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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน...พบกันอีกครั้งในจดหมายข่าวฉบับก่อนสิ้นท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน...พบกันอีกครั้งในจดหมายข่าวฉบับก่อนสิ้นท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน...พบกันอีกครั้งในจดหมายข่าวฉบับก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มต้นการท างานต้อนรับปีงบประมาณใหม่  ฉบับนี้เรามาพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มต้นการท างานต้อนรับปีงบประมาณใหม่  ฉบับนี้เรามาพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเริ่มต้นการท างานต้อนรับปีงบประมาณใหม่  ฉบับนี้เรามาพร้อม
กับสาระดีๆ อีกเช่นเคย และขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการเริ่มต้นการท างานกับสาระดีๆ อีกเช่นเคย และขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการเริ่มต้นการท างานกับสาระดีๆ อีกเช่นเคย และขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านสนุกและมีความสุขกับการเริ่มต้นการท างาน
ใหม่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่ะใหม่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่ะใหม่ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่ะ   

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารทนเทศ (ไอที) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการค้า 

การศึกษา การติดต่อสื่อสาร ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็มีโทษมากเช่นกันถ้าใช้ผิดวิธี           

จึงได้รวบรวมค าถาม ไขข้องใจปัญหาข้อกฎหมายที่พบบ่อยว่าการใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ผิดรูปแบบไหนบ้างที่ท าให้ต้องเสี่ยงคุก

เสี่ยงตะราง!!! 

 การใช้ "ชื่อ" และ "นามแฝง"  โลกอินเตอร์เน็ตเปิดช่องให้ผู้ใช้สามารถต้ังชื่อปลอม นามแฝง โกหกสถานะและอายุได้

อย่างง่ายดาย   ในกรณีที่ใช้ "นามแฝง" ที่ต้ังขึ้นมาเองหรือไมเ่กี่ยวข้องกับผู้ใดและไม่ได้เข้าไปเขียนข้อความให้ร้ายผู้อื่นคงไม่มี

ปัญหา แต่ถ้าน าชื่อของบุคคลอื่นมาใช้โดยเจ้าตัวไม่ได้รับรู้ จนท าให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิด อาจถูกฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายได้ 

 การพนันออนไลน์  ตามกฎหมายแบ่งแยกการพนันออกเป็น 2 ประเภท โดยแยกออกเปน็ "บัญชี ก."และ "บัญชี ข."  

กลุ่มที่อยู่ในบัญชี ก. กฎหมายห้ามเล่นโดยเด็ดขาด อาทิ พวกหวย ก.ข. ไฮโล ไพ่ต่างๆ ส่วนประเภทสอง ที่อยู่ในบัญชี ข. เล่นได้

แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันออนไลน์มีนับไม่ถ้วน ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่

ต่างๆ และสล็อตแมชชีน ซึ่งถือเป็นการพนัน  ตามบัญชี ก. ผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจ าคุก    ต้ังแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี อย่างไรก็ตาม การเล่น

พนันออนไลน์ในขณะนี้ติดตามจับกุมยากและไม่คุ้มกับทรัพยากรของภาครฐัจึงยังไม่ค่อยเห็นการด าเนินคดีอย่างจริงจัง 

 "ลิงก์-ไฮเปอร์ลิงก์" ละเมิดลิขสิทธิ์  โลกอินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้แต่ละเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสะดวก

ง่ายดาย ผ่านระบบที่เรียกว่า "ไฮเปอร์ลิงก์" หรือ "ลิงก์" ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไปเอาข้อมลูจากเว็บไซต์อื่นๆ มาเผยแพร่ แม้จะ

ท าลิงก์เชื่อมโยงที่มาเอาไว้ แต่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเว็บปลายทางโดยตรงก็อาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือท าซ้ างาน

อันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในสหรัฐอเมริกามีขอ้ถกเถียงกันในประเด็นนี้อย่างแพร่หลาย   ถ้าจะเอาเว็บไซต์ของคนอื่นมาลิงก์เข้ากับ

เว็บไซต์ของเราจะต้องไปขออนุญาตหรือไม่ ในประเทศไทยปญัหานี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น แต่อนาคตอาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ก่อนจะน าเว็บ

ของคนอื่นมาลิงก์เข้ากับเว็บของเราควรขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน 

 การดาวน์โหลดเพลง  "เพลง" ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ใครจะไปท าซ้ า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไมไ่ด้รบั

อนุญาตจากเจ้าของไม่ได้ การอัพโหลดไฟล์เพลงขึ้นไปอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน ยิ่งถ้าท าเพื่อการค้า

โดยเก็บเงินจากคนที่    ดาวน์โหลดเพลงนับเป็นความผิดคดีอาญา ส าหรับคนที่ดาวน์โหลดมาฟังเฉยๆ ถือเป็นการท าซ้ า แต่พอมี

ช่องทางทางกฎหมายที่จะอ้างได้ว่า    ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะถือเป็นการท าซ้ ามาเพื่อใช้ประโยชน์เอง และการดาวน์

โหลดมาฟังยังพอมีช่องทางต่อสู้คดีได้ว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลขิสิทธิ์  ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะ

ไม่ได้เอาไปขาย 

 การซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์มาก๊อบปี้แจกผู้อื่น  เนื่องจากโปรแกรมลิขสิทธิ์ หรือโปรแกรมถกูกฎหมายมรีาคาแพงมาก    

ท าให้ธุรกิจโปรแกรมเถื่อนละเมิดลิขสิทธิ์เฟื่องฟูยิ่งกว่าดอกเห็ด อย่างไรก็ตาม แม้เราจะซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์มาใช้ แต่ถ้าน า

โปรแกรมนั้นไปแจกให้เพื่อนฝูงก๊อบป้ี หรือท าส าเนา ไปใช้ต่อ ถือว่ามีความผิดฐาน "ท าซ้ า" ซึ่งเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ แม้กฎหมาย

จะมีข้อยกเว้นใหก้ารท าส าเนาโดยเจ้าของโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ ท าได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่การยกเว้นโดยไม่มขีอบเขต     

เพราะกฎหมายจ ากัดจ านวนส าเนาว่าให้มีจ านวนตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย 

 อีเมล์ขยะ (สแปมมิ่ง)  ใครที่ใช้ "อีเมล์" ทุกวันคงรู้สึกเบื่อกับ "อีเมล์โฆษณาขยะ" ที่ส่งมาไดทุ้กวัน ทั้งน่าเบ่ือ น่าร าคาญ 

และเสียเวลาอ่าน เจ้าของสินค้าหรือผู้ส่งอีเมล์ขยะเหล่านี้ได้ขอ้มูลที่อยู่อีเมล์ของเราผ่านวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น ฝัง

โปรแกรม "คุกกี้" เอาไว้ตามเว็บไซต์ที่เราเข้าไปดู จากนั้น ก็ส่งคุกกี้เข้ามาคอยสอดส่องเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์และอีเมล์  

ของเราเพื่อส่งอีเมล์ขยะมาหา 

 ซึ่งในประเทศไทยอาจเข้าข่ายผิดมาตรา 10 ในกฎหมายคอมพวิเตอร์ 2550 ที่ระบุว่า ผู้ใดกระท าการโดยมิชอบ เพื่อให้การ

ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถท างานตามปกติได้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ   ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 อ้างอิง : http://region7.cad.go.th 

กฎหมายไอที...รู้ไว้ห่างไกลคุก!!! 
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 25 ก.ค.-5 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับกลาง ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย น.ส.ชาคริยา รักไทย 

 8 ก.ค. 59 โครงการเสรมิสรา้งทกัษะการจดัสรรโครงการอยา่งมปีระสิทธภิาพ ณ หอ้งประชมุ 8410 ชัน้ 4 คณะบรหิารธรุกิจ    
โดย น.ส.ขวญัใจ คงชพี 

 16 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการ
จัดท าผลงานเพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้อง A508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
และการออกแบบ โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

  26-27 ส.ค. 59 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ตามนโยบายรัฐบาล ณ โรงแรมรอยัล ทวินส์ พาเลช จ.ชลบุรี โดย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด และ     
ว่าที่ ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว 

 25-27 ส.ค. 59 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 
ณ บ้านทิพย์สวนทอง จ.สมุทรสงคราม โดย น.ส.ชาคริยา รักไทย  

 26-27 ส.ค. 59 โครงกรเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรชีา และ น.ส.ขวญัใจ คงชีพ 

 7 ก.ย. 59 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งท่ี 5/2559 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรชีา 
 14 ก.ย. 59 ประชุมปรึกษาการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

“เรื่อง การสร้างทีมงานท่ีดี” (กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร) ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3    
โดย น.ส.ชาคริยา รักไทย 

 15 ก.ย. 59 พธิบีวงสรวงอนัเชญิพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัประดษิฐานพระบรมราชา นสุาวรยี ์
และพิธีวางพานพุ่ม ณ หน้าอาคารส านักงานอธิการบดี โดย บุคลากรส านักงานตรวจสอบภายใน  
เข้าร่วมทุกคน 

 16 ก.ย. 59 โครงการสัมมนาผู้บริหารและร่วมงานมุทิตาจิตแดผู้เกษียณอายุราชการ  
 

 

 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559                     
 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
ในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.ส านักบริหารบดพิตรพิมุข จักรวรรดิ 2.ส านักงานวิทยาเขต      
วังไกลกังวล ครั้งที่ 2 3.ส านักงานนิติการ  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 

ส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายในส านักงานตรวจสอบภายใน   

เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม   
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ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวชาคริยา   รักไทย                นางสาวชาคริยา   รักไทย                นางสาวชาคริยา   รักไทย                
นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศูภรตัน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าด าเนนิการเข้าตรวจสอบ      
ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

 

ส านักวิทยาเขตวังไกลกังวล 

(บ้านชมคล่ืน) 
ส านักงานนติิการ 

ประชุมประจ าหนว่ยงาน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

จะไม่ย้อนเวลา... 
กลับไปเพ่ือแกไ้ข 

แต่จะใช้เวลาที่เดินต่อไป... 
เพ่ือปรับปรุง 


