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ล ำดับท่ี ล ำดับท่ี

1 นางสาว กชณิภา กาลปักษ์ 26 นาย กาณฑ์ธีถ์เดช ปรีชารตนศาสตร์

2 นางสาว กชมล  สุนทรโชติทวี 27 นางสาว ก่ิงฟ้า คูทรัพย์บรรชัย

3 นาง กนกกาญจน์ ประเสริฐวรคุณ 28 นาย กิตติ เจริญเกียรติกุล

4 นางสาว กนกกาญจน์ เสนีวงศ์ 29 นางสาว กุลิสรา ภู่หนู

5 นางสาว กนกพร จันทร์เจริญ 30 นางสาว เกษนา กันทาอ่ิน

6 นางสาว กนกพร พรบุตร 31 นาง เกษมา เจนกุลนิษฐ์

7 นางสาว กนกรัตน์ ภูษิตชัยสกุล 32 นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์

8 นางสาว กนกรัตน์ เกตุแก้ว 33 นางสาว ขวัญเรือน เผ่าโหมด

9 นางสาว กมลทิพย์ เกียรติศักด์ิทวี 34 นางสาว ขวัญฤทัย จิตรบ ารุง

10 นาย กรกฤษณ์ ภวายน 35 นาย ขัยชาญ ไชยแดง

11 นางสาว กรนิการ์ เกิดกูล 36 นางสาว เขมภัสสร์ ธีรโรจน์จิรากร

12 นางสาว กรรณพา ยกย่อง 37 นางสาว คงขันธ์  เภาโพธ์ิ

13 นางสาว กรวิภา เทียนภาสกร 38 นางสาว คณางค์ ปฏิปทาพานิชย์

14 นางสาว กรองทอง โรจนโอฬารรัตน์ 39 นางสาว คนึงนิตย์ แก้วก าไร

15 นาง กรอาภา ศรีสุทราภรณ์ 40 นางสาว ครองสิน บุญหนุน

16 นาง กฤษกร ญาณประภาส 41 นางสาว คล้ายจันทร์ สุขย่ิงเจริญวงศ์

17 นาย กฤษฎา จุติมงคลกุล 42 นางสาว คุณัชญา คุณะวรรณธร

18 นาย กฤษณัฐ กมลพวงพันธ์ุ 43 นางสาว จตุพร จิตตรัตน์เสนีย์

19 นาย กฤษดา พลเสน 44 นางสาว จริญญา ศรีวงษ์

20 นางสาว กัญชลี ชัยวิวัฒน์ตระกูล 45 นางสาว จรินทร์ ทองวงศ์

21 นาง กัญญา สุทธมนัสวงษ์ 46 นาง จริยา จิรกุลกนก

22 นางสาว กัณฑ์ปภัส ชัยเดชะสุวิทย์ 47 นางสาว จริยา อ่อนฤทธ์ิ

23 นางสาว กันต์ฤทัย ปาเงิน 48 นางสาว จรีรัตน์ ทิพยจักร

24 นาง กันยาภรณ์ ศิริล้น 49 นางสาว จันทนา ศรีนุ่ม

25 นาง กัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธ์ิ 50 นางสาว จันทนี อรุณสุวรรณ

51 นางสาว จันทร์จิรา อภิบุญเอ้ืออรุณ 76 นาย ชยาภา ทิพย์ประภา
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52 นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทศรี 77 นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล

53 นางสาว จันทร์เพ็ญ ธงไชย 78 นางสาว ชลรส ปัญญาวัฒนพงศ์

54 นางสาว จันทร์เพ็ญ ปราชญาวงศ์ 79 นางสาว ชลิดา กะฐินทอง

55 นาย จารึก โรจนวงศ์ 80 นางสาว ชวนพิศ สมเพราะ

56 นาง จารุพร  รสทิพย์ 81 นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์

