีคน แตอาจ มีเปนพันคน เปนหมื่นคน ดังนั้นระบบอาจมีปญหาไดงาย  

 
ความรับผิดชอบในการดูแลตูจดหมาย (mbox) ของแตละคนควรจะมีความรับผิดชอบตอสิ่งตอไปนี้  
- ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจะตองจํากัดจํานวนไฟลและขอมูลในตูจดหมายของตนใหเหลือภายในโควตาที่
กําหนด 

- ลบขอความหรือจดหมายที่ไมตองการแลวออกจากดิสกเพื่อลดปริมาณการใชดิสก 
- ใหจํานวนจดหมายที่อยูในตูจดหมาย (mbox) มีจํานวนนอยที่สุด 
- ใหทําการโอนยายจดหมายจากระบบไปไวยังพีซี หรือฮารดดิสตของตนเองเพื่อใชอางอิงในภายหลัง  
- พึงระลกึเสมอวาจดหมายที่เก็บไวในตูจดหมายนี้อาจถูกผูอื่นแอบอานได ไมควรเก็บ ขอมูลหรือจดหมายที่คุณคิด
วาไมไดใชแลว เสมือนเปนประกาศไวในตูจดหมาย  

เมื่อผูใชไดบัญชีช่ือในโฮสก็จะไดรับสิทธิ์ใหใชพ้ืนที่ดิสก ซึ่งเปนพื้นที่เฉพาะที่เรียกวา โฮมไดเรกทอรีตามโควตาที่
กําหนด ดังนั้นความรับผิดชอบของผูใชตอพ้ืนที่ดิสก จึงเปนเรื่องที่ทุกคนตองตระหนัก เพราะพื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่ใช

 



 

รวมกัน เชน ในโฮสแหงหนึ่งมีผูใชรวมกันสามพันคน ถากําหนดใหคนละสาม เมกะไบตก็จะตองใชพ้ืนที่ถึง 9 จิกะไบต แต
โดยความเปนจริงแลวโฮสมีพ้ืนที่ไมถึงเพราะถือวาคาเฉลี่ยของการใช อาจจะอยูที่ 1 เมกะไบต ดังนั้นถาทุกคนใชพ้ืนที่ให
พอเหมาะและเก็บไฟลที่ไมใชออกก็จะทําใหระบบมีพ้ืนที่ รองรับการใชงานไดมาก สิ่งเหลานี้จึงเปนความรับผิดชอบรวมกัน 
หนาที่ความรับผิดชอบของผูใชจึงควร 

- กําหนดใหไฟลในโฮมไดเรคทอรีของตนมีจํานวนต่ําที่สุด ไฟลตางควรไดรับการดาวน โหลดมายังพีซีของตน 
- ในการคัดลอกไฟลจากของตนไปใหผูอื่นหรือนําไฟลจากอินเทอรเน็ตมายังเครื่องของตน ควรจะไดหมั่นทําการ
สะแกนตรวจสอบไวรัส เพื่อวาจะไดชวยกันลดการกระจายของ ไวรัสลงไป 
พึงระลึกเสมอวาไฟลของคุณที่เก็บไวในเครื่องนั้นอาจไดรับการตรวจสอบโดยผูที่มีสิทธิ์สูงกวาคุณ ดังนั้นจึงไม
ควรเก็บไฟลที่เปนเรื่องลับเฉพาะไวบนเครื่อง 

 
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Telnet 

telnet เปนคําสั่งบนอินเทอรเน็ตที่ยอมใหผูใชเรียกติดตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่ อยูบนเครือขาย ผูใชมี
อิสระในการเรียกคําสั่ง telnet เพื่อตอไปยังเครื่องตางๆไดทั่วโลก แตการที่จะเขาไปใชใน เครื่องใดจะตองยึดถือขอปฏิบัติกฏ
ระเบียบ ดังตอไปนี้  

-  ใชกับเครื่องที่เปดเปนสาธารณะที่ใหใชได หรือเครื่องที่คุณมีสิทธิ์หรือไดรับอนุญาตให ใชได จะตองไมละเมิด
โดยการแอบขโมยสิทธิผูอื่นนําไปใชโดยเด็ดขาด เชนใชบัญชีและ รหัสผานของผูอื่น 

-   เครื่องที่ตอรับ telnet สวนใหญจะมีระเบียบและกฎเกณฑเฉพาะเครื่อง คุณควรทําความ เขาใจโดยการศึกษา
ขอกําหนด โดยเฉพาะเมื่อ login เขาไปจะมีขอความและคําช้ีแจงบาง อยางใหอานและปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

