ข้ อตกลงในการใช้ งานทัว ไปและนโยบายความเป็ นส่ วนตัว พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยทีขอ้ ตกลงในการใช้งานทัว ไปและนโยบายความเป็ นส่ วนตัว และข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บ
บอร์ ดและสมุดเยีย มได้ประกาศใช้มาเป็ นเวลาพอสมควร มีเนื&อหาบางประการทีเป็ นอุปสรรคในการดําเนินงานจึง
สมควรทีจะต้องมีการปรับปรุ งให้มีความชัดเจนและทันสมัยรวมทั&งชอบด้วยกฎหมาย คณะผูบ้ ริ หารจึงให้ออก
ข้อตกลงไว้ดงั ต่อไปนี&
ข้ อ ๑ ข้อตกลงนี&เรี ยกว่า “ข้อตกลงในการใช้งานทัว ไปและนโยบายความเป็ นส่ วนตัว พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้ อ ๒ ข้อตกลงนี&ให้ใช้บงั คับตั&งแต่วนั ถัดจากวันทีประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑)
ข้อตกลงในการใช้งานทัว ไปและนโยบายความเป็ นส่ วนตัวซึ งมีผลใช้บงั คับตั&งแต่วนั ที ๓ สิ งหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นต้นมา
(๒)
ข้อตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม ลงวันที ๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้ อ ๔ ในข้อตกลงนี&
“เว็บไซต์” หมายความว่า คณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์
“คณะผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า คณะผูบ้ ริ หารเว็บไซต์ซ ึ งปรากฏรายชืออยูใ่ นวันทีขอ้ ตกลงนี&มีผลใช้บงั คับ
“หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า หนังสื อทีอยูใ่ นรู ปแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมทั&งสิ งอืนใดทีมี
ลักษณะอย่างเดียวกันซึ งจัดว่าเป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ?ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ? โดยต้องใช้ซอฟต์แวร์ สาํ หรับอ่าน
จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์อจั ฉริ ยะ เครื องอ่าน ตลอดจนอุปกรณ์พกพาอืนใด และสามารถบันทึกให้อยูใ่ นรู ปของ
แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ สื ออิเล็กทรอนิกส์ หรื ออุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลใดๆ ทีสามารถเรี ยกดูได้ในภายหลัง รวมทั&ง
สามารถพิมพ์ออกได้โดยผ่านกระบวนการจัดทําเป็ นรู ปเล่ม เอกสารเย็บมุม แผ่นปลิว หรื อการแสดงออกโดยวิธีการ
อืนใดเพือให้บุคคลใช้ประโยชน์จากสิ งนั&น
“ข้อความ” หมายความว่า เนื&อความซึ งเป็ นส่ วนหนึงของเนื&อหาในเว็บไซต์ทีอยูใ่ นรู ปของรหัสต้นฉบับ
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) เนื&อหาในหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และให้หมายความรวมถึงรหัสต้นฉบับภาษา
สคริ ปต์ต่างๆ ทีช่วยให้เกิดความเป็ นพลวัตในเว็บไซต์ เช่น จาวาสคริ ปต์ (JavaScript) พีเอชพี (PHP) ซี เอสเอส
(CSS) และเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เป็ นต้น

“ภาพ” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของเนื& อหาในเว็บไซต์ และให้หมายความรวมถึง
สัญลักษณ์ (logo) และป้ ายสัญลักษณ์ (banner) ทีแสดงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ตลอดจนภาพประกอบทั&งปวงใน
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ซ ึ งต้องใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะทางในการประดิษฐ์
“ผูใ้ ช้บริ การ” หมายความว่า บุคคลซึ งเข้าถึงเว็บไซต์หน้าใดหน้าหนึงหรื อหลายหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึง
“สมาชิก” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การทีได้ลงทะเบียนเป็ นสมาชิกตามทีกาํ หนดไว้ในข้อตกลงนี& และได้รับ
อนุมตั ิการเป็ นสมาชิกจากคณะผูบ้ ริ หารแล้ว
“ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม” หมายความว่า ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย มทีให้บริ การบนเว็บไซต์ และ
ให้หมายความรวมถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ท& งั หลายทีเว็บไซต์ใช้บริ การอยูด่ ว้ ย
“แฟ้ มข้อมูลคุกกี&” หมายความว่า แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ รูปแบบหนึงทีมีขนาดเล็กซี งจะถูกส่ งไปไว้ใน
คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้บริ การโดยอาจกําหนดอายุไว้หรื อไม่ก็ได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลการเข้าเยีย มชม
เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การในภาพรวมโดยไม่มีการระบุตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ของ
ผูใ้ ช้บริ การ หน้าเว็บทีเคยเยีย มชม ระยะเวลาในการเยีย มชม เป็ นต้น ทั&งนี& ผูใ้ ช้บริ การสามารถตั&งค่าใน
คอมพิวเตอร์ ของตนเองเพือไม่ตอ้ งการรับแฟ้ มข้อมูลคุกกี&ก็ได้
“มาตรการเพือความปลอดภัย” หมายความว่า วิธีการทางคอมพิวเตอร์ ทีคณะผูบ้ ริ หารกําหนดให้มีข& ึนตาม
ข้อตกลงนี& เพือคุม้ ครองข้อมูลการแสดงตนของผูใ้ ช้บริ การ ข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิก ตลอดจนการกระทํา
กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลเหล่านั&นบนเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัย
ข้ อ ๕ คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไขเพิมเติมข้อตกลงนี&ได้ทุกโอกาสโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และให้ถือว่าเป็ นหน้าทีของผูใ้ ช้บริ การทีจะต้องตรวจสอบการแก้ไขเพิมเติมทุกครั&งก่อนดําเนิ นการใดๆ
บนเว็บไซต์
ข้ อ ๖ ให้ประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูด้ ูแลเว็บไซต์เป็ นผูร้ ักษาการตามข้อตกลงนี& และให้มีอาํ นาจในการ
ออกประกาศและตราข้อบังคับเพือดําเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงนี&เฉพาะส่ วนทีตนเองเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ประกาศและข้อบังคับทีออกตามวรรคหนึงเมือได้ประกาศให้สาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์แล้วให้
เป็ นอันใช้บงั คับได้ เว้นแต่ทีมีกาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อตกลงนี&

