
 

 

 
 

ระเบียบการใชบ้ริการระบบเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ต โรงเรียนไทยคริสเตียน 
Regulations for Internet system usage of Thai Christian School 

(8 พฤษภาคม 2563 / 08 May 2020) 

ขอ้ตกลงการใชร้ะบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตท่ีโรงเรยีนหรอืโดยการเขา้สูร่ะบบโดยใชบ้ญัชีของนกัเรยีน  
บญัชีของนกัเรยีนเป็นสว่นหนึง่ของ Google’s G Suite for Education (รวมถงึ Classroom, Gmail และ 
Google Drive) 
This agreement relates to computer/internet usage at school or by accessing a student 
account. Student accounts are part of Google's G Suite for Education service (including 
Classroom, Gmail, and Google Drive). 
 
1.  จดุประสงคข์องการใชอ้นิเตอรเ์นต็ของโรงเรียนไทยครสิเตียน (TCS) เพ่ืออ  านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารใน World Wide Web (www) ใชเ้ฉพาะในเรื่องของการศึกษาและการสอนของครู 
ผูป้กครองท่ียอมรบัขอ้ตกลงในระเบียบเหลา่นีต้อ้งรบัผิดชอบใหน้กัเรียนเขา้ใจและยอมรบัการปฎบิตัิ
ตามระเบียบนีเ้ชน่กนั  ผูป้กครองควรแนะน าและดแูลใหน้กัเรยีนใชอ้ินเตอรเ์น็ตทั่วไปอย่างเหมาะสม 
ดงันัน้ ขอ้ตกลงนีจ้ะเก่ียวเน่ืองทัง้ผูป้กครองและนกัเรียน 
1.  The objective of internet usage of Thai Christian School (TCS) is for convenient 
communication and use of the World Wide Web (www). It is only to be used for education as 
instructed by the student's teachers. 
The parent/guardian who agrees to these terms is responsible for ensuring the student 
understands and agrees to follow them too. They should discuss and supervise the student's 
usage as would be appropriate for general internet usage. Therefore, this agreement relates 
to both the parent/guardian and the student. 
 
2.  ขา้พเจา้ ยอมรบัว่าบญัชีนีใ้ชเ้ฉพาะเรื่องการศกึษาสว่นบคุคล และไม่ใชส้  าหรบัวตัถปุระสงคอ์ืน่ (เชน่ 
การลงทะเบียนในบรกิารอื่น เชน่ การซือ้ของออนไลน ์หรอืเขา้ในเวปไซตท่ี์ไม่เก่ียวกบัการศึกษา) 
2.  I accept that the account is only for academic use and is not to be used for other 
purposes (e.g., registering for services, such as online shopping or non-academic websites). 
It is only for personal academic use, not for business or to provide a service for others. 



 

 

3.  ขา้พเจา้จะไม่ละเมิดความเป็นสว่นตวัหรือสทิธิของผูอ้ื่น ทัง้นีร้วมถึง: 

 อา่นขอ้ความหรือไฟลส์ว่นตวัของผูอ้ื่น ไม่ว่าขอ้ความหรอืไฟลน์ัน้จะใชร้ะบบการปอ้งกนัความ
ปลอดภยัหรือไมก่็ตาม 

 เผยแพรข่อ้ความหรือไฟลโ์ดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูเ้ขียน  

 ใชภ้าษาไม่สภุาพ 

 เขียนหรือเผยแพรข่อ้ความในท่ีสาธารณะ (เชน่ บนเวปไซต ์หรือ ทางอีเมล) ซึง่ท  าใหผู้อ้ืน่
เสียหาย 

 การเผยแพรข่่าวท่ีละเมิดสทิธิของผูอ้ืน่ 

 การแชรรู์ปภาพหรือวิดีโอของบคุคลอืน่โดยไม่ไดร้บัอนญุาต 
3.  I will not violate anyone's privacy or other rights. This includes: 

 not reading private messages/files of others, whether they are protected or not. 

 spreading others’ messages/files without permission from the authors. 

 impolite language. 

 writing/sharing messages in public (e.g., on websites or by email) that damage others. 

 spreading news that violates others’ rights. 

 sharing photos or videos of people without their permission. 
 