-  ในการเขาไปยังเครื่องดวย telnet จะตองรีบปฏิบัติงาน และใชดวยเวลาจํากัด เมื่อเสร็จ ธุระแลวใหรีบ logout 
ออกจากระบบ เพราะการทํางานแตละครั้งยอมตองใชกําลังของ เครื่องเสมอ 

-   ขอมูลที่ปรากฏบนจอภาพ หรือขอมูลที่คุณตองการคัดลอกมาเก็บไวยังเครื่องของคุณ หรือฮารดดิสกบนพีซีของ
คุณ 

 
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการใชโปรแกรม FTP 

สังคมอินเทอรเน็ตเปนสังคมที่คอยชวยเหลือกัน และดําเนินการบริการใหกับผูใชในดานตางๆ โดย เฉพาะมี
แหลงขอมูลและโปรแกรมเปนจํานวนมากเก็บไวในศูนยบริการ ftp ศูนยบริการบนเครือขายเปนจํานวน มากเปนศูนยบริการ
สาธารณะแบบ anonymous ที่ยินยอมใหใครก็ไดเขามาขอใชบริการคัดลอกขอมูลและเขามา เวลาใดก็ได การเรียกใช ftp จึง
ควรปฏิบัติตนดังนี้ 

- เมื่อเขาสูศนูย ftp และปอนช่ือผูใชเปน anonymous จะตองใสช่ืออีเมลแอดเดรสตามขอ กําหนดของแตละศูนย 
การที่ใหอีเมลแอดเดรสก็เพื่อเปนแหลงอางอิงที่บอกไดวาผูใช บริการมีตัวตนและอางอิงได 

- การคัดลอกแฟม ควรเลือกเฉพาะที่ใชงานจริงเทานั้น ไมควรคัดลอกแบบไมมีการคัด เลือก เพราะจะสรางปญหา
ในเรื่องการสื่อสารมาก ในกรณีที่ตองการคัดลอกไฟลขนาด ใหญกวา 1 ลานตัวอักษร ควรเลือกเวลาที่เปนชาง
เวลานอกราชการ เชน ตอนเย็น หรือ กลางคืน 

-  การเลือกเวลา ftp ในชวงเวลานอกงานนั้นใหดูเวลาที่ศูนย ftp เปนหลัก ไมใชเวลาที่ตน ทางที่คุณทํางานอยู 
-  คัดลอกแฟมมาเก็บไวในเครื่องของคุณตามขอบเขตของโควตาที่อนุญาตให คุณควรรับ ผิดชอบดวยการถายโอน
มายังฮารดดิสตบนพีซีของคุณ 

- เมื่อตองการหาชื่อไฟลหรอืสอบถาม Archive ใหสอบถามเปนอีเมล 



 

- เปนหนาที่และความรับผิดชอบของคุณ ในกรณีที่คัดลอกไฟลมาใหตรวจสอบดูวาไฟลที่ คัดลอกมามีขอตกลง
ทางดานลิขสิทธิ์อยางไร ไมควรละเมิดลิขสิทธิ์ถาเจาของไมอนุญาต และโปรแกรมใดก็ตามที่ไมไดใชใหลบออก
จากระบบของคุณ 

 
จรรยาบรรณการใชระบบสนทนาแบบออนไลน  เชน  เอ็มเอสเอ็น   ยาฮูแมสเซนเจอร  ไอซีคิว คิวคิว 

บนเครือขายอินเทอรเน็ตมีคําสั่งใหใชในการโตตอบกันอยางออนไลน หลายคําสั่ง เชน write, talk หรือมีการ
สนทนาเปนกลุม เชน irc เปนตน ในการเรียกหา หรือเปดการสนทนา ตลอดจนการ สนทนาจะตองมีมารยาทที่สําคัญ ไดแก 

-  ควรเรียกสนทนาจากผูที่เรารูจักและตองการสนทนาดวย หรือมีเรื่องสําคัญที่จะติดตอ ดวย ควรระลึกเสมอวาการ
ขัดจังหวะผูอื่นที่กําลังทํางานอยูอาจสรางปญหาใหได 

-  กอนการเรียกคูสนทนาควรตรวจสอบสถานะ การใชงานของคูสนทนาที่ตองการเรียก เพราะการเรียกแตละครั้ง
จะมีขอความไปปรากฏบนจอภาพของฝายถูกเรียกซึ่งก็สราง ปญหาการทํางานได เชน ขณะกําลังทํางานคาง ftp 
ซึ่งไมสามารถหยุดได 

