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	 ในการใช้งานบริการเครือข่าย	LRU NET	นั้น	เป็นการใช้งานบริการ 

ต่างๆ	 บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 ซึ่งทาง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดท�าระบบจัดการผู ้ใช้งานหรือระบบบัญชีรายชื่อ 

ผู้ใช้งานเครือข่าย	 โดยก�าหนดให้ใช้	 ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน	 และรหัสผ่านเดียวกัน 

ในการใช้งานเครือข่ายต่างๆ	 เช่น	 Login	 เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ภายในมหาวิทยาลัย	 ระบบอีเมล์,	 ระบบ	 E-Learning,	 ระบบจัดเก็บไฟล์ 

บน	Google	Drive	เป็นต้น	

	 เม่ือนกัศกึษา	อาจารย์	และบคุลากร	ได้ชือ่บญัชผีูใ้ช้งาน	และรหสัผ่าน	

ก็จะสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	(LRU	NET)	ได้ดังนี้

	 -	การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

	 -	การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย	Wi-Fi

	 -	การใช้งาน	Web	Mail	(@lru.ac.th)

	 -	การใช้งาน	Google	Drive	

	 -	การใช้งาน	LRU	OpenVPN	Client

	 -	การใช้งานระบบการเรียนออนไลน์	LRU-	E-learning	(ปรบัปรงุระบบ

ชั่วคราว)	โดยมีวิธีการเข้าใช้งาน	ดังต่อไปนี้

คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย LRU NET
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1. การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
	 เม่ือมีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย	 

ให้ผู้ใช้งานท�าการ	Login	เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน	

โดยเข้าไปที่	http://login.login

      นักศึกษา และ บุคลากร เลือกป้อนข้อมูล ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และ 

รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่ มีผลต่อการเข้าใช้งาน)

**** แก้ไขภาพหน้าท่ี 4 
1. การเขา้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เมื่อมกีารใช้งานระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยใหผู้้ใช้งานท าการ Login เพื่อยืนยันตัวตน
ในการใช้งาน โดยเข้าไปที ่ http://login.login 

 
 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา และ บุคลากร เลือกป้อนข้อมลู ช่ือบัญชีผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ให้ถูกต้อง 
(ตัวอักษรพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่มผีลต่อการเข้าใช้งาน) 

ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน 

รหัสผ่าน 
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	 	 	 จากนั้นให้ย่อหน้าต่างนี้ลงไว้จนกว่าจะเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต	 ถ้าปิด 
หน้าต่างน้ีไป	 จะท�าให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ 
มหาวิทยาลัยได้
	 กรณีรหัสผ่านเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตสูญหายหรือจ�ารหัสผ่านไม่ได้	 
ให้น�าบตัรประจ�าตวันกัศกึษา	หรือบตัรประจ�าตวัประชาชน	ตดิต่อขอรบัรหสัผ่าน 
ด้วยตนเอง ที่ส�านักงานส�านักวิทยบริการฯ	ชั้น	1	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

 เม่ือเข้าสู ่ระบบสำาเร็จ จะปรากฏหน้าต่างขึ้น	 ให้คลิกปุ่ม	 Next	

เพื่อด�าเนินการต่อ	 ระบบจะแสดงรายละเอียดผู้เข้าใช้งานระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้ส�าเสร็จ	
ให้ย่อหน้าต่างนี้ลงไว้จนกว่าจะเลิก

 ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

***** แก้ไขภาพหน้าที่ 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนี้ผู้งานใช้งานก็
จะสามารถใช้งาน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ด้
ตามปกติ 

   ให้ย่อหน้าต่างนี้ลงไว้จนกว่าจะเลิก 

                  ใช้งานอินเทอร์เน็ต

  จากนี้ผู้ใช้งานก็

จะสามารถใช้งาน

ระบบเครื อข่ าย

อิ น เ ทอร์ เ น็ ต ไ ด้  

ตามปกติ
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2. การติดตั้ง LRU Certificate สำาหรับใช้งาน Wi-Fi
 LRU-WIFI เป็นเครอืข่ายของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย	ส�าหรบัใช้งาน 

เครือข่ายแบบเข้ารหัส	 มีความปลอดภัยสูง	WPA	 คือ	Wi-Fi	 Protected	 

Access	(WPA)	เป็นมาตรฐานความปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง 

การเช่ือมต่อ	Wi-Fi	 โดยมีมาตรฐานสูงกว่า	 Wired	 Equivalent	 Privacy	

(WEP)	ท่ีเป็นมาตรฐานความปลอดภยัแบบเดิม	WPA	ใช้การเข้ารหสั	(encryp-

tion)	ข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่า	WEP	และรับรอง	การเข้ารหัสแบบ	Advance	

Encryption	Stand	ด้วยคีย์	 ขนาด	128,192	หรือ	 256	บิต	ส�าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา

ขั้นตอนการติดตั้ง LRU Certificate
	 Certificate	 เป็นใบรับรองดิจิตอลที่ใชังานในฝั ่งเครื่องลูกข่าย	 

เพ่ือเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งไปยังเครื่องควบคุมเครือข่ายไร้สาย	 ดังนั้น 

