แบบฟอรมการขอใชบริการพื้นที่เว็บ (สำหรับหนวยงาน/บุคลากร)
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่.........................................................................................................
เรื่อง ขอใชบริการพื้นที่เว็บไซต
เรียน ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
ดวย นาย / นางสาว / นาง................................................................................ ตำแหนง..........................................
หนวยงาน(ศูนย/สำนัก/คณะ)............................................................................. เบอรโทรศัพท.................................................
มือถือ..........................................อีเมล....................................................................................... มีความประสงคใครขอความ
อนุเคราะหศูนยคอมพิวเตอร จัดสรรพื้นที่เว็บไซด สำหรับใชในงาน............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กรุณากรอกขอมูลสวนนี้
ชื่อ Domain : ………………………………………………………………
( ) agri.ubru.ac.th(คณะเกษตรศาสตร)
( ) bba.ubru.ac.th(คณะบริหารและการจัดการ)
( ) edu.ubru.ac.th(คณะครุศาสตร)
( ) human.ubru.ac.th(คณะมนุษยศาสตร)
( ) sci.ubru.ac.th(คณะวิทยาศาสตร)
( ) itech.ubru.ac.th(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
( ) niti.ubru.ac.th(คณะนิติศาสตร)
( ) ctam.ubru.ac.th(แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก)
( ) nurse.ubru.ac.th(คณะพยาบาลศาสตร)
( ) ph.ubru.ac.th(คณะสาธารณสุขศาสตร)
( ) cs.ubru.ac.th(คณะวิทยาการคอมพิวเตอร)
( ) graduate.ubru.ac.th(บัญฑิตวิทยาลัย)
()
.ubru.ac.th(อื่นๆโปรดระบุ. ............................................. )
ชื่อผูใช (User name) …………………………………………………………………………………….
รหัสผาน (Password) : ………………………………………………………………………………….
ใชฐานขอมูล ( ) ใช
( ) ไมใช
ผูดูแลพื้นที่เว็บ นาย / นางสาว / นาง........................................................................ ตำแหนง....................................
หนวยงาน............................................................... เบอรโทรศัพท.......................................... มือถือ........................................
อีเมล............................................................................................................................................................................................
ชือ่ เครื่องแมขาย ...........................................................................................................................................................
สามารถเขาจัดการพื้นที่ไดดังนี้
- โดเมนตามดวยพอรต 2222 เชน http://exam.ubru.ac.th:2222
- เขาผาน โปรแกรมสำเร็จรูป เชน Cute FTP,WSFTP
โดยใช User และ Password ที่ไดขอไว
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เงื่อนไขและขอตกลงในการใหบริการพื้นที่เว็บ
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. ศูนยคอมพิวเตอรมหี นาที่จัดหาพื้นที่เว็บและใหบริการเว็บแกผูขอใชบริการโดยไมคดิ คาบริการ และจะพยายามอยางดีที่สดุ ในการ
บำรุงรักษาใหระบบทำงานไดอยางตอเนื่องและมีความมั่นคง
2. ศูนยคอมพิวเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใหบริการ หากพบวาพื้นที่เว็บของผูขอใชบริการกอใหเกิดปญหาตอประสิทธิภาพ ความมั่นคง
ของระบบ เปนการกระทำผิดกฎหมาย ขัดตอคำสั่ง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของ
สังคม
3. ศูนยคอมพิวเตอรไมมีนโยบายในการรับประกันหรือชดใชคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอขอมูลหรือการบริการของผูขอใชบริการไมวาจะเปน
กรณีใด
4. ผูขอใชบริการและผูดูแลพื้นที่เว็บจะตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเทานั้น
5. ผูขอใชบริการมีฐานะเปนผูใหบริการขอมูล (Content Service Provider) ตาม พรบ. วาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ผูขอใชบริการอาจมอบความรับผิดชอบนี้ใหกับผูดูแลพื้นที่เว็บโดยบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษร
6. ผูดูแลพื้นที่เว็บจะตองรับผิดชอบขอมูลทั้งหมดที่อยูภายในพื้นที่เว็บที่ไดรับจัดสรร รวมถึงขอมูลที่บนั ทึกในฐานขอมูลของผูขอใชบริการ (ถา
มี)
7. รหัสผานของผูดูแลพื้นที่เว็บถือเปนความลับ หามมิใหผูอื่นลวงรูโ ดยเด็ดขาด เจาหนาที่ของศูนยคอมพิวเตอรไมมีอำนาจในการเขาถึงรหัสผาน
ของผูใช กรณีลืมรหัสผาน กรุณาติดตอศูนยคอมพิวเตอรเพื่อขอตั้งรหัสผานใหม
8. การใหบริการพื้นที่เว็บสำหรับผูข อใชบริการจะสิ้นสุดเมื่อ
8.1 เมื่อศูนยคอมพิวเตอรพบการกระทำผิดกฎหมาย ขัดตอคำสั่ง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของสังคม
8.1.1 เมื่อศูนยคอมพิวเตอรไดรับคำสั่งใหระงับการใหบริการ ถูกยึด หรือถูกอายัดระบบคอมพิวเตอรที่ใหบริการตามกฎหมาย
8.2 เมื่อผูขอใชบริการขอยกเลิก
8.3 ผูขอใชบริการสิ้นสุดสภาพการเปนนักศึกษา ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. ศูนยคอมพิวเตอรสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง แกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและขอตกลงนี้ตามที่เห็นสมควร
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขและขอตกลงในการใหบริการพื้นที่เว็บนี้
(ลงชื่อ)........................................................... ผูขอใชพื้นที่
(..........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... ผูดูแลพื้นที่เว็บ
(..............................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... คณบดี/หัวหนาหนวยงาน
(..............................................................)
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เฉพาะเจาหนาทีศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอรไดดำเนินการสรางบัญชีผูใช/พื้นที่เว็บ/ฐานขอมูลแลว ดังรายละเอียดตอไปนี้
บัญชีผูใช : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
พื้นที่เว็บ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ฐานขอมูล: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การพิจารณาของเจาหนาที่

การพิจารณาของผูบังคับบัญชา

 เห็นควรอนุมัติ
 ไมเห็นควรอนุมัติ เนืองจาก
.........................................................
...........................................................................................................

 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนืองจาก
........................................................................
............................................................................................................

ลงชื่อ .............................................เจาหนาที่
ตำแหนง ...............................................
วันที่ ................./................/.................

ลงชื่อ ............................................... ผูอนุมัติ
ตำแหนง ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร
วันที่ ................./............../.................

* หมายเหตุ
1. หลังยื่นคํารองประมาณ 1 วัน หลังจากอนุมัติ ทานสามารถทดสอบ Login เขาใชงาน ได โดยใช Username และ Password ที่กรอกไวในใบสมัคร หากมีปญ
 หา
การใชงานกรุณาติดตอศูนยคอมพิวเตอร โทร. 045-352000-29 ตอ 3200, 3210
2. ผูขอใชพื้นที่ และ ผูดูแลพื้นที่เว็บ สามารถเปนคนเดียวกันได
3. ในสวนผูขอพื้นที่สังกัดคณะ สามารถขอ Domain ภายใต คณะที่สังกัด ได เชน สังกัด วิทยาการคอมพิวเตอร จะไดเปน

exam.cs.ubru.ac.th
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