
 
ระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน 

วาดวย  การดูแลระบบคอมพิวเตอรและการใชบรกิารคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2551 
 

 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยขอนแกนบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีตอทางราชการและเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550           
ซึ่งหามมิใหบุคคลใดทําดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทําตามคําสั่งที่กําหนดไว 
หรือ ทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือ ใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข 
หรือ ทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือ ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ หรือ มีลักษณะลามกอนาจาร  กอใหเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ  รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2541  ประกอบกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550  
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550   และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่  2/2551 เม่ือวันที่ 6  กุมภาพันธ  2551  สภามหาวิทยาลัยขอนแกนจึงวางระเบียบ ไวดังนี้ 

ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย การดูแลระบบ
คอมพิวเตอรและการใชบริการคอมพิวเตอร  พ.ศ. 2551”   

ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ 3.  ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ”   หมายถึง   คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย  ศูนย สถาบัน  สํานักหรือ 
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะและใหหมายความรวมถึงองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัย 
 “คณบดี”   หมายถึง   คณบดี  ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   และใหหมายความรวมถึงองคกรในกํากับ
มหาวิทยาลัย 
 “ศูนยคอมพิวเตอร”   หมายถึง  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “ผูอํานวยการ”   หมายถึง   ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 “บุคลากร ”    หมายถึง     บุคลากรทุกคนที่สั งกัดและปฏิบัติ งานใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และใหหมายความรวมถึงพนักงานองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย 
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 “ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ”   หมายถึ ง    อุ ป ก รณ ห รื อชุ ด อุ ปก รณ ข อ ง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  โดยมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่งหรือ สิ่งอ่ืนใดและ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ หรือ ชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
 “ขอมูลคอมพิวเตอร”   หมายถึง   ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือ สิ่งอ่ืน
ใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร  อาจประมวลผลไดและให
หมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 
 “ผูใชบริการ”   หมายถึง   ผูใชบริการระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยไมวา
จะเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

  “ ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ”   หมายถึง   บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
แตงตั้งใหดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร หรือ ขอมูลคอมพิวเตอรในระบบคอมพิวเตอร 
 “ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”   หมายถึง   ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง  เสนทาง  เวลา วันที่ ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรือ อ่ืนๆ เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น  

ขอ 4.  การใหบริการระบบคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน 
  หามมิใหใชระบบคอมพิวเตอร เพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
ในทางการคา หรือ แสวงหากําไร หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดี 

ขอ 5.  การแตงตั้งผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  
(1) ระบบคอมพิวเตอรของคณะ  ใหคณบดีมีอํานาจแตงตั้งผู ดูแลระบบ

คอมพิวเตอร และใหคณะสงสําเนาหนังสือแตงตั้งผูดูแลระบบคอมพิวเตอรใหศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือ
เก็บเขาฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

(2) ระบบคอมพิวเตอรของสวนกลางและหนวยงานที่อยูนอกเหนือจาก   (1) 
ใหผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร มีอํานาจแตงตั้งผูดูแลระบบคอมพิวเตอร และใหบันทึกขอมูลเก็บ
เขาฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

ขอ 6.  ศูนยคอมพิวเตอรมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
(1) เก็บ รักษาและปรับปรุ งฐานขอ มูลบัญชี ระบบคอมพิว เตอรของ

มหาวิทยาลัยใหสามารถอางอิงถึงระบบคอมพิวเตอร  
(2)  จัดทํารูปแบบการใหบริการระบบคอมพิวเตอร การใหบริการคอมพิวเตอร 

การจัดเก็บและการตรวจสอบขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
(3) ประสานงานกับผูดูแลระบบคอมพิวเตอรทุกคณะ/หนวยงาน ในการ

ถายทอดนโยบายการดูแลระบบคอมพิวเตอรรวมถึงการถายทอดองคความรูและใหคําแนะนําในการ
ดูแลระบบคอมพิวเตอรใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย 

(4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ 7.  ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร  และเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
ตามที่ไดรบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

(2) เก็บรักษาและปรับปรุงฐานขอมูลบัญชีระบบคอมพิวเตอรและนําสงศูนย
คอมพิวเตอร 
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(3) สรางบัญชีผูใช และกําหนดระดับสิทธิการใหบริการของระบบคอมพิวเตอร 

ใหแกผูใชบริการและเก็บรักษาบัญชีผูใชและขอมูลประจําตัวของผูใชบริการดวยวิธีการที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยและเปนความลับ 

(4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ 8.  หลักเกณฑและวิธีการดูแลระบบคอมพิวเตอร  สิทธิ  หนาที่  ความรับผิดชอบ  

ของผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 9.  ผูใชบริการจะตองใชระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร หรือ การ

ติดตอสื่อสารทางคอมพิวเตอร   ตามที่กําหนดไวในระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย   
หามมิใหบุคคลใดทําดวยประการใด ๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทําตามคําสั่งที่กําหนดไว หรือ 
ทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือ ใชวิธีการใด ๆ เขาลวงรูขอมูล แกไข หรือ 
ทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือ ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพร
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ หรือ มีลักษณะลามกอนาจาร  กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคงของรัฐ  รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 สิทธิ  หนาที่  และความรับผิดชอบของผูใชบริการระบบคอมพิวเตอร  ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 10.  ผูใชบริการ หรือ  ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร  ที่ฝาฝนระเบียบ หรือ ประกาศ 
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับระเบียบนี้    ถือเปนความผิดทางวินัยและความผิดทางแพงและทางอาญา
แลวแตกรณี   และใหดําเนินการ  ดังนี้ 
   (1) กรณีผูกระทําการฝาฝนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย  ใหผูอํานวยการ    
ศูนยคอมพิวเตอร  หรือคณบดี  มีสิทธิวากลาวตักเตือนและระงับการใหบริการ  หรือสงเรื่องไปยัง
คณะหรือหนวยงานตนสังกัดเพื่อดําเนินการทางวินัยนักศึกษาตอไป   
   (2)  กรณีผูกระทําการฝาฝนเปนบุคลากร ใหผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
หรือคณบดี  มีสิทธิวากลาวตักเตือนและระงับการใหบริการ  หรือสงเรื่องไปยังคณะหรือหนวยงาน   
ตนสังกัดเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป   
   (3)  กรณีผู ก ร ะทํ าการฝ าฝ น เป นบุ คคลภายนอก  ให ผู อํ านวยการ            
ศูนยคอมพิวเตอร หรือคณบดีมีอํานาจระงับการใหบริการ และสงเรื่องใหมหาวิทยาลัยดําเนินคดีอาญา 
หรือดําเนิน คดีแพง  
         กรณีผูกระทําการฝาฝน ตาม  (1)  และ  (2)  เปนการฝาฝนที่เปนการกระทําผิดอาญา 
หรือ เปนการกระทําผิดทางแพงดวย ใหสงเรื่องใหมหาวิทยาลยัพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป   

ขอ 11.  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 
หรือแนวปฏิบัติที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 
 ประกาศ ณ วนัที่   13     กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 
 

 
 (ลงชื่อ) พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 

(เภา  สารสิน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 