57 นางสาว จารุวรรณ บุญพรมมา 82 นางสาว ชัชะร วัฒนสมวงศ์

58 นางสาว จารุวัต เอ่ียมนพคุณ 83 นาย ชัยณรงค์ เก้ือวัชรวงศ์

59 นาง จ าเรียง ศัลยพงษ์ 84 นาย ชาญชัย ธณะวงค์

60 นางสาว จิตติมณฑ์ ปรีดานุชาต 85 นาย ชาญวิทย์ ตระการวัฒนวงศ์

61 นางสาว จิตติมา คุปต์ธนากร 86 หม่อมหลวง ชินทัต ชมพูนุท

62 นางสาว จินตนา ป่ินจอม 87 นาย ชิษณ์ุชัย เพ็ชรไชยวัฒน์

63 นางสาว จินตนา สุขกล่ า 88 นางสาว ช่ืนจิต ปริณดาพงศ์

64 นางสาว จุฑา รัชต์พิมพานนท์ 89 นาง ชุติกาญจน์ ตังกวย

65 นางสาว จุฑาภรณ์ ประครองญาติ 90 นาย ชุติชัย พฤฒิชัย

66 นางสาว จุฑามาศ เมธีสุวภาพ 91 นางสาว ชุติพร รัตนเทพี

67 นางสาว เจนจิรา บ ารุงศิลป์ 92 นางสาว ชุติมา ไพรวิจารณ์

68 นาง เจนจิฬา ยอดนก 93 นางสาว ชุติมา อวยผล

69 นางสาว ฉมากาญจน์ ฤกษ์มงคล 94 นาง ชุลี เทศวิศาล

70 นางสาว ฉวีวรรณ ค าไพเราะ 95 นางสาว เชนิสา เกิดท่าพระ

71 นางสาว ฉัตรกุล ภูธเรศธราดล 96 นางสาว ญาณิศา  ด้วงสงค์

72 นาง ฉันทิกา นัททอลล์ 97 นางสาว ญาปณพัฒน์ ภูมิวิทยาวัฒน์

73 นาง ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร 98 นางสาว ฐานิญา นิลเขตร์

74 นาย ชนรรค์ โชติพืช 99 นางสาว ฐานิตา ศรีรังสิต

75 นางสาว ชนัญธร  อัศวภูบดี 100 นาง ฐิตาภรณ์ นุชน้อย

101 นางสาว ฐิติชญา เฟ่ืองกฤษฎา 126 นางสาว ทิพย์พวรรณ ยังสุข

102 นางสาว ฐิตินันท์ ชลจิตร์นาวา 127 นาง ทิพย์วัลย์ น าพรรค
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103 นางสาว ฑริยา พงษ์พันธ์ุ 128 นางสาว ทิพวรรณ หาญวงศ์วิวัฒน์

104 นาง ณฐมน เช็นตัน-เฟลป์ส 129 นางสาว ทิพวัล ป่ินแก้ว

105 นางสาว ณภัทร ตรัยรัตนทวี 130 นาง ทิพวัลย์  ชัยวุฒิ

106 นางสาว ณัชธฤดี ธนาถิรธรณ์ 131 นาง เทวี ยันตร์พาณิชย์

107 นางสาว ณัฏฐ์ชญา บริสุทธ์ิ 132 นาย ธนกร คุ่ยจาด

108 นาย ณัฐชนน ชคตระการ 133 นาย ธนเทพ ชมสูงเนิน

109 นางสาว ณัฐณิชา ไชย์ศรีทา 134 นาง ธนัญญา ศรีธฤตกุล

110 นางสาว ณัฐติพร  พงษ์แสงสน 135 นางสาว ธนิชญานี สุริยาวุฒิธรรม

111 นาย ณัฐวุฒิ วัฒนา 136 นางสาว ธนิดา  ล้ิมสวัสด์ิ

112 นางสาว ณิชารีย์ ชินาจริยวงศ์ 137 นาง ธรทิพย์ ธรรมประเสริฐ

113 นางสาว ณีรยา พรมทอง 138 นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี

114 นางสาว ดวงจันทร์ สุขมา 139 นางสาว ธัญญา กนกวิจิตรศิลป์

115 นางสาว ดวงนภา สิงห์ใส 140 นาย ธัญญา สามารถ

116 นางสาว ดวงฤทัย วราฤทธิชัย 141 นาย ธัญวิสิฎฐ์ พ่วงกระแสร์

117 นาย ด ารงศักด์ิ จันทร์พันธ์ 142 นางสาว ธันยพัต พานทอง

118 นาง ดุษณี บัวแย้ม 143 นางสาว ธิดาภรณ์ แป๊ะสมัน

119 นาง ตริตาภรณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 144 นางสาว ธิติพร แซ่ต้ัง

