
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 เร่ือง วิธีปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

................................................ 

 ด้วยมีพระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ .ศ. ๒๕๕๐  ประกาศใช้ เพื่อให้        
การด าเนินการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัย  จึงออกประกาศ ดังนี้ 

 ข้อ   ๑   ประกาศนี้เรียกว่า  “ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง วิธีปฏิบัติการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 ข้อ   ๒   ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ   ๓   ในประกาศนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “นักเรียน”  หมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “เครือข่ายวรุณ”   หมายความว่า ระบบเครือข่ายฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 “ทรัพยากร”    หมายความว่า  อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ ที่อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 “ผู้ใช”้    หมายความว่า  บุคลากร  นักศึกษา หน่วยงาน  บุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานภายนอก ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  “หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม      
ที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 



๒ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

……………………………… 

 ข้อ   ๔   มหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรใช้งานเครือข่ายวรุณ  
เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และปณิธานของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ   ๕   ให้มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ออก กฎ ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์  ในเครือข่ายวรุณให้สอดคล้องกับประกาศฉบับนี้ 

ข้อ   ๖   ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อเชื่อมของมหาวิทยาลัย จัดหาเพื่อ
ให้บริการที่เก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ใช้ในกิจการที่ไม่เก่ี ยวข้องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๗   การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย 
จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนในการขออนุญาตเข้าใช้ โดยจะมีการลงทะเบียนการเข้าใช้งาน  ตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๘   การขออนุญาตเข้าใช้งานใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของผู้ขอใช้บริการ
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการขอเข้าใช้ระบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบวิธีปฏิบัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 

 ข้อ   ๙   ผู้ใช้งานจะต้องท าความเข้าใจและลงนามเพ่ือยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและจะต้องท าความเข้าใจในส่วนเปลี่ยนแปลงแก้ไข (ถ้ามี) 

 ข้อ   ๑๐   นโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อก าหนดในการปฏิบัติการใช้งานของผู้ใช้  และจะถือเป็นการผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน   

 ข้อ   ๑๑   เมื่อมหาวิทยาลัยพบว่ามีผู้ใช้งานในเครือข่ายวรุณ กระท าการละเมิดการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต   มหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อ   ๑๒   การใช้เครือข่ายวรุณ  หากกระท าการท่ีเป็นการขัดต่อนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้ได้ 

 ข้อ   ๑๓   มหาวิทยาลัย  จะพิจารณาการกระท าของผู้ใช้ เพื่อด าเนินการกับผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนระเบียบ 
 

หมวด ๒ 
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

……………………………… 

 ข้อ   ๑๔   สิทธิการใช้เครือข่ายวรุณเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะ (Privilege)  ที่มหาวิทยาลัยมอบให้บุคคล
หรือหน่วยงานที่ได้รับสิทธิ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นได้ 



๓ 

 

 ข้อ   ๑๕   ผู้ใช้ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น 

 ข้อ   ๑๖   ผู้ใช้ต้องใช้เครือข่ายวรุณตามมารยาทและตามระเบียบวิธีปฏิบัติการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยก าหนด และระบบสากลบังคับใช้ 

 ข้อ   ๑๗   มหาวิทยาลัยด าเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์       
พ.ศ.๒๕๕๐  ดังนั้นการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐  และกฎหมายประกอบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ใช้สามารถศึกษาตัวกฎหมายได้   โดยติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๑๘   มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนหรือยินยอมให้ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย กระท าผิดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และกฎหมายประกอบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ   ๑๙   มหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบรายชื่อเครือข่ายวรุณของผู้ใช้ (User ID) พร้อมรหัสผ่าน 
(Password) กับผู้ใช้งาน ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
เป็นรายบุคคล และมีกฎ ระเบียบในการใช้งานรหัสผ่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของระบบโดยรวม 

 ข้อ   ๒๐   มหาวิทยาลัยจะมอบรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ และถือว่ารหัสผ่านเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แจ้งรหัสผ่านที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของตนให้กับบุคคลอื่น และผู้ใช้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกัน
รหัสผ่านของตนเองหรือหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  หากมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบอาจพิจารณาระงับการใช้
งานได้ 