หมวด ๑
ข้ อตกลงในการใช้ งานทัว ไป
ส่ วนที ๑
ข้ อมูลทัว ไปเกียวกับเว็บไซต์

ข้ อ ๗ “คณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์” เป็ นเว็บไซต์ซ ึ งได้จดทะเบียนชือโดเมนในชื อ “THAI–
MATHPAPER.NET” และมีทีต& งั ของเครื องให้บริ การอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ย่อมอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย
ไทยทุกประการ
ข้ อ ๘ เว็บไซต์มีนโยบายในการดําเนินงานดังต่อไปนี&
(๑)
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ บนพื&นฐานของโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
(๒)
ปรับปรุ งวิธีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของคนไทย โดยเน้นความเป็ นเหตุเป็ นผลของคณิ ตศาสตร์
(๓)
ส่ งเสริ มการแลกเปลียนความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างสร้างสรรค์
ส่ วนที ๒
ข้ อสงวนสิ ทธิของคณะผู้บริ หาร

ข้ อ ๙ คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนไว้ซ ึ งสิ ทธิ ท& งั หลายในรู ปแบบของเว็บไซต์ รหัสโปรแกรมทีเกียวข้อง
ข้อความ ภาพ ตลอดจนหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ทีให้บริ การโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ งคณะผูบ้ ริ หารได้จดั ทําขึ&นเอง
หรื อได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ? เว้นแต่เป็ นข้อความหรื อภาพของบุคคลอืนทีปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์
ให้คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจในการออกประกาศและตราข้อบังคับเพือดําเนินการใดๆ เกียวกับงานอันมีลิขสิ ทธิ?
ตามวรรคหนึง
ข้ อ ๑๐ คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับการให้บริ การเว็บไซต์ไม่วา่ ทั&งหมดหรื อบางส่ วนได้ โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องระบุเหตุผลและไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้ อ ๑๑ คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่ติดต่อและไม่รับการติดต่อโดยวิธีการใดๆ ในทุกกรณี กบั
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นการส่ วนตัว
ข้ อ ๑๒ คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับทําการบ้าน รายงาน โครงงาน ตลอดจนงานอืนใดของนักเรี ยน
และนิสิตนักศึกษา เว้นแต่เป็ นการให้คาํ ปรึ กษาพอสังเขปแล้วให้นาํ ไปคิดหรื อค้นคว้าต่อด้วยตนเอง
คณะผูบ้ ริ หารขอปฏิเสธความรับผิดในทางกฎหมายหรื อในทางอืนต่อความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากการไม่รับ
ทํางานตามวรรคหนึง