-  หลังจากเรียกไปชั่วขณะ คูที่ถูกเรียกไมตอบกลับ แสดงวาคูสนทนาอาจติดงานสําคัญ ขอ ใหหยุดการเรียก เพราะ
ขอความที่เรียกไปปรากฏบนจออยางแนนอนแลว 

-  ควรใชวาจาสุภาพ และใหเกียรติซึ่งกันและกัน การแทรกอารมณขัน ควรกระทํากับคนที่ รูจักคุนเคยแลวเทานั้น 
 

จรรยาบรรณการใชระบบสื่อสารอิเลคทรอนิคส เชนเวปบอรด 
ระบบขาวสารที่ใหบริการในสังคมอินเทอรเน็ตมีหลายระบบ เชน ยูสเน็ตนิวส ระบบ สมาชิกแจงขาว หลาย

สมาคมบอกรับสมาชิกและใหขาวสารที่สม่ําเสมอกับสมาชิกดวยการสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา Mailing lists ผู
เสนอขาวและผูอภิปรายเรื่องตางๆที่เขียนลงไปจะกระจายออกไปทั่วโลก เชน ขาวบนยูสเน็ตนิวส แตละกลุม เมื่อสงออกจะ
กระจายไปยังเซิรฟเวอรอื่นๆทั่วโลก ผูใชบริการโดยเฉพาะที่ ตองการเขียนขาวสารบนกระดานขาวจะตองเคารพกฎกติกา 
มารยาท โดยเครงครัด 

 
ขอปฏิบัติท่ีสําคัญ   ไดแก 

- หามเสนอขอความหรือเนื้อหาอันเปนการวิพากษวิจารณ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย และราชวงศ เปน
อันขาด 

- โปรดใชขอความที่สุภาพ และไมใชคําที่มีความหมายลามกอนาจาร ไมโพสขอความหรือเนื้อหาที่สอไป
ในทางหยาบคาย กาวราว เกินกวาที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได 

- หามเสนอขอความอันมีเจตนาใสความบุคคลอื่น ใหไดรับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไมมี
แหลงที่มาของขอมูลอางอิงที่ชัดเจน 

- หามเสนอขอความอันเปนการทาทาย ชักชวน โดยมีเจตนากอใหเกิดการทะเลาะวิวาท หรือกอใหเกิดความ
วุนวายขึ้น โดยมูลแหงความขัดแยงดังกลาว ไมใชการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเชนวิญูชน พึงกระทํา  

- ไมใชนามแฝงของผูอื่นโดยเจตนา อันอาจทําใหผูอื่นเขาใจผิดในความเปนเจาของขอความนั้น  
- ไมควรใชเครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนทางการคา หรืองานเฉพาะของตน เพื่อประโยชนสวนตนใน

เรื่องการคา 
- ใหความสําคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ และไมควรละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น 



 

-  โปรดเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผูอื่น พึงตระหนักอยูเสมอวานี่เปนเสมือนสังคมหนึ่ง
ที่เปดกวางตอสาธารณะ  

จรรยาบรรณเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอินเทอรเน็ตเปนระเบียบ 
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่จะตองปลูกฝงกฎเกณฑของแตละเครือขายจึงตองมีและวาง ระเบียบเพื่อให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน บางเครือขายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เชน หากปฏิบัติเชน
ไรจะถูกคัดช่ือออกจากการเปนผูใชเครือขาย  

อนาคตของการใชเครือขายยังมีอีกมาก จรรยาบรรณจึงเปนสิ่งที่ชวยใหสังคมสงบสุข และหากการละเมิดรุนแรง 
กฎหมายก็จะเขามามีบทบาทไดเชนกัน 
 
บัญญัติ 10 ประการ 
        ตอไปนี้เปนจรรยาบรรณที่ผูใชอินเทอรเน็ตยึดถือไวเสมือนเปนแมบทแหงการปฏิบัติ เพื่อระลึกและเตือนความจําเสมอ 
ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น 
 ผูใชตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น 
 ผูใชตองไมสอดแนม หรือแกไขเปดดูในแฟมของผูอื่น 
 ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมลูขาวสาร 
 ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ 
 ผูใชตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์ 
 ผูใชตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ ์
 ผูใชตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน 
 ผูใชตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทํา 
 ผูใชตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท 
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