120 นางสาว ตรีรัตน์ อยู่ย่ังยืน 145 นางสาว ธิติมา ปูนพันธ์ุฉาย

121 นางสาว ติยาภรณ์ รัตน์ทอง 146 นาย ธีรชัย มีแก้ว

122 นาง เตือนใจ บุญมี 147 นางสาว ธีรนุช วรายุเดช

123 นางสาว ถิรญา ประสงค์ธนกิจ 148 นาง ธีรยา อัครเดชวรรธ

124 นางสาว ทรงนภัส ตรีภัทรพร 149 นางสาว นงนภัส เทียนสงค์

125 นาย ทวีชัย เวียงทอง 150 นางสาว นงลักษณ์  เท่ียงโนนดา

151 นางสาว นนทิยา อ าแพงใต้ 176 นาง นุจรี ภูู่เขียว

152 นาย นพดล ปกรณ์นิมิตดี 177 นางสาว นุชนภา แซ่ช่ิน

153 นาย นพนิธิ กระจ่างพืช 178 นางสาว นุวดี งามคณะ
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154 นาง นพพร เอ่ียมวรวุฒิกุล 179 นาย เนติลักษณ์ เด่นสิริมงคล

155 นางสาว นพมาศ สหเกียรติมนตรี 180 นาง บังอร เพ็ชรน้ าเพชร

156 นางสาว นภาภรณ์ ไชยชาญพันธ์ุ 181 นางสาว บัวสอน ประชุมพันธ์

157 นางสาว นฤมล ฉิมวงศ์ 182 นาย บุญชัย จงจิตอารี

158 นางสาว นฤมล สมดุลยกนก 183 นางสาว บุญญา ศุภวโรดม

159 นาย นัฐกานต์ สุราสา 184 นาง บุญตา ชินรุ่งโรจน์

160 นาง นันท์ธนัษฐ์ ผู้รุ่งเรือง 185 นาย บุญเลิศ ปัญจา

161 นาย นันทพงศ์ อยู่มา 186 นางสาว บุญศรี  สกุลศรีจินดา

162 นางสาว นันทพร นุตตะโร 187 นาย บุณพจน์ เอ่ียมสุนทรสิน

163 นางสาว นาฏยา ต้ังประดิษฐ์ 188 นางสาว บุปผา สงวนศักด์ิ

164 นาย นายสุภอรรถ โบสุวรรณ 189 นางสาว บุษยา ส่ิงท่ีสุข

165 นาง นารีทิพย์ จิราพงษ์ 190 นางสาว เบญจมาศ กิติอาภา

166 นาย น าโชค ศรุติบุตร 191 นาง เบญจวรรณ    นุตนก

167 นางสาว น้ าทิพย์ ทองสุขนอก 192 นางสาว ปภัชญา ต้ังสวัสด์ิ

168 นาง น้ าทิพย์ หวังภัทราวานิช 193 นาง ปภัสสร ศิลปานิสงค์

169 นางสาว น้ าฝน สดวกดี 194 นางสาว ประเทือง ต่วนเอ่ียม

170 นางสาว นิดา สุภาษิต 195 นางสาว ประนอม น่ิมประภา

171 นาย นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล 196 นางสาว ประภาภรณ์ เลิศประเสริฐพนธ์

172 นางสาว นิภาพร นาวิกชีวิน 197 นางสาว ประภาศรี ไชยรัตน์

173 นางสาว นิภาพร พลีวรรณ 198 นาย ประมวล ชินวิวัฒนกุล

174 นางสาว น่ิม อุดมโชค 199 นาย ประวิทย์ คงอรรถการ

175 นางสาว นิสากร พงศ์ธิติปัญญากร 200 นาย ประสิทธ์ิ ม่ิงอารีวาณิช

201 นาย ประสืทธ์ิ วรกิติคุณวัฒน์ 226 นางสาว พรรณทิพย์ บัวสาย

202 ว่าท่ี ร.ต. ปราโมทย์   สุขดี 227 นางสาว พรรณประไพ ศิริสารโสภณ

203 นาง ปริมาพร เตชกีรติ 228 นางสาว พรรณเพ็ญ อชรางกูร

204 นาง ปรีดา อินทอง 229 นางสาว พรอุมา นันทการัตน์
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205 นางสาว ปล้ืมจิต จันทร์ทุ่ง 230 นางสาว พลอยพรรณ สิงห์นอก