ส่ วนที ๓
ข้ อตกลงเบือ7 งต้ นสํ าหรับผู้ใช้ บริการ

ข้ อ ๑๓ ในการเข้าถึงและใช้บริ การต่างๆ ของเว็บไซต์ ผูใ้ ช้บริ การได้
(๑)
รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ? กฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศทีเกียวข้องของราชการ
(๒)
รับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี& รวมทั&งข้อตกลงอืน ประกาศ ข้อบังคับ และ
ข้อกําหนดของเว็บไซต์ทีมีผลใช้บงั คับอยูแ่ ล้วหรื อทีจะประกาศเพือใช้บงั คับในอนาคต ทั&งนี& ให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับทราบข้อตกลง ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว
(๓)
ยินยอมให้คณะผูบ้ ริ หารดําเนิ นการทางกฎหมายกับผูใ้ ช้บริ การ หากความปรากฏว่าผูใ้ ช้บริ การได้
กระทําการอันเป็ นการละเมิดข้อตกลงนี&ซ ึ งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายบทใดบทหนึง หรื อซึ งได้กาํ หนดไว้โดยเฉพาะ
ในข้อตกลงนี&วา่ เป็ นการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้ อ ๑๔ ผูใ้ ช้บริ การต้องไม่พยายามด้วยประการใดๆ ในการเข้าถึงส่ วนใดส่ วนหนึงของเว็บไซต์ทีมีการใช้
มาตรการเพือความปลอดภัยซึ งสงวนไว้สาํ หรับคณะผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิกโดยเฉพาะ หรื อกระทําด้วยประการใดๆ
อันมิชอบด้วยกฎหมายในการให้ได้มาซึ งรหัสต้นฉบับ ข้อความ ภาพ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ชื อผูใ้ ช้งาน
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก รวมทั&งข้อมูลอืนใดทีไม่เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง
ข้ อ ๑๕ ผูใ้ ช้บริ การมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อคณะผูบ้ ริ หารเกียวกับเว็บไซต์ และถือว่าเป็ นหน้าที
ของคณะผูบ้ ริ หารทีจะรับฟังและนําความคิดเห็นเหล่านั&นมาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งเว็บไซต์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การต่อไป
ส่ วนที ๔
ข้ อจํากัดความรับผิดของคณะผู้บริหาร

ข้ อ ๑๖ คณะผูบ้ ริ หารขอปฏิเสธความรับผิดในกรณี ดงั ต่อไปนี&
(๑)
เหตุขดั ข้องทางเทคนิค ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อเหตุสุดวิสัยอืนใดทีเกิดขึ&นในระหว่างการเข้าถึง
เว็บไซต์
(๒)
ความเสี ยหายหรื อสู ญหายของข้อมูลอันเนืองมาจากเหตุขดั ข้องทางเทคนิคหรื อไวรัสคอมพิวเตอร์
ทีปรากฏอยูใ่ นหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ซ ึ งกระทําการอันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ?
(๓)
ความล่าช้าหรื อความล้มเหลวของการถ่ายโอนข้อความ ภาพ ตลอดจนหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อันมี
สาเหตุมาจากการเชือมต่ออินเทอร์ เน็ตของผูใ้ ช้บริ การ

(๔)
ความถูกต้องของเนื&อหา ตลอดจนเหตุขดั ข้องทางเทคนิคทีเกิดขึ&นกับแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีเชือมโยง
ไปจากเว็บไซต์
(๕)
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ซ ึ งล้าสมัยทีปรากฏอยูใ่ นแหล่งข้อมูลอืนๆ ทั&งนี& ไม่วา่ จะเกียวข้องกับการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ?หรื อไม่ก็ตาม
(๖)
เหตุขดั ข้องทางเทคนิค ตลอดจนความล่าช้าหรื อความล้มเหลวของการถ่ายโอนข้อความ ภาพ และ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อันมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงเว็บไซต์จากนอกราชอาณาจักรไทย ทั&งนี& ให้ถือว่าเป็ นความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การในการปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศทีผใู ้ ช้บริ การอาศัยอยูใ่ นขณะเข้าถึงเว็บไซต์
(๗)
ความเสี ยหายหรื อสู ญหายของชือผูใ้ ช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกด้วยเหตุ
สุ ดวิสัย หรื อด้วยสาเหตุจากการลักลอบกระทําการอันมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพือดักรับไว้ซ ึ งข้อมูล
เหล่านั&น
(๘)
กรณี ซ ึ งในข้อตกลงนี&กาํ หนดให้คณะผูบ้ ริ หารปฏิเสธความรับผิดอันมีสาเหตุมาจากการกระทําโดย
มิชอบด้วยข้อตกลงนี&หรื อโดยกฎหมายบทใดบทหนึงของผูใ้ ช้บริ การและสมาชิก
ข้ อ ๑๗ เนื&อหาในเว็บไซต์บางส่ วนอาจมีจุดเชื อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอืนๆ ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
บุคคลทีสาม ซึ งไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมกับคณะผูบ้ ริ หาร และไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่ง
หมวด ๓ ของข้อตกลงนี& ทั&งนี& ให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้บริ การในการพิจารณานโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ของแหล่งข้อมูลเหล่านั&นก่อนทีจะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของตนเองแก่แหล่งข้อมูลดังกล่าว
หมวด ๒
ข้ อตกลงในการใช้ งานระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
ส่ วนที ๑
บททัว ไป

ข้ อ ๑๘ ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย มจัดทําขึ&นเพือเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้บริ การได้แลกเปลียนความรู ้ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ กบั คณะผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การท่านอืนอย่างสร้างสรรค์
ข้ อ ๑๙ ในการใช้งานระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม ผูใ้ ช้บริ การรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ในหมวด ๑ รวมทั&งข้อตกลงในหมวดนี&อย่างเคร่ งครัด
ข้ อ ๒๐ ผูใ้ ช้บริ การพึงเคารพเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอืน และมีความรับผิดชอบต่อ
ข้อคิดเห็นของตนเองทีแสดงอยูใ่ นระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
ข้ อ ๒๑ ผูใ้ ช้บริ การเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ?ในภาพและข้อคิดเห็นซึ งแสดงโดยสุ จริ ต รวมทั&งข้อมูลอ้างอิงที
ตนเองได้นาํ เข้าสู่ ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม และถือเป็ นหน้าทีของผูใ้ ช้บริ การทีจะต้องตรวจสอบความเป็ น
เจ้าของลิขสิ ทธิ?ของข้อมูลทีตนเองนํามาอ้างอิงด้วย ทั&งนี& คณะผูบ้ ริ หารมีสิทธิ ในการทําซํ&าและเผยแพร่ ต่อ

สาธารณชนซึ งภาพและข้อคิดเห็นดังกล่าวตามสมควรเพือประโยชน์ของเว็บไซต์ โดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบ
จากผูใ้ ช้บริ การ
ข้ อ ๒๒ คณะผูบ้ ริ หารไม่จาํ เป็ นต้องเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นทีแสดงอยูใ่ นระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย มซึ งมี
การทํางานแบบอัตโนมัติ และขอปฏิเสธความรับผิดในทางกฎหมายต่อข้อคิดเห็นทีละเมิดข้อตกลงในหมวดนี&
ข้ อ ๒๓ ผูใ้ ช้บริ การต้องใช้ภาษาไทยตามรู ป เสี ยง และความหมายทีถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองในระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
ส่ วนที ๒
ข้ อปฏิบัติในการใช้ งานระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม

ข้ อ ๒๔ ในกรณี ทีระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย มกําหนดให้ผใู ้ ช้บริ การกรอกข้อมูล ถือเป็ นหน้าทีของ
ผูใ้ ช้บริ การทีจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากเว้นว่างไว้หรื อกรอกข้อมูลส่ วนใดส่ วนหนึงไม่ถูกต้อง ระบบจะ
แสดงข้อผิดพลาด และจะไม่ดาํ เนินการต่อจนกว่าผูใ้ ช้บริ การจะแก้ไขให้ถูกต้อง
ข้ อ ๒๕ ผูใ้ ช้บริ การไม่มีสิทธิ แก้ไขข้อคิดเห็นทีตนเองได้นาํ เข้าสู่ ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
ข้ อ ๒๖ ห้ามมิให้ผใู ้ ช้บริ การนําข้อคิดเห็นทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี&
เข้าสู่ ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย มโดยเด็ดขาด
(๑)
ข้อคิดเห็นอันมีลกั ษณะเป็ นการดูหมิน หมินประมาท หรื ออาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนพระบรมวงศ์พระองค์อืนๆ
(๒)
ข้อคิดเห็นอันมีลกั ษณะเป็ นการยัว ยุ สร้างความแตกแยกในบ้านเมือง หรื อกระทบกระเทือนต่อ
ความมัน คงแห่งรัฐ
(๓)
ข้อคิดเห็นอันหยาบคายหรื อส่ อไปในทางลามกอนาจาร
(๔)
ข้อคิดเห็นอันมีลกั ษณะดูหมินหรื อหมินประมาทบุคคลอืน
(๕)
ข้อคิดเห็นทีใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ ในการทําให้ปรากฏเป็ นจํานวนมากโดยไม่มีการ
เจาะจงผูร้ ับซึ งก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผใู ้ ช้บริ การ
(๖)
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูอ้ ืนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใดอย่างหนึงแก่ผนู ้ & นั เช่น
ชือและนามสกุลจริ ง นามแฝงหรื อนามปากกา หมายเลขโทรศัพท์ ทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(๗)
ข้อคิดเห็นทีไม่เกียวข้องกับเนื&อหาของเว็บไซต์
(๘)
ข้อคิดเห็นทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอืน
ข้ อ ๒๗ ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ช้บริ การนําข้อคิดเห็นทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี&เข้าสู่ ระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
(๑)
ทีอยูเ่ ว็บไซต์ (URL) ทุกรู ปแบบ เว้นแต่เป็ นการเชื อมโยงภายในเว็บไซต์เท่านั&น
(๒)
ทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(๓)
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ไม่วา่ สิ งเหล่านั&นจะเกียวข้องกับการศึกษาหรื อไม่ก็ตาม
ข้ อ ๒๘ ภายใต้บงั คับข้อ ๒๗ (๓) ผูใ้ ช้บริ การทีตอ้ งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษา
ให้ทาํ เป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึงคณะผูบ้ ริ หารโดยตรงที admin@thai-mathpaper.net โดยขอสงวนสิ ทธิ
เพียงวันละ ๑ กิจกรรมต่อทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั&น
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อความประชาสัมพันธ์เพือการศึกษาตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
เว็บไซต์วา่ ด้วยการนั&น
ข้ อ ๒๙ ผูใ้ ช้บริ การทีตอ้ งการใช้งานภาษา LaTeX ในการพิมพ์สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในระบบเว็บ
บอร์ ดและสมุดเยีย ม ต้องพิมพ์รหัสโปรแกรมตามรู ปแบบ [tex]รหัสภาษา LaTeX ทีต ้ องการ[/tex] ทั&งนี& คณะ
ผูบ้ ริ หารไม่อนุ ญาตให้ใช้การจัดรู ปแบบด้วยภาษา LaTeX โดยเด็ดขาด
ส่ วนที ๓
การวินิจฉัย

ข้ อ ๓๐ ให้คณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยว่าข้อคิดเห็นใดอาจมีลกั ษณะขัดหรื อแย้งกับความในข้อ ๒๓ ข้อ ๒๖
ข้อ ๒๗ หรื อข้อ ๒๙ ทั&งนี& คําวินิจฉัยของคณะผูบ้ ริ หารให้ถือเป็ นทีสิ&นสุ ด
ภายใต้บงั คับวรรคหนึง คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจทีจะให้แสดงหรื อไม่ให้แสดงซึ งข้อคิดเห็นไม่วา่ ทั&งหมดหรื อ
บางส่ วน โดยผูใ้ ช้บริ การไม่สามารถอ้างเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็ นเสรี ภาพขั&นพื&นฐานตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อีกต่อไป
ข้ อ ๓๑ ในกรณี ทีคณะผูบ้ ริ หารได้วนิ ิ จฉัยว่าข้อคิดเห็นใดขัดหรื อแย้งกับความในข้อ ๒๓ หรื อข้อ ๒๙ ให้
คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจแก้ไขข้อคิดเห็นนั&นให้ถูกต้องต่อไป เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ ๓๒
ข้ อ ๓๒ ภายใต้บงั คับข้อ ๓๐ หากเป็ นข้อคิดเห็นทีอาจเข้าข่ายเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ หรื อตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อตามกฎหมายอืนใดแล้ว คณะผูบ้ ริ หารขอ
สงวนสิ ทธิ ในการส่ งข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยข้อมูลดังต่อไปนี&ซ ึ งอาจใช้ระบุตวั ตนของผูใ้ ช้บริ การแก่เจ้าหน้าที
ของรัฐเพือดําเนิ นการตามกฎหมายต่อไป
(๑)
ชือหรื อนามแฝงของผูใ้ ช้บริ การ
(๒)
หมายเลขไอพีของผูใ้ ช้บริ การ
(๓)
วันทีและเวลาทีปรากฏข้อคิดเห็น

หมวด ๓
นโยบายความเป็ นส่ วนตัว
ส่ วนที ๑
ข้ อมูลการแสดงตนและข้ อมูลส่ วนบุคคล

ข้ อ ๓๓ ในกรณี ทีส่วนใดส่ วนหนึงของเว็บไซต์กาํ หนดให้ผใู ้ ช้บริ การต้องแสดงตน ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้
เว็บไซต์จดั เก็บข้อมูลการแสดงตนดังต่อไปนี&เพือใช้ในการตรวจสอบและระบุตวั ตนในภายหลัง
(๑)
ชือหรื อนามแฝงของผูใ้ ช้บริ การ
(๒)
หมายเลขไอพีของผูใ้ ช้บริ การ
(๓)
วันทีและเวลาทีแสดงตน
ข้ อ ๓๔ เพือดําเนินการเกียวกับการรับสมัครสมาชิกในหมวด ๔ นอกจากการจัดเก็บข้อมูลการแสดงตน
ตามทีกาํ หนดไว้ในข้อ ๓๓ แล้ว ผูใ้ ช้บริ การยินยอมให้เว็บไซต์จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลดังต่อไปนี& เพิมเติมได้อีก
(๑)
ชือและนามสกุลของผูใ้ ช้บริ การ
(๒)
ชือผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน
(๓)
ทีอยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๔)
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ทางไปรษณี ย ์
(๕)
วันเกิด
(๖)
ชือสถาบันการศึกษาทีสังกัด (ถ้ามี)
(๗)
รู ปภาพส่ วนตัว
(๘)
ข้อมูลอืนใดทีอาจใช้ในการระบุตวั ตนได้
ทั&งนี& ข้อมูลตาม (๑) ถึง (๔) เป็ นข้อมูลทีผใู ้ ช้บริ การจําเป็ นต้องให้ไว้กบั เว็บไซต์
ข้ อ ๓๕ คณะผูบ้ ริ หารขอรับรองว่าข้อมูลการแสดงตนทีจดั เก็บในข้อ ๓๓ และข้อมูลส่ วนบุคคลทีจดั เก็บใน
ข้อ ๓๔ มีเพียงคณะผูบ้ ริ หารเท่านั&นทีได้รับทราบและจัดเก็บข้อมูลเหล่านั&นไว้ในระบบฐานข้อมูลทีมีความ
ปลอดภัยสู ง โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลนั&นแก่บุคคลทีสามโดยมิได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ช้บริ การ เว้นแต่เป็ น
กรณี ตามข้อ ๓๒
การรับรองการจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกตามวรรคหนึงมิได้เป็ นการรับรองความสมบูรณ์แบบของ
ระบบฐานข้อมูล แต่คณะผูบ้ ริ หารจะใช้ความพยายามอย่างเต็มทีในการดูแลรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกให้
ปลอดภัยจากการเข้าถึง การแก้ไข รวมทั&งการนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้ อ ๓๖ การแก้ไขข้อมูลการแสดงตนทีจดั เก็บในข้อ ๓๓ จะกระทํามิได้
ข้ อ ๓๗ การแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลทีจดั เก็บในข้อ ๓๔ สามารถกระทําได้ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี&
(๑)
ข้อมูลส่ วนบุคคลนั&นไม่เป็ นปั จจุบนั และต้องการแก้ไขให้เป็ นปั จจุบนั