ข้อ   ๒๑   มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกัน 

ข้อ   ๒๒   ผู้ใช้อาจได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ในระบบงานอ่ืนๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่ผู้ใช้จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของการใช้ระบบและเก็บรักษาชื่อและรหัสผ่านไว้  ห้ามมิให้เปิดเผยกับผู้อื่น       
ยกเว้นได้รับอนุมัติจากหน่วยงานโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ข้อ   ๒๓   หากจะต้องมีการเลิกใช้ชื่อและรหัสผ่าน ให้แจ้งกับหน่วยงานโดยตรง เพ่ือท าเรื่องขอ
ยกเลิกการใช้ โดยจะต้องกระท าทันที หลังจากการเลิกใช้งาน 
 ข้อ   ๒๔   เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ผู้ใช้มีหน้าที่
รักษาให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้รวมไปถึงการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรม
ประยุกต์หรือชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์ 

 ข้อ   ๒๕   มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นท่ีมิใช่ของ 
มหาวิทยาลัย  ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นได้ท าการแจ้งและลงทะเบียนขอใช้งาน
กับ มหาวิทยาลัยแล้ว 

 ข้อ   ๒๖   ประเภทผู้ใช้และสิทธิของการใช้เครือข่ายวรุณ 
   (๑)  บุคลากร  มีสิทธิขอใช้เครือข่ายวรุณได้  โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานและก าหนดอายุการใช้งาน
จนกว่าพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  นักศึกษา  มีสิทธิขอใช้เครือข่ายวรุณได้  โดยมีอายุการใช้งานจนกว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 (๓)  นักเรียน  มีสิทธิขอใช้เครือข่ายวรุณได้  โดยมีอายุการใช้งานจนกว่าพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 



๔ 

 

 (๔)  หน่วยงานภายนอก บุคคลภายนอก  ไม่สามารถขอใช้เครือข่ายวรุณได้  ยกเว้นกรณีที่มีการจัด
อบรมตามหลักสูตร  หรือการบริการวิชาการท่ีจ าเป็นต้องใช้เครือข่ายวรุณ  กรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจ
อนุญาตให้ใช้งานในเครือข่ายเฉพาะการด าเนินการในครั้งนั้น ๆ ก็ได้ 

 ข้อ   ๒๗   เอกสารที่ใช้ในการขอใช้เครือข่ายวรุณและรหัสผ่าน (Password) ที่ต้องมาด าเนินการยื่นที่  
มหาวิทยาลัย   ดังนี้ 
 (๑)  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประเภทอ่ืนที่ใช้ในทาง
ราชการ 
 (๒)  นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประเภทอ่ืนที่ใช้ในทางราชการ 
 (๓)  บุคคลภายนอก  ให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  บัตรประจ าตัว
ประชาชน  หรือบัตรประเภทอ่ืนที่ใช้ในทางราชการ 
 (๔)  หน่วยงานภายนอก  ให้ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์การขอใช้จากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง
มหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

 ระบบเครือข่าย 
…………………………… 

 ข้อ   ๒๘   มหาวิทยาลัย มีหน้าที่จัดพื้นที่ส าหรับรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Server) ของผู้ใช้บริการ 
รวมถึง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบเครือข่าย โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการบ ารุงรักษาให้ระบบ
ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ   ๒๙   มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หากพบว่าเครื่องแม่ข่าย (Server) 
ของผู้ใช้บริการก่อให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพ ความม่ันคง ซึ่งถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และขัดต่อ
ค าสั่ง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 

 ข้อ   ๓๐   มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดกับเครื่องแม่ข่าย (Server)        
ที่รับฝาก หรือการใช้บริการบนเครื่องแม่ข่ายของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกรณีใด นอกจากผู้ใช้เครือข่ายวรุณ         
จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย (Server) เท่านั้น 

 ข้อ   ๓๑   ผู้ใช้บริการมีฐานะเป็นผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐  มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  ตามประกาศกระทรวง 
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ      
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจมอบความรับผิดชอบนี้ให้กับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายโดยบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายจะต้องรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในเครื่องแม่ข่าย  

 ข้อ   ๓๒   การให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่ายส าหรับผู้ใช้บริการ สิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑)  มหาวิทยาลัย พบการกระท าผิดกฎหมาย  ขัดต่อ  ค าสั่ง ระเบียบ  ประกาศของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏมหาสารคามหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม 