หากท�าการเชื่อมต่อ	 Wi-Fi	 เป็นครั้งแรก	 ต้องด�าเนินการตามขั้นตอน 

การติดตั้ง	ดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ https://lru.ac.th/netuser/ โดย Connect WIFI  

ที่มีชื่อว่า LRU-Portal > LRU Wifi Tools 
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 2. เลือกระบบปฏิบัติการ

การใช้งาน LRU-WIFI > eduroam 

สำาหรับ Windows 7, Windows 8, 8.1, 10
**** แก้ไขภาพหน้าท่ี 7 

 

 
 

 

 

 

 

         Click เลือก  
       LRU-WIFI  จากชื่อ 
eduroam > Connect 

            Click เลือก 

    LRU-WIFI จากชื่อ  

eduroam > Connect
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     จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ใส่ UserName และ Password ของ  

Account LRU-NET
**** แก้ไขภาพหน้าท่ี 8 ภาพท่ี 1 

 

 
 

**** แก้ไขภาพหน้าที่ 8 ภาพที่ 2 

 
 

 

**** แก้ไขภาพหน้าท่ี 8 ภาพท่ี 1 

 

 
 

**** แก้ไขภาพหน้าที่ 8 ภาพที่ 2 
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การใช้งาน LRU WIFI สำาหรับ โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android

เลือก ชื่อ WIFI 

ที่จะเชื่อมต่อ 

คือ eduroam หรือ 

eduroam-unifi

เมื่อเลือกเชื่อมต่อ 

WIFI eduroam 

จะปรากฏหน้าต่าง

ดังภาพ

*** หน้า 9 (การใช้งาน LRU WIFI) ใช้ข้อมูลใหม่แทนที่ทั้งหมด*** 

การใช้งาน LRU WIFI ส าหรับ โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android 

เลือก ชื่อ WIFI ท่ีจะเชื่อมต่อ คือ eduroam หรือ eduroam-unifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเลือกเช่ือมต่อ WIFI eduroam จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

เมื่อเลือกเช่ือมต่อ WIFI eduroam-unifi  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th 

Password 

Password 

User name 

User name sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th 
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เมื่อเลือกเช่ือมต่อ WIFI eduroam จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

เมื่อเลือกเช่ือมต่อ WIFI eduroam-unifi  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th 

Password 

Password 

User name 

User name sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th 

เมื่อเลือกเชื่อมต่อ 

WIFI eduroam-unifi 

จะปรากฏหน้าต่าง

ดังภาพ

เมื่อเชื่อมต่อ

สำาเร็จแล้ว

จะปรากฏ

ดังภาพ

 กรอก User name และ Password ที่ช่องตามภาพ โดย User name 

จะต้องใส่ @lru.ac.th ต่อท้ายด้วย ตัวอย่าง sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th ต้องใส่ 

@lru.ac.th จึงจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้

 

กรอก User name และ Password ท่ีช่องตามภาพ โดย User name จะต้องใส่ @lru.ac.th ต่อท้ายด้วย 

ตัวอย่าง sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th ต้องใส่ @lru.ac.th จึงจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 

 

เมื่อเช่ือมต่อส าเร็จแล้วจะปรากฏดังภาพ 

   

 

 

กรอก User name และ Password ท่ีช่องตามภาพ โดย User name จะต้องใส่ @lru.ac.th ต่อท้ายด้วย 

ตัวอย่าง sbxxxxxxxxxx@lru.ac.th ต้องใส่ @lru.ac.th จึงจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ 

 

เมื่อเช่ือมต่อส าเร็จแล้วจะปรากฏดังภาพ 
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การเชื่อมต่อ eduroam และ eduroam-unifi สำาหรับ IOS 

เลือกชื่อ

WiFi (SSID)eduroam 

หรือ edoroam-unifi

กรอกชื่อผู้ใช้ (username) 

และรหัสผ่าน (password) 

เมื่อกรอกเสร็จ

แล้วกดปุ่มเข้าร่วม

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อขึ้นหน้าใบรับรอง

ให้กดปุ่ม เชื่อถือ

การเช่ือมต่อ eduroam และ eduroam-unifi  ส าหรับ IOS 
เลอืกช่ือ WiFi (SSID) eduroam หรอื edoroam-unifi 

 

 

 

 

 

 

กรอก ช่ือผูใ้ช(้username) และรหสัผา่น(password) เมื่อกรอกเสรจ็แลว้กดปุ่ ม เขา้ร่วม 

 

การเช่ือมต่อ eduroam และ eduroam-unifi  ส าหรับ IOS 
เลอืกช่ือ WiFi (SSID) eduroam หรอื edoroam-unifi 

 

 

 

 

 

 

กรอก ช่ือผูใ้ช(้username) และรหสัผา่น(password) เมื่อกรอกเสรจ็แลว้กดปุ่ ม เขา้รว่ม 

 
 

ขัน้ตอนตอ่ไปเมื่อขึน้หนา้ใบรบัรองใหก้ดปุ่ ม เชือ่ถอื 

 

เช่ือมตอ่แลว้สามารถใชง้านได ้

 

การเช่ือมตอ่ LRU-Guest ส าหรบับคุคลภายนอก  
ในกรณีบคุคลภายนอกตอ้งการใชง้านเครอืขา่ยของมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยจะตอ้งท าหนงัสอืเพื่อขอรบั username และ 
password ส าหรบัการใชง้าน LRU-Guest มาทีศ่นูยค์อมพิวเตอรเ์พื่อเป็นหลกัฐานในการยืนยนัตวับคุคล 
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ขัน้ตอนตอ่ไปเมื่อขึน้หนา้ใบรบัรองใหก้ดปุ่ ม เชือ่ถอื 

 

เช่ือมตอ่แลว้สามารถใชง้านได ้

 

การเช่ือมตอ่ LRU-Guest ส าหรบับคุคลภายนอก  
ในกรณีบคุคลภายนอกตอ้งการใชง้านเครอืขา่ยของมหาวิทยาลยัราชภฏัเลยจะตอ้งท าหนงัสอืเพื่อขอรบั username และ 
password ส าหรบัการใชง้าน LRU-Guest มาทีศ่นูยค์อมพิวเตอรเ์พื่อเป็นหลกัฐานในการยืนยนัตวับคุคล 
 

เชื่อมต่อแล้ว

สามารถใช้งานได้

 ในกรณบุีคคลภายนอกตอ้งการใชง้านเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

จะต้องทำาหนังสือเพื่อขอรับ username password สำาหรับการใช้งาน LRU-

Guest มาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล

การเชื่อมต่อ LRU-Guest สำาหรับบุคคลภายนอก 

 
การใช้งาน LRU-Guest เลือกชื่อ WiFi (SSID) LRU-Guest 

 

 

 

 

กรอก ช่ือผูใ้ชง้าน(username) และรหสัผา่น(password) เมื่อกรอกเสรจ็แลว้กดปุ่ ม ลงชือ่เขา้ใช ้

 
 

 

** หัวข้อต่อจากนี้ เป็นข้อ 3. กี่ใช้งาน Web Mail คงไว้ปกติ 

 กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ

รหัสผ่าน (Password) เมื่อกรอกเสร็จแล้ว

กดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้



คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย  LRU NET

13

3. การใช้งาน Web Mail  
	 เข้าไปท่ีหน้าเว็บ	 www.lru.ac.th	 เลือก	 LRU	Mail	 หรือเข้าไปที่	 

URL:	gmail.lru.ac.th	โดยตรง
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	 หากท�าการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว	 ระบบ 

ก็จะไปหน้าอีเมล์โดยอัตโนมัติ	 ซึ่งรูปแบบการใช้งานเป็นรูปแบบของ	 gmail	

ลักษณะการใช้งานเหมือนอีเมล์ทั่วไป

    ผู้ใช้งานกรอก 

Username และ 

Pas swo rd  เพื่ อ 

Login เข้ าใช้ งาน  

E-mail มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเลย 
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4.	การใช้งาน	Google	Drive

กูเกิ้ล ไดร์ฟ (Google Drive)

     บริการตัวใหม่ล่าสุดจากทาง 

Google ที่มีชื่อ ว่า “Google 

Drive” คืออะไร? มีประโยชน์ยังไง

กับชีวิต เราเอามาใช้ทำาอะไรได้บ้าง

สัญลักษณ์ หรือ Icon Logo 
ของ Google Drive

 Google Drive เป็น	Online	Service	ประเภท	Cloud	Technology	 

ที่มีไว้ส�าหรับให้ผู ้ใช้จัดเก็บข้อมูลลงไปในนั้น	 สามารถใช้ได้ฟรี	 (แต่ต้องมี	 

Gmail	Account	ก่อน)	โดยการใช้ฟรีนั้น	จะมีเนื้อที่ให้ใช้	5	GB	(Gigabytes)	

หากต้องการเนื้อที่เพิ่มเติมมากกว่านั้น	 ก็สามารถท�าได้โดยการเสียค่าบริการ	

เป็นรายเดือน	หรือ	รายปี	
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ข้อดีของ Google Drive 
	 1.	 สะดวกสบายในการเก็บไฟล์	

	 2.	 ไม่เปลืองพื้นที่บนอุปกรณ์ต่างๆ	

	 3.	 เชื่อมโยงบริการอื่นๆ	ของ	google	ได้	

	 	 เช่น	google	docs,	google	plus	เป็นต้น	

คุณสมบัติของ Google Drive 
	 1.	 แก้ไขไฟล์เอกสารร่วมกับคนอื่นได้แบบ	 real-time	 คล้ายกับ	

Google	Docs	

	 2.	 สามารถใส่ข้อความแสดงความคดิเห็นลงไปในไฟล์	pdf,	รปู,	วดีโีอ	 

ได้ด้วย	และจะมีข้อความแจ้งเตือนถึงผู้ใช้งานเมื่อมีการแสดงความคิดเห็น

	 3.	 เข้าถึงไฟล์ของเราได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์,	 

Mac,	สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต	Android	รวมทั้งอุปกรณ์	iOS	

	 4.	 ค้นหาได้ทุกอย่าง	 ระบบสามารถน�าข้อความจากเอกสารที่เรา 

อัพข้ึนไปไว้ใน	 Google	 Drive	 มาท�าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได	้ 

