
 
ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

ว่าด้วย การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย พ.ศ. 2550 
 

--------------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ได้จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น    เพื่ออ านวยความสะดวก 
แก่ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในการปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียน 
พร้อมทั้ง จัดให้แก่นักเรียน  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ในระหว่างการเรียนการสอน  
ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง    เห็นสมควรวางระเบียบ   
ไว้ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาว่าด้วย การใช้งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 
 

ข้อ 3    ในระเบียบนี้  
“โรงเรียน”     หมายถึง    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
“เครือข่ายคอมพิวเตอร์”  หมายถึง    เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
“อธิการ”   หมายถึง    อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

 “ครู”   หมายถึง     ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน ครูและเจ้าหน้าที่ 
 “ครูผู้ร่วมบริหาร” หมายถึง    ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังจากโรงเรียนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
 “ครูผู้สอน”  หมายถึง    ผู้ที่ท าหน้าที่สอน ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในโรงเรียน 
        อัสสัมชัญนครราชสีมา 
 “ครูสนับสนุนการสอน” หมายถึง    ผู้สนับสนุนการสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในโรงเรียน 
        อัสสัมชัญนครราชสีมา มีคาบสอนไม่เกิน 11 คาบ 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในโรงเรียนอัสสัมชัญ 
                     นครราชสีมา โดยไม่มีคาบสอน 
 “พนักงาน”  หมายถึง   พนักงานและลูกจ้างของโรงเรียน รวมถึงบุคคลอ่ืน 

                ที่โรงเรียนมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามสัญญา  
  ข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ 
 



"ข้อมูล"   หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เร่ืองราว ข้อเท็จจริงข้อมูล หรือ  
สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพ 
ของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้ 
จัดท าไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ  
แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 
หรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือวิธีอื่น 
ใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

"ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์" หมายถึง       ครูที่ได้รับมอบหมายจากอธิการให้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์            
ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

ข้อ  4     ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย  
คอมพิวเตอร์  
 

ให้มี "คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ที่อธิการแต่งตั้ง 
จากครูของโรงเรียน      โดย คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ  

ปฏิบัติตามระเบียบนี้  
(2)  ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
(3)  ให้ค าแนะน าและค าเสนอแนะต่ออธิการในการก าหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับ 
        การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  
(4) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนออธิการเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม 
 (5)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
 (6)  ด าเนินการเร่ืองอื่นตามที่อธิการมอบหมาย 

 

ข้อ  5     ข้อปฏิบัติของครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  
ในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(1)    ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน 

มีสิทธิใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้   ภายใต้ข้อก าหนดแห่งระเบียบนี้ 
 

การฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง    และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โรงเรียน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด       โรงเรียนจะพิจารณาด าเนินการทางวินัยและทาง
กฎหมายแก่ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน  
และนักเรียนที่ฝ่าฝืนตามความเหมาะสมต่อไป 



(2)  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  
พึงใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่ download ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่โดย 
ไม่จ าเป็น และไม่ควรปฏิบัติในระหว่างเวลาท างาน  ซึ่งมีการใช้เครือข่ายอย่างหนาแน่น 

 
(3)  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  

พึงใช้ข้อความสุภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้เครือข่าย      อาทิเช่น  
ไม่ใช้การส่ง mail แบบกระจายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จ าเป็น หรือ การใช้ 
ข้อความที่สุภาพชนทั่วไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 
(4)  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  

มีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้บุคคลอ่ืน 
เข้าใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์จากบัญชีผู้ใช้ของตนเอง  

 
(5)  เพื่อประโยชน์ในการใช้รหัสผ่านส่วนบุคคล ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน  

ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนจะตอ้ง 
 

- ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส าหรับการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร  
   ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงานและนักเรียนครอบครองใช้งานอยู่  
   ทั้งในระดับ BIOS และระดับระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยรหัสผ่านส่วน 
   บุคคลดังกล่าวต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่าง 
   ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ปกติ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน แต่ไม่ควร 
   ก าหนดรหัสผ่านส่วนบุคคลจากชื่อหรือนามสกุลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว  
  หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือจากค าศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม  
 
-  ใช้รหัสผ่านส าหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
 
 -  ไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจ ารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ  
     (Save Password) ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน  
     ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  ครอบครองอยู่  
 
 -   ไม่จดหรือบันทึกรหัสผ่านส่วนบุคคลไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน  

 
 



(6)  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนัก เรียน
จะต้องไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 

- เพื่อการกระท าผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  
 

- เพื่อการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
 

- เพื่อการพาณิชย์  
 

- เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น 
  ข้อมูลของโรงเรียน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม  
 

- เพื่อกระท าการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโรงเรียน หรือของ 
  บุคคลอ่ืน  
 

- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ที่         
  มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว  
 

- เพื่อการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่โรงเรียน เช่น การ 
  รับหรือส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือการรับหรือส่งข้อมูลที่ได้รับจาก 
  บุคคลภายนอกอันมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลอ่ืนไปยัง 
  ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน     
  หรือบุคคลอ่ืน เป็นต้น  
 

