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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 ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร หรือผูที่ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรมอบหมาย
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการและลูกจางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รวมถึงบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหปฏิบัติงานตามสัญญา ขอตกลง หรือใบสั่งซื้อ
“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 หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส่งิ ที่
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 พนักงานและนักศึกษาจะตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอรโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
- เพื่อการกระทําผิดกฎหมาย หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น
- เพื่อการกระทําที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- เพื่อการพาณิชย
- เพื่อการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับซึ่งไดมาจากการปฏิบัติใหแกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนขอมูลของมหาวิทยาลัย
หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
- เพื่อกระทําการอันมีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น
- เพื่อใหทราบขอมูลขาวสารของบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของหรือผูที่มีสิทธิในขอมูลดังกลาว
- เพื่อการรับหรือสงขอมูลซึ่งกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกมหาวิทยาลัย เชน การรับหรือสงขอมูลที่มี
ลักษณะเปนจดหมายลูกโซ หรือการรับหรือสงขอมูลที่ไดรับจากบุคคลภายนอกอันมีลักษณะเปนการละเมิดตอ
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 ชั่วโมง เวนแตเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปนเครื่องบริการ (server) ที่ตองใชงานตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับตรวจสอบ และกําจัด
ไวรัสคอมพิวเตอรที่องคกรจัดให และหากตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอรฝงตัวอยูในขอมูลสวนใดจะตองรีบจัดการ
ทําลายไวรัสคอมพิวเตอรหรือขอมูลนั้นโดยเร็วที่สุด
- ลบขอมูลที่ไมจําเปนตอการใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของตนเพื่อเปนการประหยัดปริมาณ
หนวยความจําบนสื่อบันทึกขอมูล
- ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีการเขารหัสขอมูลซึ่งมหาวิทยาลัยจัดใหสําหรับใชในการ ติดตอกับเครือขาย
คอมพิวเตอรจากภายนอกสถานที่ทําการขององคกร
- ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการ ในการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของพนักงาน นักศึกษา และเครือขาย
คอมพิวเตอร รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําของผูบังคับบัญชา ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร หรือคณะกรรมการ
ดังกลาวดวย
- ระมัดระวังการใชงานและสงวนรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขายคอมพิวเตอรเหมือนเชนบุคคล
ทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณี
- ไมเขาไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือขายคอมพิวเตอรกอนไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือผูดูและเครือขาย
คอมพิวเตอร
- คืนทรัพยสินอันเกี่ยวของกับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรที่เปนของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลและสําเนาของ
ขอมูล กุญแจ บัตรประจําตัว บัตรผานเขาหรือออก ฯลฯ ใหแกมหาวิทยาลัย รวมทั้งขอรับขอมูลสวนบุคคลที่อยูบน
เครือขายคอมพิวเตอรคืนจากองคกร ภายในกําหนด 7 วันนับแตวันพนสภาพการเปนพนักงานหรือนักศึกษา
บทที่ 4 ขอปฏิบัติของผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอร
ขอ 1 ผูดแู ลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองดูแลรักษาและปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
รวมทั้งจะตองสอดสองดูแลการใชเครือขายคอมพิวเตอรของพนักงานและนักศึกษาเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้

หากผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรพบวาพนักงาน หรือนักศึกษาผูใดมีพฤติการณสอไปในทางที่จะละเมิดขอ
กําหนดการใชเครือขายคอมพิวเตอรแหงระเบียบนี้ ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรจะตองรายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็วที่สุด และในกรณีจําเปนเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัย ผูดูแลเครือขาย
คอมพิวเตอรมีอํานาจในการระงับการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรของพนักงานดังกลาวไดทันที
ขอ 2 ผูดูแลเครือขายคอมพิวเตอรมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและขอสังเกตตอผูบังคับบัญชา ตลอดจนคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร หรือปฏิบัติหนาที่อื่นที่
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
โดยละเอียดเพื่อความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
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
เชื่อมตอกับระบบเครือขาย