(๒)
สมาชิกซึ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลแก่เว็บไซต์เท่านั&นทีมีสิทธิ ในการแก้ไข
ข้ อ ๓๘ ให้คณะผูบ้ ริ หารเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของผูใ้ ช้บริ การไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วันนับแต่วนั ทีมี
การแสดงตน และเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกไว้จนกว่าสมาชิกผูน้ & นั จะหมดสมาชิกภาพ
ส่ วนที ๒
การติดตามการใช้ งาน

ข้ อ ๓๙ เว็บไซต์ทุกหน้ามีการใช้แฟ้ มข้อมูลคุกกี&เพือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเยีย มชมเว็บไซต์ของ
ผูใ้ ช้บริ การซึ งคณะผูบ้ ริ หารใช้บริ การของบริ ษทั ศูนย์วิจยั นวัตกรรมอินเทอร์ เน็ตไทย จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในการนําเสนอข้อมูลและบริ การต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การเป็ น
รายบุคคลเท่านั&น
ข้ อ ๔๐ หน้าเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี&มีการใช้แฟ้ มข้อมูลคุกกี&เพือนําไปใช้ในการประมวลผลของโครงการ
Google Adsense
(๑)
หน้าหลักของเว็บบอร์ ด (http://www.thai-mathpaper.net/webboard)
(๒)
หน้าแสดงกระทู ้ (http://www.thai-mathpaper.net/webboard/show_question.php)
(๓)
หน้าหลักของสมุดเยีย ม (http://www.thai-mathpaper.net/guestbook)
(๔)
หน้าแสดงหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (load_documents.php)
(๕)
หน้า Admins’ Talk (http://www.thai-mathpaper.net/talks.php)
(๖)
หน้าเว็บไซต์อืนทีคณะผูบ้ ริ หารประกาศเพิมเติม
ส่ วนที ๓
มาตรการเพือ ความปลอดภัย

ข้ อ ๔๑ คณะผูบ้ ริ หารได้จดั ให้มีมาตรการเพือความปลอดภัยทีจาํ เป็ นและเพียงพอดังต่อไปนี&
(๑)
มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์และระบบบริ หารจัดการสมาชิ กซึ งสงวน
ไว้สาํ หรับคณะผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะ
(๒)
มาตรการป้ องกันการเข้าถึง แก้ไข หรื อนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ งข้อมูลการแสดงตนของ
ผูใ้ ช้บริ การและข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกทีถูกจัดเก็บไว้ในในระบบฐานข้อมูล
(๓)
มาตรการแนบลายมือชื ออิเล็กทรอนิกส์ไปกับหนังสื อหรื อเอกสารต่างๆ ทีคณะผูบ้ ริ หารส่ งถึง
ผูใ้ ช้บริ การและสมาชิกโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(๔)
คณะผูบ้ ริ หารออกเป็ นประกาศว่าด้วยมาตรการเพือความปลอดภัยเพิมเติม

มาตรการเพือความปลอดภัยเพิมเติมทีคณะผูบ้ ริ หารประกาศตาม (๔) อาจกําหนดระยะเวลาเริ มต้นใช้บงั คับ
ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วันก็ได้
ข้ อ ๔๒ ให้คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจในการตราข้อบังคับเพือใช้ในการบริ หารจัดการหรื อดําเนินการใดๆ อัน
เกียวเนืองกับมาตรการเพือความปลอดภัยตามความในข้อ ๔๑ ทั&งนี& คณะผูบ้ ริ หารอาจผสมผสานมาตรการเพือความ
ปลอดภัยหลายอย่างเข้าด้วยกันเพือดําเนิ นการสําหรับกรณี ใดกรณี หนึงเป็ นการเฉพาะก็ได้
ในกรณี เพือความปลอดภัย หากเปิ ดเผยข้อบังคับทีออกตามวรรคหนึงต่อสาธารณชนแล้วจะทําให้มาตรการ
เพือความปลอดภัยนั&นถูกล่วงรู ้โดยประการทีน่าจะทําให้มาตรการเพือความปลอดภัยเหล่านั&นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
คณะผูบ้ ริ หารอาจพิจารณาไม่เปิ ดเผยข้อบังคับดังกล่าวต่อสาธารณชนก็ได้ เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยต่อเจ้าหน้าทีของ
รัฐเพือใช้ดาํ เนินการทางกฎหมายเท่านั&น
หมวด ๔
สมาชิ ก
ส่ วนที ๑
บททัว ไป

ข้ อ ๔๓ บุคคลธรรมดาเท่านั&นทีมีสิทธิ สมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์
ข้ อ ๔๔ วิธีการรับสมัครและทะเบียนสมาชิกให้เป็ นไปตามข้อบังคับของเว็บไซต์วา่ ด้วยการนั&น
ข้ อ ๔๕ วัตถุประสงค์ของการรับสมัครสมาชิกในหมวดนี&เป็ นเพียงสิ ทธิ ประโยชน์ทีจะได้รับเพิมเติมในการ
รับบริ การจากเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การ แต่ไม่ถือว่าเป็ นการบังคับรวมทั&งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั&งสิ& น
ส่ วนที ๒
สมาชิ กภาพ

ข้ อ ๔๖
ข้ อ ๔๗
ข้ อ ๔๘
(๑)
(๒)
(๓)
ให้ทราบ

สมาชิกภาพเริ มต้นนับแต่วนั ทีคณะผูบ้ ริ หารได้อนุมตั ิการเป็ นสมาชิกเป็ นต้นไป
สมาชิกภาพของสมาชิกไม่สามารถโอนให้แก่กนั และกันได้
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ& นสุ ดลงเมือ
ตาย
ลงทะเบียนผ่านระบบสมาชิกเพือขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
คณะผูบ้ ริ หารตรวจพบว่ามีการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอันเป็ นเท็จ หรื อมีการปกปิ ดข้อมูลอันควรแจ้ง

(๔)
กระทําการอันต้องห้ามตามความในข้อ ๒๖
(๕)
ฝ่ าฝื นความในข้อ ๔๗ หรื อข้อ ๕๒ (๓)
การสิ& นสุ ดสมาชิกภาพตาม (๒) ไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ของสมาชิกทีจะขอคืนสมาชิกภาพได้อีกครั&ง โดยจะต้อง
ดําเนินการสมัครเป็ นสมาชิกใหม่เสมือนหนึงว่าไม่เคยเป็ นสมาชิกมาก่อน ทั&งนี& คณะผูบ้ ริ หารไม่ขอรับรองว่าจะใช้
ชือผูใ้ ช้งานอันเดิมได้อีกต่อไป
การสิ& นสุ ดสมาชิกภาพตาม (๓) (๔) หรื อ (๕) คณะผูบ้ ริ หารไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถูก
ขึ&นบัญชีตอ้ งห้ามมิให้สมัครเป็ นสมาชิกได้อีกต่อไป
คณะผูบ้ ริ หารขอสงวนสิ ทธิ ในการดําเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกทีสิ&นสุ ดสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม (๓)
ด้วย
ข้ อ ๔๙ สมาชิกทีมิได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมาชิกติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน สมาชิกภาพจะถูก
ระงับไว้เป็ นการชัว คราวจนกว่าสมาชิกผูน้ & นั จะได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสมาชิกอีกครั&ง ทั&งนี& เพือปกป้ องการ
เข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของสมาชิกตลอดจนการกระทําของบุคคลอืนอันมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้ อ ๕๐ ในกรณี ทีคณะผูบ้ ริ หารพบหรื อมีผใู ้ ดแจ้งแก่คณะผูบ้ ริ หารว่าได้มีสมาชิกกระทําการอันเป็ นการ
ละเมิดข้อตกลงนี& คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจระงับสมาชิกภาพของผูน้ & นั เป็ นการชัว คราวภายในกําหนดระยะเวลา ๑๕
วัน โดยในระหว่างกําหนดระยะเวลานี&ให้คณะผูบ้ ริ หารสอบสวนและดําเนิ นการตามทีกาํ หนดไว้ในข้อตกลงนี&หรื อ
ตามทีเห็นสมควร ทั&งนี& หากไม่ปรากฏพฤติการณ์เช่นว่านั&นให้คณะผูบ้ ริ หารคืนสมาชิกภาพแก่ผนู ้ & นั โดยเร็ ว
ส่ วนที ๓
สิ ทธิและหน้ าทีของสมาชิ ก

ข้ อ ๕๑
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
ข้ อ ๕๒
(๑)
เคร่ งครัด
(๒)
(๓)
(๔)

สมาชิกมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี&
สิ ทธิ ทีจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ผา่ นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมกิจกรรมเพือการศึกษาทีเว็บไซต์จดั ขึ&น
สิ ทธิ ในการเข้าถึงบริ การทีเว็บไซต์สงวนไว้สาํ หรับสมาชิกเท่านั&น
สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อคิดเห็นของตนเองทีแสดงอยูใ่ นระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
สิ ทธิ ในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของเว็บไซต์
สมาชิกมีหน้าทีดงั ต่อไปนี&
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี&ตลอดจนข้อตกลงอืน ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของเว็บไซต์อย่าง
เก็บรักษาชือผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านของตนเองไว้ให้เป็ นความลับขั&นสู งสุ ด
ไม่ยนิ ยอมให้สมาชิกท่านอืนหรื อผูห้ นึงผูใ้ ดใช้ชือผูใ้ ช้งานและหรื อรหัสผ่านของตนเองในทุกกรณี
ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลทีเป็ นปั จจุบนั และตรงกับความเป็ นจริ ง

(๕)
ร่ วมมือกับคณะผูบ้ ริ หารในการดูแลและตรวจสอบความเรี ยบร้อยในระบบเว็บบอร์ ดและสมุดเยีย ม
และแจ้งให้คณะผูบ้ ริ หารทราบโดยพลันหากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ&น
ส่ วนที ๔
ระบบสมาชิ กและระบบบริหารจัดการสมาชิ ก

ข้ อ ๕๓ ระบบสมาชิกจัดให้มีไว้สาํ หรับสมาชิกสามารถเรี ยกดูและแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล เรี ยกดูสถิติใน
การทํากิจกรรมต่างๆ ของตนเองบนเว็บไซต์ และแสดงตนในการเข้าถึงบริ การและกิจกรรมต่างๆ ทีเว็บไซต์จดั ไว้
เป็ นการเฉพาะสําหรับสมาชิกเท่านั&น
ข้ อ ๕๔ ให้มีระบบบริ หารจัดการสมาชิกสําหรับคณะผูบ้ ริ หารในการจัดการสิ ทธิ ของสมาชิกและการ
ควบคุมการทํากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกบนเว็บไซต์ให้เป็ นไปตามข้อตกลงนี&รวมทั&งข้อตกลงอืน ประกาศ
ข้อบังคับ และข้อกําหนดทีเกียวข้อง
หมวด ๕
บทเบ็ดเตล็ด

ข้ อ ๕๕ ในกรณี ทีผใู ้ ช้บริ การมีขอ้ สงสัยเกียวกับข้อตกลงนี& ให้ทาํ เป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สอบถาม
มายัง admin@thai-mathpaper.net และคณะผูบ้ ริ หารมีหน้าทีทีจะต้องตอบข้อสงสัยนั&นภายใน ๒ วันนับแต่วนั ที
ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น& นั
ข้ อ ๕๖ ในกรณี ทีไม่มีเนื& อหาส่ วนใดในข้อตกลงนี&บงั คับใช้แก่กรณี ใด ให้คณะผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจในการ
วินิจฉัยและดําเนิ นการได้ตามสมควร ทั&งนี& ให้คาํ นึงถึงความชอบด้วยกฎหมายและระเบียบประเพณี หรื อธรรมเนียม
ปฏิบตั ิอนั เป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไปเป็ นสําคัญ
บทเฉพาะกาล

ข้ อ ๕๗ ภายหลังจากข้อตกลงนี&มีผลใช้บงั คับ ให้ประกาศดังต่อไปนี&ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไป
(๑)
ประกาศคณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์ ฉบับที ๑/๒๕๕๑ เรื อง หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความและ
หนังสื อเรี ยนออนไลน์ ลงวันที ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒)
ประกาศคณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์ ฉบับที ๒/๒๕๕๑ เรื อง การละเมิดลิขสิ ทธิ?ในงานอันมีลิขสิ ทธิ?
ตามกฎหมายซึ งเผยแพร่ ใน “คณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์” ลงวันที ๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓)
ประกาศคณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์ ฉบับที ๓/๒๕๕๑ เรื อง ข้อตกลงเกียวกับการใช้งานอันมี
ลิขสิ ทธิ? ซ ึ งเผยแพร่ ใน “คณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์” ลงวันที ๔ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔)
ประกาศคณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์ ฉบับที ๑/๒๕๕๕ เรื อง การจัดตั&งกองทุนคณิ ตศาสตร์ บน
เว็บไซต์ ลงวันที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในกรณี ทีมีเนื& อหาส่ วนใดของประกาศตามวรรคหนึงขัดหรื อแย้งกับข้อตกลงนี&ให้ใช้ขอ้ ตกลงนี&แทน
ประกาศ ณ วันที ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ?
(นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ?)
ประธานคณะผูบ้ ริ หารคณิ ตศาสตร์ บนเว็บไซต์

