แบบการขอใช้ บริการพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วันที่........................................................
เรื่ อง ขอใช้พ้นื ที่เว็บไซต์
เรี ยน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้วย นำย/นำง/นำงสำว................................................................ตำแหน่ง............................................
หน่วยงำน(ศูนย์/สำนัก/คณะ)...........................................................................เบอร์ โทรศัพท์.................................
มือถือ.....................................................อีเมล์..........................................................................................................
มีควำมประสงค์ใคร่ ขอควำมอนุเครำะห์สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ สำหรับใช้
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ชื่อ Domain : ....................................................................(เช่น abc.rsu.ac.th หรื อ www.rsu.ac.th/abc)
ชื่อผูใ้ ช้(Username) : .............................................................
รหัสผ่ำน(Password) : ...........................................................
ใช้ฐำนข้อมูล

 ใช้

 ไม่ใช้

ผูด้ ูแลเว็บไซต์ นำย/นำง/นำงสำว.......................................................ตำแหน่ง.....................................
หน่วยงำน(ศูนย์/สำนัก/คณะ)...........................................................................เบอร์ โทรศัพท์.................................
มือถือ.....................................................อีเมล์..........................................................................................................

สำมำรถเข้ำจัดกำรพื้นที่ได้ดงั นี้
- เข้ำผ่ำนโปรแกรมสำเร็ จรู ป เช่น FileZilla Client, WSFTP โดยใช้ Username และ Password ที่ได้ขอไว้

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรสร้ำงบัญชีผใู ้ ช้/พื้นที่เว็บ/ฐำนข้อมูลแล้ว ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
บัญชีผใู ้ ช้ : ...........................................................................................................................................................
พื้นที่เว็บ : ............................................................................................................................................................
ฐำนข้อมูล : ..........................................................................................................................................................

กำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่
 เห็นควรอนุมตั ิ
 ไม่เห็นควรอนุมตั ิ...........................................
.............................................................................

กำรพิจำรณำของผูบ้ งั คับบัญชำ
 เห็นควรอนุมตั ิ
 ไม่เห็นควรอนุมตั ิ................................................
..................................................................................

ลงชื่อ....................................................เจ้ำหน้ำที่
ตำแหน่ง..............................................................
วันที่................/........................../....................

ลงชื่อ..........................................................................
ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วันที่................/........................../....................

* หมายเหตุ
1. หำกมีปัญหำกำรใช้งำนกรุ ณำติดต่อสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ โทร. 02-791-6000 ต่อ 5646, 5419, 5712
2. ผูข้ อใช้พ้นื ที่ และ ผูด้ ูแลเว็บไซต์ สำมำรถเป็ นคนเดียวกันได้

เงื่อนไขและข้ อตกลงในการให้ บริการพืน้ ที่เว็บไซต์
สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

1. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหน้ำที่จดั หำพื้นที่เว็บและให้บริ กำรเว็บแก่ผูข้ อใช้บริ กำรโดยไม่คิดค่ำบริ กำร
และจะพยำยำมอย่ำงดีที่สุดในกำรบำรุ งรักษำให้ระบบทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมมัน่ คง
2. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรระงับกำรให้บริ กำร หำกพบว่ำพื้นที่เว็บของผูข้ อใช้บริ กำร
ก่อให้เกิดปั ญหำต่อประสิ ทธิ ภำพ ควำมมัน่ คงของระบบ เป็ นกำรกระทำผิดกฎหมำย ขัดต่อคำสั่ง ระเบียบ ประกำศของ
มหำวิทยำลัยรังสิ ต หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบำยในกำรรับประกันหรื อชดใช้ค่ำเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้นต่อข้อมูลหรื อกำรบริ กำรของผูข้ อ
ใช้บริ กำรไม่วำ่ จะเป็ นกรณี ใด
4. ผูข้ อใช้บริ กำรและผูด้ ูแลพื้นที่เว็บจะต้องเป็ นบุคลำกรของ มหำวิทยำลัยรังสิ ต เท่ำนั้น
5. ผูข้ อใช้บริ กำรมีฐำนะเป็ นผูใ้ ห้บ ริ กำรข้อมูล (Content Service Provider) ตำม พรบ. ว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ตำมประกำศกระทรวงสำรสนเทศและกำร
สื่ อสำร เรื่ องหลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ห้บริ กำร พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ผูข้ อใช้บริ กำรอำจ
มอบควำมรับผิดชอบนี้ให้กบั ผูด้ ูแลพื้นที่เว็บโดยบันทึกไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
6. ผู ด้ ู แ ลพื้ น ที่ เ ว็บ จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ อ ยู่ภ ำยในพื้ น ที่ เ ว็บ ที่ ไ ด้รั บ จัด สรร รวมถึ ง ข้อ มู ล ที่ บ ัน ทึ ก ใน
ฐำนข้อมูลของผูข้ อใช้บริ กำร (ถ้ำมี)
7. รหัสผ่ำนของผูด้ ูแลพื้นที่เว็บถือเป็ นควำมลับ ห้ำมมิให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้โดยเด็ดขำด เจ้ำหน้ำที่ของสำนักบริ กำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศไม่มีอำนำจในกำรเข้ำถึงรหัสผ่ำนของผูใ้ ช้ กรณี ลืมรหัสผ่ำน กรุ ณำติดต่อสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อขอตั้งรหัสผ่ำนใหม่
8. กำรให้บริ กำรพื้นที่เว็บสำหรับผูข้ อใช้บริ กำรจะสิ้ นสุ ดเมื่อ
8.1 เมื่ อส ำนัก บริ ก ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศพบกำรกระท ำผิดกฎหมำย ขัดต่ อค ำสั่ ง ระเบี ย บ ประกำศของ
มหำวิทยำลัยรังสิ ต หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
8.1.1 เมื่อสำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับคำสั่งให้ระงับกำรให้บริ กำร ถู กยึด หรื อถู กอำยัดระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริ กำรตำมกฎหมำย

8.2 เมื่อผูข้ อใช้บริ กำรขอยกเลิก
8.3 ผูข้ อใช้บริ กำรสิ้ นสุ ดสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำน ของมหำวิทยำลัยรังสิ ต
9. สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลงนี้
ตำมที่เห็นสมควร

ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขและข้อตกลงในกำรให้บริ กำรพื้นที่เว็บนี้

(ลงชื่อ)........................................................... ผูข้ อใช้พ้นื ที่
(..........................................................)

(ลงชื่อ)........................................................... ผูด้ ูแลเว็บไซต์
(...........................................................)