206 นางสาว ปัญญาวี วงศ์ตรี 231 นางสาว พวงผกา เครือพานิชกุล

207 นางสาว ปัณฑารีย์ สืบสิงห์ 232 นาย พสิษฐ์ วิชาชัย

208 นาง ปัทมาวดี พรหมจันทร์ 233 นางสาว พัชยา โคตะนนท์

209 นางสาว ปาณิตา ศรีแก้วเกตุ 234 นางสาว พัชรินทร์ กิจเจริญไพศาล

210 นาง ปาลิดา อมรสวัสด์ิวัฒนา 235 นางสาว พัชรินทร์ ธรรมแงะ

211 นางสาว ปิยนาฏ นามไพโรจน์ 236 นางสาว พัชรินทร์ พิพัฒน์กุลกิจ

212 นางสาว ปิยนุช เกษมศุภกร 237 นางสาว พัชรินทร์ สุวรรณทัต

213 นางสาว ปิยะวรรณ นิวัติเจริญรุ่ง 238 นางสาว พัชรินทร์ เหลืองรุจินันท์

214 นางสาว ปุณยนุช จิติมา 239 นางสาว พัชรี นทีรัตนก าจาย

215 ดร. ปุรฉัตร ทองเสริม 240 นางสาว พัชรี เปรมสุขวิศรุต

216 นางสาว เปมิกา ศิริคติธรรม 241 นาง พัณณ์ชิตา รุจิโรจน์สกุล

217 นางสาว ผุสดี ธิกันทา 242 นางสาว พัณนิดา  เตปินตา

218 นาย พงศ์พิสุทธ์ิ เศวตสุนทร 243 นางสาว พัทธนันท์ พรรณา

219 นาย พชร ธนกุลโชติการ 244 นางสาว พันธิพา สุตริตธรรม

220 นาง พชรพร สูนสวัสด์ิ 245 นาย พัสกร ปึงพงศากุล

221 นางสาว พนารัตน์ โพธ๋ิอ่อน 246 นาย พิจักษณ์ จันทวิโรจน์

222 นางสาว พร สมทองพานิช 247 นาง พิชญา โลหะสัมมากุล

223 นางสาว พรทิพย์ แสงพรหม 248 นางสาว พิมเงิน ฉิมพิภพ

224 นางสาว พรทิวา ศฤงคารรัตนะ 249 นาง พิมพ์พรรณ วิสุทธ์ิอัมพร

225 นาง พรเพ็ญ องอาจวาจา 250 นางสาว พิมพร หวาพร่าย

251 นาง พิไรพร เหลืองโกวิท 276 นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ

252 นางสาว พิไล ถาวรวุฒิ 277 นาง ยุวดี พัฒนวสันต์พร

253 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณโอภาสกุล 278 นางสาว เยาวนารถ นพไพบูลย์รัตน์

254 นางสาว เพ็ญแข ธิติปราการวงศ์ 279 นางสาว โยธกา พิมาน

255 นาย ไพบูลย์ จงเจริญพานิช 280 นางสาว รพีพรรณ ศุภรัตนเมธา
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256 นางสาว ไพรริญ สมปาน 281 นาง รวีวรรณ พฤกษามาตย์

257 นาย ภคิน จรัสรัชวานิช 282 นาย รักษ์ โชคภัทรกุล

258 นางสาว ภัทรศรัณย์ พรรณวรัณภรณ์ 283 นางสาว รังสิมา มโนเอ่ียม

259 นางสาว ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ 284 นางสาว รัชดา ล้ิมศิริชัยกุล

260 นางสาว ภัทรา เคนตานันท์ 285 นางสาว รัชนก เจนสุวรรณ

261 นาย ภาณุวัฒน์ คงเหนียง 286 นางสาว รัชภูมิ สุวรรณโชติ

262 นาย ภาวัต โถวสกุล 287 นางสาว รัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล

263 นางสาว มยุรี ทองค าแท้ 288 นางสาว รัตนาภรณ์ นาคเจริญ

264 นางสาว มายามีน หวันฮัซซัน 289 นาง ราตรี พินิจกุล

265 นางสาว มาลัย ศศินวนิช 290 นางสาว ราตรี พูลเกษม

266 นางสาว มาลิสา เทพสุภา 291 นางสาว รุ่งทิวา โสเพ็ง

267 นางสาว มาลี ชัยสว่างโยธิน 292 นางสาว วงเดือน สุจันทรา

268 นางสาว มาศินี โพธ์ิรักษา 293 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีราม

269 นาย ยงยุทธ สังข์ชู 294 นางสาว วชิราณีย์ รินลา

270 นางสาว ยลวรรณ เอ่ียมอลงกรณ์ 295 นางสาว วชิราภรณ์ บุญมาก

271 นางสาว ยวลักษณ์ พ่ึงม่ัน 296 นางสาว วนิดา ธ ารงค์สกุลศิริ

272 นาง ยัสมีตกอร์ คาร์นิยอร์ 297 นางสาว วนิดา เลิศสกทอง

273 นาย ยุทธพงษ์ งามวิชานน์ 298 นาง วนิดา วรพงศ์กิติพันธ์

274 นางสาว ยุพาพร ตันติยะบุตร 299 นางสาว วนิดา วันศุกร์

275 นางสาว ยุพาพร ภูดงน้อย 300 นางสาว วรรธณา สินศิริ

301 นางสาว วรัญญา ฟูน้อย 326 นาย วิทยา ต้ังจิตเพียรวิทย์

302 นางสาว วรางคณา เรือนทองสุข 327 นาย วิทยา ฟองวาสนาส่ง

303 นาง วราภรณ์ กุ้ยเส้ง 328 นาย วิทวัส แซ่ล้ิม

304 นางสาว วราภรณ์ พันธ์ุภักดีนุพงษ 329 นางสาว วินิตร พัฒนกิจจ ารูญ

305 นางสาว วราภรณ์ พุ่มเรืองนาม 330 นางสาว วิภาวรรณ์ ไหลวิวัฒนชัย

306 นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ 331 นางสาว วิมล ปัญญาเดชกุล
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307 นางสาว วรินทร สินพิเชธกร 332 นาง วิมล มาลีเวช

308 นาย วริศ เสรีสกุลไชย 333 นางสาว วิมลมาศ เลิศสัจจะ

309 นางสาว วลัยพร โตสกุล 334 นางสาว วิยะดา ป่ินแก้ว

310 นาง วลัยพร สมร่าง 335 นาย วิรัฏณ์ กมลโสภณวศิน

311 นางสาว วลีภรณ์ กาญจนเสถียร 336 นางสาว วิรินทร์ญา ฉัตรวิริยะมงคล

312 นาง วัชรา เปียทอง 337 นาง วิไล นิยมค้า

313 นางสาว วัชรินทร์ ปานแก้ว 338 นาง วิไล ศรีโสภณาเมศ

314 นาย วันชัย จงเจียมดี 339 นางสาว วิไลพร บุญจ่าย

315 นาง วันเพ็ญ สง่าเจริญกิจ 340 นาง วีรยา บึงสว่าง

316 นางสาว วัลญา สรรธินาค 341 นาย วีรวัฒน์ โชติกประคัลภ์

317 นางสาว วัลลภา ตัญฑโญภิญ 342 นาย วุฒิชัย กอมณี

318 นาง วาณี พงศ์พัฒนานนท์ 343 นาย วุฒิชัย โชติชมภูพงษ์

319 นางสาว วารี จารุรัตนวิบูลย์ 344 ดร. ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ

320 นาง วารีรัตน์ โพธ์ิเอ่ียม 345 นาง ศรัญญา วิชาชัย

321 นางสาว วารุณี ธนาสุวรรณดิถี 346 นางสาว ศรีรดา เชิญขวัญศรี

322 นางสาว วาสนา จะพีรัมย์ 347 นาง ศรีสุวรรณ สัชชาพงษ์

323 นาย วิชาญ พิสุทธ์ิพิทยากุล 348 นางสาว ศรุดา ข าเมือง

324 นางสาว วิชุดา อุดมศรีลาภ 349 นางสาว ศศธร ช่วยสงฆ์

325 นาย วิเชียร โมลีวรรณ 350 นางสาว ศศินุช ศรีมาวงษ์

351 นางสาว ศศิพิมพ์ พวงชมภู 376 นาย สมชาย ยะสูงเนิน

352 นางสาว ศศิวิมล วงษ์วิจิตร 377 นาง สมถวิล วงศ์จิรัฐิติกาล

353 นางสาว ศศิวิมล ศรีพร 378 นาย สมพร สุกรแก้ว

354 นาย ศักด์ิชัย วัฒนเดชะกุล 379 นางสาว สมพร อัศวสถาพรผล

355 นาย ศิขรินทร์ กล่ าชุ่ม 380 นาง สมรทิพย์ ศรีเปล่ียนจันทร์

356 นางสาว ศิญาภัสร์ ชาติกีรติยาภัสร์ 381 นาย สมศักด์ิ บุญช่วยเรืองชัย

357 นางสาว ศิณาภรณ์ สนิท 382 นางสาว สรยา จิระพรทิพย์สกุล
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358 นาย ศิริชัย กมลวิสุทธิพงศ์ 383 นาย สรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสด์ิ

359 นาย ศิริชัย นันสุนานนท์ 384 นาย สรรเสริญ ทองศักด์ิ

360 นางสาว ศิริญญา เศวตสุนทร 385 นาย สรศักย์ ศรีจันทร์ดร

361 นาง ศิริพร ธีรทีฆานุวงศ์ 386 นางสาว สลีลา พุทธิจรุงวงศ์

362 นางสาว ศิริพร เพราะไพศาล 387 นาย สังคม อุ่นธง

363 นาง ศิริรัตน์ วีระรักษ์ 388 นาย สันติ พงค์เจริญพิทย์

364 นาง ศิริลักษณ์ นันทชัยพร 389 นาง สันธิรา วงศ์ดนตรี

365 นางสาว ศิริวรรณ เหลืองรุจินันท์ 390 นาย สัมพันธ์ ตรีพิศาล

366 นางสาว ศิริวรรณ อรรถสถาวร 391 นางสาว สายทิพย์ พลับเกล้ียง

367 นาย ศิริศักด์ิ ชีวะเรืองโรจน์ 392 นางสาว สายฝน บุญมา

368 นางสาว ศุจีภรณ์ กกศรี 393 นางสาว สายไหม หาญสุวัฒน์

369 นาย ศุภกร โกมุทานนท์ 394 นาย สายันต์ อัญชัญภาติ

370 นาย ศุภโชค สอนจันทร์ 395 นางสาว สาริศา ภูริทัตกุล

371 นางสาว ศุภนุช เช้ือไพบูลย์ 396 นาง สิตานัน โพคอร์น่ี

372 นาง สมกิจ พิริยะวิศรุต 397 นาง สิทธิฐินี พงษ์พันธ์ุ

373 นางสาว สมจิตร ปัญญาเดชกุล 398 นางสาว สิริกร นนท์ธนพร

374 นางสาว สมใจ ต้ังหม่ันสุจริต 399 นาง สิริการย์ ผลกังวานธนันต์

375 นางสาว สมใจ มโนด ารงธรรม 400 นางสาว สิริพรรณ จงเจริญทองใบ

401 นางสาว สิริยา สิริมานุวัฒน์ 426 นางสาว สุภาภรณ์ พิสิฐมุกดา

402 นางสาว สุกฤตา ดีเจริญ 427 นางสาว สุภาวดี จามพันธ์

403 นาง สุกัญญา เลิศโตมรสกุล 428 นางสาว สุภาวดี หวังม่ัน

404 นางสาว สุขุมาภรณ์ แสงโห้ 429 นางสาว สุภิญญา คงจา

405 นางสาว สุจิตรา โพธ์ิพรม 430 นางสาว สุมลฑา บุญชอบ

406 นาย สุจินดา  สงฆ่อง 431 นางสาว สุมาลี วิวัฒน์คุณูปการ

407 นางสาว สุจินตนา สาระไลย์ 432 นางสาว สุรณี ชัยวัฒนพงษ์

408 นางสาว สุชาดา ธงชมเชย 433 นาย สุรินทร์ ศรีสด
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409 นางสาว สุชาดา ฤทัยสวัสด์ิ 434 นาง สุรีย์ ทองแก้ว

