
 
 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วาดวยการรกัษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2551 

______________________ 
 

โดยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการใชระบบส่ือสารโทรคมนาคมทาง
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยการกําหนดใหมีระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมคร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 
เดือนพฤษภาคม 2551 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การรักษาความ
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การใชระบบส่ือสารโทรคมนาคม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2541 

บรรดาระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือคําส่ังอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ  4 ในระเบียบนี้ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศูนยคอมพิวเตอร หมายถึง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

    สุรนารี 
ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พนักงาน  หมายถึง พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย และให

    หมายรวมถึงพนักงานและลูกจางตามสัญญา
    จางพิเศษดวย 

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ผูดูแลระบบ หมายถึง เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร 
    ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ 

  ระบบคอมพิวเตอรทั้งระบบของมหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีสุรนารี 

ผูใชงาน  หมายถึง บุคคลใดๆ ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหเขาใช 
    ระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย ดวย 

    เครือขายแกนกลาง (Backbone) เครือขาย 
    ทองถิ่น (LAN) เครือขายไรสาย (Wifi) ไมวา 
    จะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม 
ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอร 
    ที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยมี 
    การกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่งหรือส่ิงอื่นใด 
    และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือ 
    ชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูล 
    โดยอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อุปกรณ  หมายถึง อุปกรณทุกประเภทที่ตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร 
    และระบบ คอมพิวเตอรเพื่อใชงานหรือ 
    ประมวลผลขอมูล 
ขอมูลคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําสั่งหรือส่ิงอื่นใด 
    บรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอร ในสภาพที่ 
    ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และให 
    หมายรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย 
    วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ 
    คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง 
    ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ 
    ระยะเวลา ชนิดของการบริการ หรืออ่ืนๆ ที่ 
    เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบ 
    คอมพิวเตอรนั้น 
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลคอมพิวเตอร ซอฟตแวร ไดแก  

    ระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรประยุกต และอ่ืนๆ 
    ที่เกี่ยวของ และฮารดแวร ไดแก เครื่อง 
    คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง อุปกรณส่ือสาร 
    รวมถึง ส่ือบันทึกขอมูลทุกประเภทของ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิด
จากการใชระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีใหเปนที่สุด 

ขอ 6 วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อใหผูใชงานปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัดเมื่อเขาใชงานคอมพิวเตอรผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 
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6.2 เพื่อควบคุม ติดตาม ดูแลและปกปองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อัน
หมายรวมถึงขอมูลคอมพิวเตอร ซอฟตแวรและฮารดแวรทั้งหมด 

6.3 เพื่อสรางความมั่นใจวาการใหบริการระบบคอมพิวเตอรไดรับการปกปองจากการสูญ
หาย การใชงานผิดประเภทหรือไมถูกตอง 

 
ขอ 7 ขอบเขตและความรับผิดชอบ 

 ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใชครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชงานตองรับผิดชอบดูแล
รหัสประจําตัวและรหัสผาน (Password) ของตนเองตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาสูระบบ
คอมพิวเตอรภายใตรหัสประจําตัวและรหัสผานที่ตนเองรับผิดชอบ  

 
ขอ 8 การบริหารจัดการการใหบริการระบบคอมพิวเตอร   

8.1   การกําหนดผูรับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร  

ใหศูนยคอมพิวเตอรแตงตั้งผูดูแลระบบอยางนอย 2 คนทําหนาที่ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อใหการสงมอบขอมูลที่เกี่ยวของเปนไปดวยความ
ถูกตอง เรียบรอยและรวดเร็ว 

8.2   การบริหารจัดการสิทธิการใชงานคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ 

8.2.1 ผูใชงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณ มีหนาที่ลงทะเบียนประวัติคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณกับศูนย
คอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถระบุไดวาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหรืออุปกรณ
ใด ที่จะใชงานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 2 กลุม
คือ 

ก. คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่ ใหบริการเฉพาะภายใน
 ระบบคอมพิวเตอร 
ข. คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่ใหบริการทั้งภายในและ
 ภายนอกระบบคอมพิวเตอร 

8.2.2 ผูใชงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณ  มีหนาที่ จะตองลงทะเบียนกําหนดผู รับ ผิดชอบดูแลระบบ
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณที่ใหบริการ กับศูนยคอมพิวเตอร  เพื่อใชใน
การติดตอประสานงานขอขอมูลตางๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณที่ใหบริการ 

8.2.3 ผูใชงานหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณ มีหนาที่ลงทะเบียนการใหบริการตางๆ ที่ใหบริการคอมพิวเตอรแม
ขายและอุปกรณกับศูนยคอมพิวเตอร 

8.3   การบริหารจัดการสิทธิการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณ 

8.3.1 ผูใชงานมีหนาที่ลงทะเบียนประวัติเพื่อขอรับรหัสประจําตัวและรหัสผานหรือ
เทคนิควิธีอ่ืน สําหรับการใชงานระบบคอมพิวเตอร 