4.  ขา้พเจา้จะไม่พยายามเจาะระบบความปลอดภยั (รวมถึงความพยายามท่ีจะเดาหรือคน้หารหสั
(password) หรือบกุรุกระบบคอมพิวเตอรใ์นโรงเรียนหรอืท่ีอื่นๆในอนิเตอรเ์น็ต 
4.  I will not try to bypass security (including trying to guess or find out a password) or invade 
computer systems in the school or anywhere on the internet. 
 
5.  ขา้พเจา้จะไม่ใชบ้รกิารนีเ้ก็บหรือเผยแพรไ่ฟลต์่อไปนี ้

 ไม่เก่ียวขอ้งกบังานของโรงเรยีนโดยตรง (เชน่ วิดีโอม, เกม หรือ ซอฟแวร)์ 

 มีเอกสารส  าคญัหรือมีความออ่นไหว โดยเฉพาะขอ้มลูสว่นตวั (เชน่ หมายเลขบตัรประชาชน 
หรือ หนงัสือเดนิทาง) 

5.  I will not use the service to store or share files that: 

 are not directly related to school work (e.g., videos, games, or software). 



 

 

 contain important or sensitive documents, especially personal information (e.g., ID 
card or passport). 

6. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะรกัษารหสั (password) เป็นความลบั และจะไม่ใชค้นอื่นใชร้หสัหรือบญัชีของ
ขา้พเจา้(ยกเวน้ผูป้กครองเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือ) 
6.  I promise to keep my password secret and will not let others use my password or account 
(other than the parent/guardian for assistance). 
 
7. ขา้พเจา้จะไม่ใชอ้นิเตอรเ์น็ตของโรงเรียนไทยครสิเตียนเพ่ือท ากิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย รวมถงึสิง่ใดใดท่ี 
     สามารถตีความเป็นการขู่เขญ็หรือการลามกอนาจาร 
7.  I will not use TCS internet to do anything illegal, including anything that could be 
interpreted as intimidation or obscene. 
 
8.  ขา้พเจา้จะรบัผิดชอบในการกระท าของขา้พเจา้และผลท่ีตามมา รวมถงึการกระท าท่ีผดิกฎหมายโดย
ท่ีจะเอาผิดกบัทางโรงเรียนไม่ได ้ โรงเรยีนไทยครสิเตียนมีสทิธิท่ีจะระงบัการใชข้องผูท่ี้ละเมิดหรือ
พยายามละเมดิเง่ือนไข กฎเกณฑแ์ละมารยาทการใชบ้รกิารคอมพิวเตอรไ์ด ้โดยไม่ตอ้งตกัเตือน
ลว่งหนา้ 
8.  I will be responsible for any consequences of my actions, including anything illegal, and 
will not hold TCS responsible. TCS reserves the right to cancel the usage of any person, 
without warning, who violates or tries to violate these rules and regulations/etiquette, and 
appropriate disciplinary steps may also be taken. 
 
9.  ถา้นกัเรียนลาออกจากโรงเรยีน ท่ีอยู่อีเมลและขอ้มลูของนกัเรยีนทัง้หมดท่ีอยู่ในบญัชีของนกัเรียน
คนนัน้ๆจะถกูลบออก 
9.  If the student resigns from the school, the email address and all data in the account 
(including email and files) will be deleted. 
 
10.  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่จะปฎบิตัติามระเบียบขอ้บงัคบัและมารยาทของการใชบ้รกิารท่ีมีอยู่แลว้ และ
ท่ีจะมีต่อไปในอนาคตโดยเครง่ครดัทกุประการ 
10.  I promise to strictly follow all of these rules and regulations/etiquette as well as any that 
are announced in the future. 