(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 เปนระบบที่เชื่อมตอกันทั่วโลก 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 สิง่ เหลานี้จะเปนผลเสียโดยรวมตอผูใช และไมเกิดประโยชนใดๆ ตอมหาวิทยาลัย และสังคมอินเทอรเน็ต
จรรยาบรรณเกี่ยวกับอิเลคทรอนิคสเมลและไฟล
ผูใชอินเทอรเน็ตทุกคนมีเมลบ็อกซหรืออีเมลแอดเดรสที่ใชอางอิงในการรับสงจดหมาย ความรับผิดชอบตอการใช
งานอีเมลในระบบจึงเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหความสําคัญ เพราะจดหมายมีการรับสง โดยระบบซึ่งหากมีจดหมายคางใน
ระบบจํานวนมากจะทําใหพื้นที่บัฟเฟอรของจดหมายในระบบหมด จะเปนผลใหระบบ ไมสามารถรับสงจดหมายตอไปได
หลายตอหลายครั้งระบบปฏิเสธการรับสงจดหมายเพราะไฟลระบบเต็ม หาก วิเคราะหตอไปพบวาไฟลที่เปนบัฟเฟอรของ
mbox ที่ยงั ไมไดเก็บออกเปนสวนหนึ่งของไฟลระบบ หรือหากมี ผูใดผูหนึ่งสงเมลที่มีขนาดใหญมาก และเขาไปในระบบ
เดียวกันพรอมกันหลายๆคน (สงแบบกระจาย) ก็จะทําให ระบบหยุดการทํางานไดเชนกัน พึงระลึกเสมอวาเครื่องที่เก็บ
mbox ของแตละคนมิไดมีผูใชเพียงไมกี่คน แตอาจ มีเปนพันคน เปนหมื่นคน ดังนั้นระบบอาจมีปญหาไดงาย
ความรับผิดชอบในการดูแลตูจดหมาย (mbox) ของแตละคนควรจะมีความรับผิดชอบตอสิ่งตอไปนี้
- ตรวจสอบจดหมายทุกวัน และจะตองจํากัดจํานวนไฟลและขอมูลในตูจดหมายของตนใหเหลือภายในโควตาที่
กําหนด
- ลบขอความหรือจดหมายที่ไมตองการแลวออกจากดิสกเพื่อลดปริมาณการใชดิสก
- ใหจํานวนจดหมายที่อยูในตูจดหมาย (mbox) มีจํานวนนอยที่สุด
- ใหทําการโอนยายจดหมายจากระบบไปไวยังพีซี หรือฮารดดิสตของตนเองเพื่อใชอางอิงในภายหลัง
- พึงระลึกเสมอวาจดหมายที่เก็บไวในตูจดหมายนี้อาจถูกผูอื่นแอบอานได ไมควรเก็บ ขอมูลหรือจดหมายที่คุณคิด
วาไมไดใชแลว เสมือนเปนประกาศไวในตูจดหมาย
เมื่อผูใชไดบัญชีชื่อในโฮสก็จะไดรับสิทธิ์ใหใชพื้นที่ดิสก ซึ่งเปนพื้นที่เฉพาะที่เรียกวา โฮมไดเรกทอรีตามโควตาที่
กําหนด ดังนั้นความรับผิดชอบของผูใชตอพื้นที่ดิสก จึงเปนเรื่องที่ทุกคนตองตระหนัก เพราะพื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่ใช

รวมกัน เชน ในโฮสแหงหนึ่งมีผูใชรวมกันสามพันคน ถากําหนดใหคนละสาม เมกะไบตก็จะตองใชพื้นที่ถึง 9 จิกะไบต แต
โดยความเปนจริงแลวโฮสมีพื้นที่ไมถึงเพราะถือวาคาเฉลี่ยของการใช อาจจะอยูที่ 1 เมกะไบต ดังนั้นถาทุกคนใชพื้นที่ให
พอเหมาะและเก็บไฟลที่ไมใชออกก็จะทําใหระบบมีพื้นที่ 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 เขาไปจะมีขอความและคําชี้แจงบาง 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
- เมื่อเขาสูศนู ย ftp และปอนชื่อผูใชเปน anonymous จะตองใสชื่ออีเมลแอดเดรสตามขอ 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
- เมื่อตองการหาชื่อไฟลหรือสอบถาม 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 รูจักคุน เคยแลวเทานั้น
จรรยาบรรณการใชระบบสื่อสารอิเลคทรอนิคส เชนเวปบอรด
ระบบขาวสารที่ใหบริการในสังคมอินเทอรเน็ตมีหลายระบบ เชน ยูสเน็ตนิวส ระบบ สมาชิกแจงขาว หลาย
สมาคมบอกรับสมาชิกและใหขาวสารที่สม่ําเสมอกับสมาชิกดวยการสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่เรียกวา Mailing lists ผู
เสนอขาวและผูอภิปรายเรื่องตางๆที่เขียนลงไปจะกระจายออกไปทั่วโลก เชน ขาวบนยูสเน็ตนิวส แตละกลุม เมื่อสงออกจะ
กระจายไปยังเซิรฟเวอรอื่นๆทั่วโลก ผูใชบริการโดยเฉพาะที่ ตองการเขียนขาวสารบนกระดานขาวจะตองเคารพกฎกติกา
มารยาท โดยเครงครัด
ขอปฏิบัติที่สําคัญ 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
ไรจะถูกคัดชื่อออกจากการเปนผูใชเครือขาย
อนาคตของการใชเครือขายยังมีอีกมาก จรรยาบรรณจึงเปนสิ่งที่ชวยใหสังคมสงบสุข และหากการละเมิดรุนแรง
กฎหมายก็จะเขามามีบทบาทไดเชนกัน
บัญญัติ 10 ประการ
ตอไปนี้เปนจรรยาบรรณที่ผูใชอินเทอรเน็ตยึดถือไวเสมือนเปนแมบทแหงการปฏิบัติ เพื่อระลึกและเตือนความจําเสมอ
ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรทําราย หรือละเมิดผูอื่น
ผูใชตองไมรบกวนการทํางานของผูอื่น
ผูใชตองไมสอดแนม หรือแกไขเปดดูในแฟมของผูอื่น
ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรเพื่อการโจรกรรมขอมูลขาวสาร
ผูใชตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานที่เปนเท็จ
ผูใชตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอื่นที่มีลิขสิทธิ์
ผูใชตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยที่ตนเองไมมีสิทธิ์
ผูใชตองไมนําเอาผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
ผูใชตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทํา
ผูใชตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท

