โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประกาศที่ 28/2560
เรื่อง ข้ อปฏิบตั ิการใช้ งานระบบเครือข่ ายไร้ สายโรงเรียนอัสสั มชัญ
ว่ าด้ วยการใช้ งานระบบเครือข่ ายไร้ สาย โรงเรียนอัสสั มชัญ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั ให้มีระบบเครื อข่ายไร้สายขึ้น เพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาของโรงเรี ยน เพิ่มความ
สะดวกแก่บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเครื อข่ายไร้สายเป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครื อข่ายไร้สายในลักษณะที่ไม่
ถูกต้อง เห็นสมควรวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อปฏิบตั ิของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการใช้ งานระบบเครือข่ ายไร้ สาย
1. ข้อปฏิบตั ิน้ ี ออกภายใต้ระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญว่าด้วยการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ
ระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญว่าด้วยวินยั และความประพฤติของนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
2. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนมีสิทธิใช้ระบบเครื อข่ายไร้สายได้ภายใต้ขอ้ ปฏิบตั ิน้ ี ผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายคนใด
ฝ่ าฝื นข้อปฏิบตั ิน้ ี หรื อกระทําการในทางที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน หรื อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด โรงเรี ยน
จะดําเนิ นการทางวินยั และทางกฎหมายแก่ผใู ้ ช้ระบบเครื อข่ายคนนั้น แม้จะไม่ใช่บญั ชีผใู ้ ช้ของตนเองรหัสผ่าน
ตนเองก็ตาม ตามระเบียบของโรงเรี ยนที่ประกาศใช้ในปัจจุบนั หรื อในอนาคต
3. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนพึงใช้ทรั พยากรระบบเครื อข่ายไร้ สายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดู แลรั กษา
ระมัดระวัง และสร้างสรรค์ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนต้องใช้ขอ้ ความสุ ภาพ และถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบตั ิในการใช้เครื อข่ายไร้
สาย อาทิ เช่น ไม่ใช้การส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ แบบกระจายถึงทุกคนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายโดยไม่จาํ เป็ น
หรื อการใช้ขอ้ ความที่สุภาพชนทัว่ ไปพึงใช้ในข้อความที่ส่งไปถึงบุคคลอื่น เป็ นต้น
5. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนมีหน้าที่ระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้เครื อข่ายระบบไร้สาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้เครื อข่ายไร้สายจากบัญชีผใู ้ ช้ของตนเอง
6. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนจะต้องไม่ใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สายในทางที่มิชอบ และต้องรับผิดเป็ นการ
ส่ วนตัวหากการใช้งานเป็ นไปในลักษณะ ดังต่อไปนี้
- ผิดต่อกฎหมาย หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายในชีวิต จิตใจ ทรัพย์สิน แก่บุคคลอื่น รวมถึงพฤติกรรมการรบกวน
ละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล สร้างความเดือดร้อน รําคาญ
- ขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพตนเอง และ/หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของโรงเรี ยน หรื อของบุคคลอื่น
- เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูท้ ี่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
- แสดงความคิดเห็นส่ วนบุคคลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ไปยังที่อยูเ่ ว็บไซต์ หรื อ
เครื อข่ายระบบโซเชี ยลทุกประเภท ในลักษณะที่จะก่ อหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็ นจริ ง
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7. การใช้งานระบบเครื อข่ายไร้สาย ต้อง Login ทุก 2 ชัว่ โมง
8. ช่วงเวลาของการใช้งาน
- AC-Teacher

07.00 - 17.00 น.

- AC-Student

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 11.00 - 11.45 น. ,16.00 - 17.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12.00 - 12.45 น. ,16.00 - 17.00 น.
9. บุคลากรของโรงเรี ยน และนักเรี ยนต้องยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ในการรับทราบกฎระเบียบ หรื อนโยบายต่าง ๆ
ที่โรงเรี ยนกําหนดขึ้น โดยจะอ้างว่าไม่ทราบกฎระเบียบ หรื อนโยบายของโรงเรี ยนมิได้
10. โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะปฏิเสธการเชื่อมต่อและ/หรื อการใช้งาน และทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะยกเลิกหรื อระงับการ
เชื่อมต่อและ/หรื อการใช้งานใด ๆ ของผูใ้ ช้งานที่ล่วงละเมิดหรื อพยายามจะล่วงละเมิดกฎระเบียบนี้ ของโรงเรี ยน
โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
หมายเหตุ : ข้อกําหนดเวลาในการใช้งานแต่ละ Service Set Identifier (SSID) อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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(ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์)
ผูอ้ าํ นวยการ
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