- เพื่อขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือของครู ครูผู้ร่วมบริหาร  
  ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนอ่ืนของโรงเรียน หรือ 
  เพื่อให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
 
- เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
  ไปยังที่อยู่เว็บ (web site) ใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ 
  คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง  
 
- เพื่อการอ่ืนใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของโรงเรียน หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
  หรือความเสียหายแก่โรงเรียน 

 
 
 



(7)  เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยส่วนรวม   ครู ครูผู้ร่วมบริหาร  
ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนจะต้อง 
-  ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
-  ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่าย     
     คอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิการก่อน  
-  ไม่ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนใดเพิ่มเติมในเคร่ือง  
     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของโรงเรียน เพื่อให้บุคคลอ่ืนสามารถใช้งานเคร่ือง 
     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ได้  
-   ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ตนเองครอบครองใช้งานอยู่เมื่อใช้งานประจ าวัน  
     เสร็จสิ้น หรือเมื่อมีการยุติการใช้งานเกินกว่า 1 ชั่วโมง เว้นแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้น  
     เป็นเคร่ืองบริการ (server) ที่ต้องใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง  
-    ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากภายนอกโรงเรียน ทุกคร้ังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     ส าหรับตรวจสอบและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน จัดให้ และหากตรวจพบ 
     ไวรัสคอมพิวเตอร์ฝังตัวอยู่ในข้อมูลส่วนใดจะต้องรีบจัดการท าลายไวรัสคอมพิวเตอร์ 
      หรือข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด  
-    ลบข้อมูลที่ไม่จ าเป็นต่อการใช้งานออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของตนเพื่อ  
      เป็นการประหยัดปริมาณหน่วยความจ าบนสื่อบันทึกข้อมูล  
-    ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลซึ่งโรงเรียน จัดให้ส าหรับใช้ในการ  
      ติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายนอกสถานที่ท าการของโรงเรียน 
-    ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่อธิการ  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
      หรือคณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในการ 
      ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ ครู  
      ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  
      และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติตามค าแนะน าของอธิการ ผู้ดูแลเครือข่าย 
      คอมพิวเตอร์ หรือคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  
-     ระมัดระวังการใช้งานและสงวนรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครือข่าย  
       คอมพิวเตอร์เหมือนเช่นบุคคลทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน  
       บุคคลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี  
-     ไม่เข้าไปในสถานที่ตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต  
-      คืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นของโรงเรียน เช่น  
       ข้อมูลและส าเนาของข้อมูล ฯลฯ ให้แก่โรงเรียน รวมทั้งขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ 
        บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คืนจากโรงเรียน ภายในก าหนด 7 วันนับแต่วันพ้นสภาพ 
        การเป็นครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน  



ข้อ 6   ข้อปฏิบัติของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

(1)  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องดูแลรักษาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้  
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องสอดส่องดูแลการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ  
ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

หากผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า ครู ครูผู้ร่วมบริหาร ครูผู้สอน ครูสนับสนุนการสอน 
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน     ผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่จะละเมิดข้อก าหนดการ
ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แห่งระเบียบนี้           ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องรายงานให้
คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตลอดจนหัวหน้าที่เหนือ
ขึ้นไปทราบโดยเร็วที่สุด       และในกรณีจ าเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
โรงเรียน  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอ านาจในการระงับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของครู ครูผู้ร่วมบริหาร  ครูผู้สอน  ครูสนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน  และนักเรียน
ดังกล่าวได้ทันที 

 

(2)  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะกรรมการ  
ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      ตลอดจนหัวหน้าที่เหนือขึ้นไปเพื่อ 
พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามที่อธิการมอบหมาย 

 

(3)  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการติดต้ังอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์  ระบบการเข้ารหัส 
ข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ตลอดจนบ ารุงรักษา 
สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 

(4)  ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในการเข้าถึงข้อมูลที่รับ  
หรือส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งตนไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น  และจะต้องไม่ 
เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับมาจากหรือเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ 

 

(5)  เมื่อผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องคืนทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
ที่เป็นของโรงเรียน เช่น ข้อมูลและส าเนาของข้อมูล กุญแจ ฯลฯ ให้แก่โรงเรียน    ในทันทีที่ 
พ้นหน้าที่ และให้คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ด าเนินการตรวจสอบการคืนทรัพย์สินของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พ้นจากหน้าที่โดย  
ละเอียดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 



(6) ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดในระเบียบนี้  และก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่โรงเรียน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โรงเรียน จะพิจารณาด าเนินการทางวินัยและ 
ทางกฎหมายแก่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นตามความเหมาะสมต่อไป  

 
ข้อ 7   ให้อธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของ 

อธิการให้เป็นที่สุด 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่  14   พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 
 

ลงชื่อ      ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์ 
(ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์) 

        อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 