รวมถึงรูปภาพก็สามารถค้นหาได้เช่นกัน	

	 5.	 ในเบื้องต้นจะให้พ้ืนที่มา	 5GB	 ฟรี	 แต่ถ้าต้องการมากกว่านั้น 

ต้องจ่ายเงินเพิ่มซึ่งราคาตามขนาดความจุของเนื้อที่

	 นกัศกึษา	อาจารย์	และบคุลากรของมหาวทิยาลยัสามารถเข้าไปใช้งาน	

Google	Drive	ได้	เนื่องจากมีบัญชีอีเมล์	Gmail	อยู่แล้ว	โดยมีวิธีการใช้งาน 

ดังต่อไปนี้



คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย  LRU NET

17

 เริ่มจากเปิดโปรแกรม Web Browser ขึ้นมา และเข้าไปที่เว็บไซต์ 

https://drive.google.com/  จากนั้นคลิกปุ่ม ไปที่ Google ไดรฟ์

วิธีการใช้งาน Google Drive 

    ปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบขึ้นมา 

ให้ใส่ชื่อ Email และ Password  

ของเราลงไป เสร็จแล ้วคลิก

ปุ ่มลงชื่อเข้าใช้ หากทำาการเข้า

สู ่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ระบบ

จะเข้าไปหน้า Google Drive  

โดยอัตโนมัติ
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     เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจ

ของ Google Drive เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว 

กรณีเข้าใช้งานแล้ว

การจัดการไฟล์

มุมมองการแสดงผล

หน้าต่างแสดงไฟล์

แถบสถานะ

การตั้งค่า

แสดงรายละเอียดไฟล์
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ส่วนที่ 1  เปน็สว่นของการจัดการไฟล ์: เราสามารถดูไฟลใ์นสว่นต่างๆ	ได้	

สรา้ง	Folder	ส�าหรับเกบ็ไฟลห์รอือพัโหลดไฟลข้ึ์นไวบ้น	Google	Drive	สามารถ

จัดได้การที่แทบเมนูด้านซ้ายมือ

ส่วนที่ 2  เป็นส่วนของหน้าต่างแสดงไฟล์ : เมื่อเราอัพโหลดไฟล์ไว้

บน	Google	Drive	 ไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏในส่วนของหน้าต่างแสดงไฟล์	 และ 

แสดงรายละเอียดและข้อมูลของไฟล์	ซึ่งในหน้าต่างนี้เราสามารถเลือกเปิดดูไฟล์	

หรือดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ส่วนที่ 3  เป็นส่วนแสดงรายละเอียดไฟล์ : ในหน้าต่างด้านขวามือนี้	 

เราสามารถดูรายละเอียดของไฟล์	โดยที่เราต้องท�าการคลิกเลือกไฟล์ก่อนข้อมูล

รายละเอียดจึงจะถูกแสดงออกมา	 และเป็นหน้าต่างส�าหรับแสดงกิจกรรมหรือ

ประวัติในการจัดการไฟล์

ส่วนที่ 4  เป็นส่วนของการเปลี่ยนมุมมองการแสดงผล : เป็นส่วน

ส�าหรับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลของหน้าเว็บ	หรือการเรียงล�าดับไฟล์

ส่วนที่ 5  เป็นสว่นของการตัง้คา่ : เราสามารถตัง้คา่	Google	Drive	ได้จาก

ปุ่มเครื่องมือนี้

ส่วนที่ 6  เป็นส่วนแถบสถานะ : แถบนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลในการ 

จัดเก็บไฟล์	ข้อมูลความจุที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
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วธิกีารสรา้ง Folder	ส�าหรบัเกบ็ไฟลเ์อกสารนัน้	สามารถท�าได	้2	ชอ่งทางดงันี้

วิธีสร้าง Folder ส�าหรับจัดเก็บไฟล์

• ช่องทางที่ 1 

  ไปที่เมนูด้านซ้ายมือ 

คลิกที่	“ใหม่ -> โฟลเดอร์”

• ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ 

  จากนั้นกด “สร้าง” 

• เมื่อสร้างเสร็จแล้ว โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างจะปรากฏในหน้าต่างจะแสดงไฟล์ 

และส่วนของ

การจัดการไฟล์

• ช่องทางที่ 2

  คลิกขวา ที่หน้าต่างแสดงไฟล์

เลือกที่	“โฟลเดอร์ใหม่”



คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย  LRU NET

21

	 อัพโหลดไฟล์ขึ้นบน	Google Drive	ทั้งแบบไฟล์เดียว	และแบบเลือก

ท้ังโฟลเดอร์	 การอัพโหลดไฟล์สามารถเลือกได้	 2	 ช่องทางเช่นเดียวกันกับวิธี 

สร้างโฟลเดอร์

วิธีอัพโหลดไฟล์ขึ้นบน Google Drive

       อัพโหลดแบบเลือกไฟล์
ช่องทางที่ 1 ไปที่เมนูด้านซ้ายมือคลิกที่	“ใหม่	->	อัพโหลดไฟล์”

ช่องทางที่ 2 คลิกขวาที่หน้าต่างแสดงไฟล์เลือกที่	“อัพโหลดไฟล์” 

       อัพโหลดแบบโฟลเดอร์
ช่องทางที่ 1 ไปที่เมนูด้านซ้ายมือคลิกที่	“ใหม่ -> อัพโหลดโฟลเดอร์”

ช่องทางที่ 2 คลิกขวาที่หน้าต่างแสดงไฟล์เลือกที่	“อัพโหลดโฟลเดอร์”