๕ 

 

 (๒)  มหาวิทยาลัย ได้รับค าสั่งให้ระงับการให้บริการ  ถูกยึด  หรือถูกอายัดระบบคอมพิวเตอร์ตาม
กฎหมาย 
 (๓)  ผู้ใช้บริการขอยกเลิกการใช้บริการเครือข่ายวรุณ กับมหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๓๓   มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ยกเลิก  หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขการขอ
ใช้งานเครือข่ายวรุณตามท่ีเห็นสมควร 

 
หมวด ๔ 

  การใช้งานซอฟต์แวร์ และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์   
................................ 

 ข้อ   ๓๔   การส่งข้อมูลใดๆ  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์     
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ   ๓๕   หากพบว่าผู้ใช้เครือข่ายวรุณ มีการส่งข้อมูลที่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐  หรือผิดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ให้แจ้งต่อมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ   ๓๖   การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของระบบโดยให้หน่วยงานโดยตรงเป็นผู้ขอสิทธิในการใช้งาน 

 ข้อ   ๓๗   ห้ามผู้ใช้ ใช้ซอฟต์แวร์ ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ 

ข้อ   ๓๘   ห้ามผู้ใช้น าซอฟต์แวร์ใดๆ  มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึง
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆของมหาวิทยาลัย  โดยไม่ได้รับความอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  
  

หมวด ๕ 
การใช้งานที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ 

................................... 

 ข้อ   ๓๙   การใช้เครือข่ายวรุณ  ต้องไม่กระท าสิ่งที่กฎหมายระบุเป็นความผิด 

 ข้อ   ๔๐   ห้ามผู้ใช้ ใช้เครือข่ายวรุณด้วยบัญชีของผู้อื่น ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของบัญชี 

 ข้อ   ๔๑   ห้ามผู้ใช้ละเมิดข้อมูลของผู้อื่น เพื่อ คัดลอก แก้ไข ลบ  หรือเพ่ิมเติม  โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๔๒   ห้ามผู้ใช้เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้หรือของหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๔๓   ห้ามผู้ใช้ใช้งานที่เป็นสาเหตุให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายวรุณเสียหายหรือมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ 



๖ 

 

 ข้อ   ๔๔   ห้ามผู้ใช้ พยายามท าลายหรือท าลายระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายวรุณ  

 ข้อ   ๔๕   ห้ามผู้ใช้ ใช้หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์  (Software)  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 ข้อ   ๔๖   ห้ามผู้ใช้ลักลอบดักจับข้อมูลในเครือข่ายวรุณ 

 ข้อ   ๔๗   ห้ามผู้ใช้ปลอมแปลงเป็นบุคคลอ่ืน  เพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และ
ผู้ใช้อ่ืน 

 ข้อ   ๕๘   ห้ามผู้ใช้ใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวรุณ  เพื่อสร้างความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์
หรือเครือข่ายอ่ืน 

 ข้อ   ๔๙   ห้ามผู้ใช้เผยแพร่  กระท าการอันใดเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐ หรือการเข้าถึงสื่อลามก
อนาจาร  อันเป็นการกระท าท่ีผิดจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน  

 ข้อ   ๕๐   ห้ามผู้ใช้ใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวรุณ เพื่อประกอบธุรกิจ 

 ข้อ   ๕๑   ห้ามใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวรุณ เพื่อเปิดให้บริการใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ   ๕๒   ห้ามผู้ใช้น าเลขท่ีอยู่ในไอพี  (IP Address) ของมหาวิทยาลัย ไปจดทะเบียนชื่อโดเมนอ่ืน
นอกเหนือจากชื่อโดเมน .rmu.ac.th โดยไม่ได้รับอนุญาต 

 ข้อ   ๕๓   มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระท าท่ีเกิดข้ึนจากผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้  

  ข้อ   ๕๔   ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประกาศนี้  ให้
อธิการบดี มีอ านาจตีความและวินิจฉัย เมื่ออธิการบดี ตีความและวินิจฉัยแล้ว ให้ถือเป็นที่สุด  
 
 

             ประกาศ  ณ วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(รองศาสตราจารย์  ดร.สมเจตน์  ภูศรี) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 