8.3.2 ผูใชงานมีหนาที่ลงทะเบียนประวัติคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณกับ
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ศูนยคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถระบุไดวาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ
อุปกรณใด ที่จะใชงานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

8.3.3 กรณีที่ผูใชงานมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณประกอบคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ
อุปกรณ อันที่จะมีผลตอการใชงานระบบคอมพิวเตอร ผูใชงานมีหนาที่แจง
เปลี่ยนประวัติของคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ลงทะเบียนขอใชงานกับศูนย
คอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

8.4   การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงาน 
8.4.1 ผูดูแลระบบทุกคนตองทบทวนตารางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อให

สามารถระบุไดวาผูใดทําหนาที่ผูดูแลระบบ รวมถึงการอนุญาตใหผูดูแลระบบ
ผูใดสามารถเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

8.4.2 กําหนดใหมีการทบทวนระดับการอนุญาตใชงานระบบคอมพิวเตอรของ
ผูใชงานอยางนอยทุกๆ 6 เดือน ผูดูแลระบบตองถือวาการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในระเบียบนี้เปนขอตองแกไขอันดับแรก และบันทึกการไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในระเบียบนี้ ตองไดรับการเก็บรักษาไวจนกวาจะไดรับการ
แกไข 

8.4.3 เมื่อผูใชงานมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานหรือพนสภาพการเปนพนักงาน
หรือนักศึกษา ใหแจงศูนยคอมพิวเตอรเพื่อมอบหมายผูดูแลระบบดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิและระดับการเขาใชงานระบบคอมพิวเตอร 

8.4.4 กรณีที่มีบุคคลภายนอกรองขอใชงานระบบคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราว ให
ผูอํานวยการเปนผูอนุมัติการใชงานดังกลาว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไมมีสวน
รับผิดชอบตอการกระทําละเมิดของบุคคลภายนอกตามระเบียบนี้ 

 
ขอ 9 การสํารองขอมูลและการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร   

9.1 การสํารองขอมูลระบบแมขาย 
ขอมูลระบบแมขายและขอมูลสําคัญซึ่งเปนความลับของมหาวิทยาลัยตองไดรับการเก็บ

รักษาไวที่ระบบเก็บขอมูลสวนกลาง และทําการสํารองขอมูลไวอยางสม่ําเสมอ ความถี่ในการดําเนินการ
สํารองขอมูลและขั้นตอนการสํารองขอมูลระบบแมขายตองดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด 

9.2 การสํารองขอมูลคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

ขอมูลที่เก็บรักษาไวในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาอื่นๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูใชงานที่จะตองดําเนินการสํารองขอมูลที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ ความถี่ในการ
สํารองขอมูลข้ึนอยูกับความถี่ของการเปลี่ยนแปลงของขอมูลและระดับความสําคัญของขอมูลหากเกิด
การสูญหาย 

9.3 การเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร 

เพื่อใหสามารถระบุตัวบุคคลผูใชงานไดอยางถูกตอง  ผูดูแลระบบตองดําเนินการดังนี้ 

9.3.1 ตั้งนาฬิกาของอุปกรณที่ใหบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล 
(Stratum 0) ซึ่งผิดพลาดไมเกิน 10 มิลลิวินาที 

9.3.2 เก็บรักษาขอมูลของผูใชงานเทาที่จําเปนเปนรายบุคคลนับต้ังแตเร่ิมใชงาน 
และตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแตการใชงานนั้นสิ้นสุดลง 

ระเบียบ มทส. วาดวยการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2551 Page 4 of 7 



9.3.3 เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน นับต้ังแตวันที่
ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

9.3.4 เก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอรในสื่อที่สามารถรักษาความครบถวน
ถูกตองแทจริง มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บเปนระดับชั้น
ความลับในการเขาถึง โดยระบุตัวบุคคลที่สามารถเขาถึงสื่อดังกลาวได
ตามลําดับช้ันความลับ ทั้งนี้ บุคคลที่เขาถึงขอมูลจราจรคอมพิวเตอรให
เปนไปตามที่ศูนยคอมพิวเตอรกําหนด 

 
ขอ 10 การปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

10.1  การเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
ผูใชงานตองยืนยันตัวบุคคลโดยการใชรหัสประจําตัวและรหัสผานหรือเทคนิควิธีอ่ืนทุกครั้ง

กอนเขาระบบหรือใชงานระบบคอมพิวเตอร 

10.2  ลักษณะความผิดที่เกิดจากการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
ผูใชงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงานระบบคอมพิวเตอร โดยจะตองไมกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับการใชงานระบบคอมพิวเตอรที่ระบุไวตอไปนี้ 
10.2.1 การเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 
10.2.2 เปดเผยโดยมิชอบถึงมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอ่ืน

จัดทําขึ้นเปนการเฉพาะ 
10.2.3 การเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน 
10.2.4 กระทําดวยประการใดโดยมิชอบเพื่อดักรับขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่อยู

ระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลนั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชน
สาธารณะ 

10.2.5 กระทําดวยประการใดใหเกิดความเสียหาย ทําลาย แกไข เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ 

10.2.6 กระทําดวยประการใดโดยมิชอบเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผู อ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวางหรือรบกวนจนไมสามารถทํางานได
ตามปกติ 

10.2.7 จัดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปน
เครื่องมือในการกระทําความผิดตามขอ 10.2.1 ขอ 10.2.2 ขอ 10.2.3 ขอ 
10.2.4 ขอ 10.2.5 และขอ 10.2.6 

10.2.8 สงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการ
ใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข 

10.3 ลักษณะความผิดเกี่ยวกับขอมูลคอมพิวเตอร 
ผูใชงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใชงานระบบคอมพิวเตอร โดยจะตองไมกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับขอมูลคอมพิวเตอรตามที่ระบุไวตอไปนี้ 

10.3.1 การนําขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ที่นาจะเกิดความ
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เสียหายแกผูอ่ืนเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
10.3.2 การนําขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ที่นาจะเกิดความเสียหายตอความ

มั่นคงของประเทศเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
10.3.3 การนําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอรอันเปนความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

10.3.4 การนําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอรที่มีลักษณะอันลามก 
หรืออนาจารและบุคคลทั่วไปอาจเขาถึงได 

10.3.5 การนําขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ เขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหวของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น 
ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด โดย
ทําใหผูอ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังหรืออับอาย และบุคคลทั่วไป
อาจเขาถึงได 

10.3.6 เผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรตามขอ 10.3.1 ขอ 10.3.2  ขอ 10.3.3 
ขอ 10.3.4 หรือขอ 10.3.5 

10.4 ผูดูแลระบบโดยความเห็นชอบของผูอํานวยการสามารถดําเนินการใดๆ เพื่อปองกัน
และแกปญหาการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรได เชน ระงับหรือยกเลิกการใชงานชั่วคราวหรือถาวร
แกผูใชงานที่กระทําผิด การนําขอมูลคอมพิวเตอรที่ตรวจพบวาไมถูกตองหรือไมเหมาะสมออกจากระบบ
คอมพิวเตอร เปนตน 
 

ขอ 11 ความรับผิดตามกฎหมาย  
ระเบียบนี้ไมไดกอใหเกิดสิทธิทางกฎหมายที่ทําใหผูใชงานพนผิด แมจะไดปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ และผูใชงานตกลงยินยอมที่จะไมดําเนินการใดๆ ทางกฎหมายตอมหาวิทยาลัยหรือพนักงาน
หรือศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งไดปฏิบัติตามระเบียบนี้ แตอยางไรก็ตามหากผูใชงานกระทําการละเมิดหรือ
กระทําผิดตามระเบียบนี้ อาจเปนความผิดวินัยและเปนเหตุใหถูกลงโทษทางวินัยได 

มหาวิทยาลัยไมมีสวนรับผิดชอบตอการละเมิดทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการใชระบบ
คอมพิวเตอร 

 
ขอ 12 การพิจารณาโทษผูกระทําผิด  

12.1 พนักงานที่กระทําความผิดตามระเบียบนี้ จะถูกลงโทษตามขอบังคับวาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 หมวดที่ 6 เร่ืองวินัยและการรักษาวินัย 

12.2 นักศึกษาที่กระทําความผิดตามระเบียบนี้ จะถูกลงโทษตามขอบังคับวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 แลวแต
กรณี   

12.3 บุคคลนอกเหนือจาก 12.1 และ 12.2 หากกระทําความผิดตามระเบียบนี้ จะถูกเพิก
ถอนหรือระงับการใช และถูกสงขอมูลการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติ วาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
 

ขอ 13 การรายงานผล  
ในแตละปงบประมาณใหผูดูแลระบบรายงานผลการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ตอศูนย
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คอมพิวเตอร ซึ่งการรายงานประกอบดวย 
13.1 การเพิกถอนหรือการระงับชั่วคราว หรือถาวรเกี่ยวกับการใชอุปกรณ ตลอดจน

เครือขายคอมพิวเตอรและหรือระบบคอมพิวเตอร พรอมดวยเหตุผล 
13.2 ความเห็นของผูดูแลระบบวาการสั่งการตามขอ 13.1 สมเหตุสมผลหรือไม 
13.3 ความเห็นของผูใชงานที่ถูกสั่งการตามขอ 13.1 สมเหตุสมผลหรือไม 

รายงานดังกลาวใหสรุปขอเท็จจริงพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งเพิกถอน หรือการสั่ง
ระงับชั่วคราวและหรือถาวร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการกํากับดูแลการใชอุปกรณ ตลอดจนเครือขาย
คอมพิวเตอรและหรือระบบคอมพิวเตอรตอไปในอนาคต 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่      17        พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
 

 
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน   

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน) 
นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

ระเบียบ มทส. วาดวยการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พ.ศ. 2551 Page 7 of 7 