    การอัพโหลดไฟล์  

ผู้ใช้งานสามารถเลือก 

ได้มากกว่า 1 ไฟล์ 

โดยการคลุมด�า

หรือ  
กด CTRL+ คลิก

เลือกไฟล์
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	 วธิกีารนีเ้ปน็วธิกีารแชรไ์ฟลบ์น	Google	Drive	ใหส้ามารถใชง้านรว่มกนั 

ได้	 ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบแก้ไข	หรือแม้กระทั่งการก�าหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานท่าน

อ่ืนสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดได้อย่างเดียวเท่านั้น	 แต่เพิ่มลบแก้ไขไม่ได้	

ซึ่งการแชร์ไฟล์จะมีอยู่	2	วิธีคือ	การแชร์ไฟล์กรอกแบบ	E-mail	(เหมาะส�าหรับ

ระบเุจาะจงคนรบั)	และการแชรไ์ฟลแ์บบแชรล์งิก	์(เหมาะส�าหรบัการแชรแ์บบไม่

เจาะจงผู้รับหรือแชร์แบบเปิดเผย)

การแชร์ไฟล์แบบกรอก E-mail
 	 	 อันดับแรกให้คลิกเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์	 ที่ต้องการจะแชร์ให้

กับเพื่อนๆ	 (ตัวอย่างคลิกแชร์โฟลเดอร์)	 จากนั้นคลิกขวา -> แชร์ หรือคลิกท่ี	 

icon	รูปคนด้านขวามือ

วิธีการแชร์ไฟล์ให้กับผู้อื่นได้ใช้งานร่วมกัน

 เม่ือเริ่มทำาการอัพโหลดไฟล์ จะมีหน้าต่างๆ เล็กด้านมุมขวาล่างขึ้นมา

ปรากฏ หากต้องการยกเลิกการอัพโหลดให้คลิกที่ “ยกเลิก”

แชร์ (Share)
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 	 หลังจากคลิกปุ่มแชร์	 จะปรากฏหน้าต่าง	“แชร์กับคนอื่น” แสดง

ขึ้นมา	ให้เรากรอกอีเมล์ของผู้ที่จะต้องการแชร์ข้อมูลให้	และท�าการก�าหนดสิทธิ์ 

การใช้งานไฟล์ที่ถูกแชร์

  • แก้ไขได้ : ผู้อื่นสามารถแก้ไขไฟล์	 เพิ่มลบ	 และดาวน์โหลดไฟล์ 

ในโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์ได้

  • ดไูด ้:	ผูอ้ืน่สามารถเปิดดไูฟลท์ีถู่กแชร์ใหแ้ละสามารถดาวนโ์หลดได้

 	 เมื่อกรอก	E-mail และก�าหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่	“ส่ง” 

เพื่อเริ่มแชร์ไฟล์

 		 ทางฝั่งผู้รับหรือผู้ที่แชร์ไฟล์ร่วมกับเรา	 โฟลเดอร์ท่ีถูกแชร์นั้นจะ

ปรากฏอยู่ในส่วนของเมนูชื่อ “ขาเข้า” เมื่อคลิกที่เมนูจะปรากฏโฟลเดอร์ที่เรา

ได้แชร์ออกไป



คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย  LRU NET

24

5. การใช้งาน LRU OpenVPN Client
	 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกมายังเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย	โดยผ่านทาง	ADSL	โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1.	เข้าไปที่	https://lru.ac.th/netuser/	เพื่อ	download	โปรแกรม

มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง

 

	 2.	เสร็จแล้วจะได้	LRU-OpenVPN-install.exe

	 3.	ติดตั้งโปรแกรม	LRU-OpenVPN-install.exe

 

	 4.	เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะมี	icon

	 5.	ดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้งาน	OpenVPN

	 6.	ใส่	username	และ	password	ที่ได้รับจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์	

ก็จะสามารถใช้งาน	OpenVPN	ได้แล้ว

	 ซ่ึงการใช ้งานดังกล ่าวเปรียบเสมือนการใช ้งานบนเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ตภายในของมหาวิทยาลัย
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6.		พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด

	 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

ยกเวนความรับผิดผูใหบริการ 
เมื่อทำตามขั้นตอนตามกฎหมายจะรับผิด

กำหนดขั้นตอนการแจงเตือน 
เฉพาะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจเทานั้น 

เพื่อใหมีความชัดเจน เปนไปในแนวทางที่ยอมรับได
มีความโปรงใส ตรวจสอบการดำเนินการได

การนำขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร

(มาตรา 15)

ปรับปรุงความผิดฐานเผยแพรขอมูล 

เอาผิดกับการฉอโกง ปลอม  
หรือขอมูล อันเปนเท็จ

แตไมใชกับหมิ่นประมาท 

(มาตรา 14(1))

ใหปฏิเสธไมรับ Spam งายขึ้น 
ดูแลความเปนสวนตัว (Privacy)

จึงไมเปน Spam
พรอมใหเกณฑที่ชัดเจนวา แคไหน...เพียงใด

SPAM

(มาตรา 11)

ดูแล 
หรือโครงสรางพื้นฐานสำคัญของประเทศ

(มาตรา 12)

CRITICAL
INFRASTRUCTURE 

CRITICAL
INFRASTRUCTURE

สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง 
เชน ระบบการเงิน การธนาคาร ระบบพลังงาน ไฟฟา ประปา

ระบบสาธารณสุข เปนตน

1กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอัตราโทษที่ปรับปรุง
มาตรา 

ม. 12

ม. 12/1

ฐานความผิด อัตราโทษ

เมื่อการแฮกขอมูลหรือระบบ, ดักรับ, Spam, 
เปดเผยมาตรการปองกัน ทำตอ 
โครงสรางสำคัญ เชน ไฟฟา ประปา
 
หากเกิดความเสียหายตามมาดวย

เมื่อแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล, 
ขัดขวางหรือชะลอการทำงานระบบ ทำตอ 
โครงสรางสำคัญ เชน ไฟฟา ประปา

ไมเจตนา แตทำใหคนตาย  

แกไขเปลี่ยนแปลง, ทำใหระบบทำงานไมปกติ
ทำใหบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย

ไมเจตนา แตทำใหคนตาย  

โทษ 1-7 ป ปรับ 10,000 – 140,000

โทษ 1-10 ป ปรับ 20,000 – 200,000 

โทษ 3-15 ป ปรับ 60,000 – 300,000 

โทษ 5–20 ป ปรับ 100,000 – 400,000 

ไมเกิน 10 ป ปรับไมเกิน 200,000 

โทษ 5-20 ป ปรับ 100,000 – 400,000

2กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ที่ศาลพิพากษาวาผิด
เพิ่มมาตราการบรรเทา
ความเสียหายสำหรับ

โดยศาลอาจสั่งใหทำลาย / โฆษณาหรือเผยแพรคำพิพากษา / 
หรือใชมาตรการอื่นๆ) และสั่งใหผูครอบครองขอมูลทำลายขอมูลนั้น 
ตามหลักสิทธิที่จะถูกลืม (RIGHT TO BE FORGOTTEN)

เนื้อหา

(มาตรา 16/1, 16/2)

(CONTENT) 

เพิ่มมาตรการเปรียบเทียบ ในความผิดที่มีโทษสถานเบา 

ลดภาระประชาชนดำเนินคดีชั้นศาล 
เพื่อไมใหติดอยูในกระบวนการยุติธรรมที่ตองใชเวลา และมีคาใชจาย

(มาตรา 17/1)

ดูแลความเสียหาย
ตอตัวบุคคล   

ที่รวมถึงการตัดตอภาพของผูตาย
และกำหนดขอยกเวนในการติชม ดวยความเปนธรรม

(มาตรา 16)

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

3กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

จะทำอยางไร
ใหพนักงานเจาหนาที่ี่ซึ่งเชี่ยวชาญ 
ชวยเหลือทางเทคนิค

แกพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น 

เพื่อบรรเทาความเสียหาย 
ใหกับประชาชนเร็วที่สุด

(มาตรา 18, 19)

ทำอยางไรใหมี
พนักงานเจาหนาที่
ที่เชี่ยวชาญ 
จึงตองใหคาตอบแทน
ที่พอจะสูไดในราคาตลาด
 (มาตรา 28)

ไมนอยกวา 90 วัน หากจำเปนอาจขยายเปน 2 ป 

รูปแบบการกระทำความผิดที่ซับซอนมากขึ้น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

จึงอาจจำเปนตองขยายเวลา
เก็บขอมูลจราจร

ที่ใชเปนพยานหลักฐาน 
(มาตรา 26)

ทางคอมพิวเตอร

5กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เพิ่มมาตรการดูแลเนื้อหา(Content) ที่ผิดกฎหมายอื่น /
กระทบความสงบฯ ศีลธรรมฯ ลดผลกระทบตอสังคม 

แตการปดเว็บตองผานกลไกศาล

ลักษณะเนื้อหา ลักษณะเนื้อหา
    -   ผิดกฎหมายนี้
    -   เปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย  
        ของประเทศ/กอการราย 
        ตามประมวลกฎหมายอาญา
    -   ผิดกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
    -   ผิดกฎหมายอื่นและขอมูลมีลักษณะ  
        ขัดตอความสงบฯ หรือศีลธรรมฯ

-   ขอมูลมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย   
    หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ขั้นตอนการออกคำสั่ง ขั้นตอนการออกคำสั่ง
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานเจาหนาที่           คณะกรรมการกลั่นกรอง

   
พนักงานเจาหนาที่/ผูใหบริการ

9 คน 3/9 ตองมาจากเอกชน
ดานสิทธิ, สื่อมวลชน, IT, หรืออื่น ๆ  

เพิ่มเติมหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ ในการระงับ/ลบเพื่อความชัดเจนและเปนแนวทางเดียวกัน

ศาลรมว.

รมว.ศาล

ดำเนินการระงับ/ลบ

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

(มาตรา 20)

4กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ใหมีการรางประกาศ/ระเบียบ
เพื่อใหเห็นแนวทางการใชบังคับ

มาตรา 11  
กำหนดใหชัดเจนวาอะไรคือ สแปม 
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ที่ทำใหเดือดรอนรำคาญ 

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการสง ลักษณะ และ
ปริมาณของขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอน
รำคาญแกผูรับ และลักษณะอันเปนการปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการแจงเตือนการระงับการทำใหแพรหลายของขอมูล
คอมพิวเตอร และการนำขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตาม พ.ร.บ.วาดวย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสำหรับการระงับการ
ทำใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูใหบริการ พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร ตาม 
พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายชื่อ ลักษณะ หรือรายละเอียดของชุดคำสั่ง
ไมพึงประสงค ซึ่งอาจนำมาใชเพื่อปองกันหรือแกไขชุดคำสั่งไมพึงประสงค
ก็ได (อาจมีการจัดทำในภายหลัง)

ประกาศที่ใชบังคับอยูมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศฉบับใหม ซึ่งตองทำใหเสร็จภายใน 60 วัน หลังวันใชบังคับ (120 + 60 หลังประกาศในราชกิจจาฯ)  

มาตรา 15 
เมื่อผูใหบริการจำเปนตองระงับการเผยแพรเว็บไซต
และยกเวนโทษใหกับผูใหบริการ

มาตรา 17/1
วางกลไกเปรียบเทียบความผิดสำหรับโทษสถานเบา

มาตรา 20 
การระงับการเผยแพร ตองตรวจสอบ
การใชอำนาจโดยศาล

เฉพาะเนื้อหาที่ขัดตอการสงบเรียบรอย
(ที่กระทบตอสังคมในวงกวาง) ตองมีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(อยางนองตองมีเอกชนจากสายสื่อ, สิทธิมนุษยชน ไอที)

อีกช้ันหน่ึง กอนใหศาลตรวจสอบ ถวงดลการทำหนาท่ี

มาตรา 21
กำหนดชุดคำสั่งไมพึงประสงค ที่ใชประโยชนได 
เชน ใชตัวสอบชองโหวงยอมไมผิดกฎหมาย

พ.ร.บ. คอมฯ ใหม
ไมมี Single Gateway แลวแกไขอะไรบาง?

6กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) / ETDA

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



คู่มือการใช้งานระบบเครือข่าย  LRU NET

28

ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ควรมีลักษณะอย่างไร?
	 1.	 ข้อมูลที่จัดเก็บต้องสามารถระบุตัวบุคคลได้	

	 2.	 สามารถชี้แจงเส้นทางของข้อมูลได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 ข้อมูล 

จากใคร,	 เมื่อออกจากเครือข่ายของเราแล้วไปที่ไหน	 รวมไปถึงวัน-เวลาที่ 

ข้อมูลนั้นเข้า-ออกด้วย	

	 3.	 เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้	มีการป้องกันการแก้ไขหรือลบข้อมูล	

	 4.	 ง่ายต่อการค้นหา	

	 ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว	 หากไปหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก	 

ก็อาจจะไม่มีปัญหามากนัก	 เนื่องจากปริมาณข้อมูลจราจรมีขนาดไม่ใหญ่

มากมาย	 แต่ส�าหรับองค์กรที่มีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มากๆ	 ก็คงต้องมองหา	

Solution	 ที่เหมาะสมกับตัวเอง	 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและติดตามหา 

หลักฐานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์กระท�าความผิด	มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

กับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
	 ตามที่จะมีการน�าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์มา	 ประกาศใช้	 โดย	 พรบ.ดังกล่าวนี้ได้มีการก�าหนดเกี่ยวกับ

บคุคลซ่ึงเก่ียวข้องในหลายส่วน	ได้แก่	ผูใ้ห้บรกิาร	ทีห่มายถงึ	ผูป้ระกอบกจิการ 

ทางด้านโทรคมนาคม,	 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต,	 ผู้ให้บริการอื่นๆ	 เช่น	Web	

Hosting,	 Internet	 Cafe	 หน่วยงาน	 บริษัท	 และสถานศึกษาต่าง	 ๆ	 และ 

ได้ก�าหนดให้หน่วยงานหรือองค์การเหล่านี้	 จะต้องท�าการเก็บข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร์	 (traffic	 data)	 ซ่ึงเป็นข้อมูลส�าคัญ	 ที่สามารถน�ามาใช ้

ในการสืบสวน	 หรือสอบสวนการกระท�าผิดตาม	 พรบ.	 ดังกล่าวน้ี	 เป็น 

ระยะเวลา	90	วัน	แต่ไม่เกิน	1	ปี	โดยมีการก�าหนดประเภทของ	Log	File	ที่มี

ความจ�าเป็นต้องเก็บไว้	(ตามมาตรา	24)	ออกเป็น	7	ประเภทดังนี้	
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	 	 •	Personal	Computer	log	file	

	 	 •	Network	Access	Server	or	RADIUS	server	log	file	

	 	 •	Email	Server	log	file	(SMTP	log)	

	 	 •	FTP	Server	log	file	

	 	 •	Web	Server	(HTTP	server)	log	file	

	 	 	UseNet	log	file	

	 	 •	IRC	log	file	

	 ส�าหรับข้อมูลจราจรหรือข้อมูล	 Log	 ที่ต้องจัดเก็บนั้นจะแตกต่างกัน 

ไปตาม	 protocol	 ที่ใช้ในแต่ละบริการขององค์การน้ันๆ	 เช่น	 การใช้บริการ

รับหรือส่ง	Email	การจัดเก็บก็จะให้ความส�าคัญที่การเก็บในส่วนของ	Email	

header	เป็นต้น	โดยข้อมูลจราจรที่ต้องมีการจัดเก็บจะประกอบไปด้วย	

	 	 •	แหล่งก�าเนิด	

	 	 •	ต้นทาง	ปลายทาง	

	 	 •	เส้นทาง	

	 	 •	เวลาและวันที่	

	 	 •	ปริมาณ	

	 	 •	ระยะเวลา	

	 	 •	ชนิดของบริการ	หรืออื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

ของระบบคอมพิวเตอร์	

	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 และที่อยู่ในฐานะของ 

ผู้ให้บริการจ�าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ	เพื่อให้ตนเองรองรับ	พรบ.	 

ดังกล่าว
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7. การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
	 นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 ในกรณี 

ต่อไปนี้

		 	 1.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษาหาย

		 	 2.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษาช�ารุด

		 	 3.	เปลี่ยนค�าน�าหน้าชื่อ	ชื่อ	–	ชื่อสกุล

		 	 4.	บัตรประจ�าตัวนักศึกษาหมดอายุ

		 	 5.	ย้ายสังกัดสาขาวิชา	

 วิธีการขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา   

 ข้ันตอนที่ 1	 นักศึกษาขอแบบฟอร์มท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 ที่

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	 ชั้น	 1	 หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี	 http://www.

cc.lru.ac.th/	 ไปที่	 เมนูหลัก>ดาวน์โหลดเอกสาร>แบบฟอร์มค�าร้องขอ 

ท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

 ข้ันตอนที ่2 นกัศกึษากรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์มดงักล่าวข้างต้น	

เพือ่ขอท�าบตัรประจ�าตวันกัศึกษา	โดยไปยืน่แบบฟอร์มทีส่�านกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน	อาคาร	18	(ชั้น	1)	

 ขั้นตอนที่ 3 ช�าระเงินที่งานการเงิน	อาคาร	18	(ชั้น	1)	ค่าธรรมเนียม	

100	บาท

 ขั้นตอนที่ 4 ขอรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษาที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	

ชัน้1	โดยจะพิมพ์บตัรประจ�าตวันกัศกึษาจากรูปภาพเดิมทีม่อียูใ่นระบบบรกิาร

การศึกษา	 หรือหากนักศึกษาต้องการรูปภาพใหม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อ 

ขอถ่ายรูปใหม่ได้	โดยนักศึกษาสามารถรอรับบัตรประจ�าตัวนักศึกษาได้ทันที
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หมายเหตุ กรณีบัตรชำารุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 
(จะต้องแนบบัตรประจำาตัวนักศึกษาเก่ามาด้วย)

เอกสารที่ใช้ประกอบ
	 1.	ใบเสร็จช�าระเงินค่าธรรมเนียมท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	

	 2.	แบบฟอร์มค�าร้องขอท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	ที่ผ่านการรับรอง

จากส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	และงานการเงิน	
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8. ระเบียบการใช้บริการ
	 1.	ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา	08.30-16.30	น.	ปิดให้
บริการในวันหยุดนักขตฤกษ์	 วันหยุดชดเชย	 และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศ 
งดการเรียนการสอน
	 2.	 ผู้มีสิทธ์ิใช้บริการเครือข่าย	 LRU	 NET	 คือนักศึกษา	 อาจารย	์ 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	ผู้ใช้บริการเครือข่าย	LRU	NET	
1	คนมีสิทธิ์ใช้งานเครือข่าย	LRU	NET	ได้ครั้งละ	2	เครื่อง/คน
	 3.	ในการตดิต่อขอใช้บรกิารระบบเครือข่าย	LRU	NET	ต้องแสดงบตัร
ประจ�าตัวนักศึกษา	อาจารย์	และบุคลากรของตนเองเท่านั้น
	 4.	 ผู้ขอใช้บริการด้านต่างๆภายในศูนย์คอมพิวเตอร์	 ต้องกรอกแบบ
ฟอร์มการขอใช้บริการตามประเภทที่ขอรับบริการ	ทุกครั้ง
	 5.	 ผู้เข้ามาใช้บริการภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องแต่งกาย
สุภาพ	และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
	 6.	ห้ามน�าอาหารและ	เครือ่งดืม่ทกุชนดิ	เข้าไปรบัประทานหรอืวางใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
	 7.	ห้ามเคลือ่นย้าย	ดดัแปลงหรือแก้ไขอปุกรณ์ใดๆ	ทัง้สิน้	หากมีปัญหา
การใช้งานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไข
	 8.	ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ	ในเครื่องคอมพิวเตอร์	หากมีความจ�าเป็น
ต้องใช้งานให้แจ้งเจ้าหน้าที่
	 9.	 ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ 
ต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
	 10.	 ห้ามผู้ใช้บริการภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์น�าทรัพย์สินใดๆ	 
ออกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ห้องประชุมสัมมนา	 หรือห้องเรียน 
โดยเด็ดขาด
	 11.	 ในกรณีที่ท�าให้เกิดการช�ารุดเสียหายใดๆ	 ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์	
หรือทรัพย์สินที่อยู่ภายในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์	 อันเกิดจากความ
ประมาทหรือมีเจตนาให้เกิดความเสียหาย	 ผู ้นั้นต้องรับผิดชอบและชดใช ้
ในความเสียหายนั้นทั้งหมด