410 นางสาว สุชาดา  อุ่นเมือง 435 นางสาว สุรีย์วรรณ แสนสุโพ

411 นางสาว สุชามาศ ปาณวร 436 นางสาว สุวรรณา จีระนันตสิน

412 นาง สุดารัตน์ ราชนิยม 437 นางสาว สุวรรณา จุ้ยเจริญ

413 นางสาว สุดาวดี  ปรีชา 438 นางสาว สุวรรณา นันทาพิพัฒน์

414 นาง สุดาวีณ์ เมธาคุปต์ 439 นางสาว สุวรรณา ศรีหงส์

415 นางสาว สุทธิษา งานส าเร็จผล 440 นางสาว สุวรรณา ศิริพนิชสุธา

416 นาง สุทิวา อติอนุวรรตน์ 441 นาง สุวรรณี พลกล้า

417 นางสาว สุนันทา พรเจริญโรจน์ 442 นาง สุวารี ลิปิกรสุขทวีกุล

418 นาง สุปราณี วัฒนานนท์ 443 นาย สุวิทย์ เต็มสุขย่ิง

419 นางสาว สุพรรณิการ์ วาฑิตศุภผล 444 นาย เสรี ตันเจริญ

420 นางสาว สุพิชฌย์ ก๊กศรี 445 นางสาว เสาวรส จันทรมิเวสกุล

421 นางสาว สุภวรรณ วัฒนเล้ียงใจ 446 นางสาว เสาวลักษณ์ เละเซ็น

422 นาง สุภัชชา จาตุรวงศา 447 นาง แสงดาว กุลสอนนาม

423 นางสาว สุภาพร พรมสุข 448 นางสาว แสงดาว เจนใจ

424 นาง สุภาพร รุ่งร าพรรณ 449 นางสาว แสงนภา สินตระการผล

425 นาง สุภาภรณ์ เขียวหวาน 450 นางสาว โสภา สมจิต

451 นางสาว หทัยรัตน์ สุวรรณกุล 476 นางสาว อัญชลี สังข์พรมราช

452 นาง ใหม่ อาเศียรพจน์ 477 นางสาว อัญญรัตน์ เช้ือชาติ

453 นางสาว อนัญพร พิมพยอม 478 นางสาว อัมพร กีรติวงศ์วานิช

454 นางสาว อนุธิดา บุญจรัส 479 นาย อาทรเวท กันตสุข

455 นางสาว อภิชา ศิวานุวัฒน์ 480 นางสาว อารีรัตน์  ยินดีพจน์

456 นาย อภิชาต คล้ายศรี 481 นางสาว อารุณี สุธรรมพันธ์ุ

457 นางสาว อภิญญา ภิญโญ 482 นางสาว อ่ิมอุษา วีระพล

458 นางสาว อภิรดี มงคลญานวรัตน์ 483 นางสาว อิสราภรณ์ พุฒซ้อน

459 นางสาว อรทิชา เพชรดี 484 นาง อิสราภรณ์ รุ่งศรีตระกูล



ล ำดับท่ี ล ำดับท่ีช่ือ-นำมสกุล ช่ือ-นำมสกุล

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรม

โครงกำรอบรม เร่ือง "ป้องกันตรวจจับทุจริต  สร้ำงธุรกิจเพ่ือควำมย่ังยืน"

วันพุธท่ี  15  ธันวำคม  2564 

เวลำ 9.00 - 12.00 น.  ผ่ำนระบบ Web Conference : ZOOM

460 นางสาว อรนิศวร์ ชินภัทร์ศรีวรา 485 ดร. อิสริยา พรหมสงฆ์

461 นางสาว อรนุช ขจรโรจนวัจน์ 486 นาย อุดมศักด์ิ กองบุญมา

462 นางสาว อรพินต์  คล่องการพานิช  487 นาง อุบลรัตน์ ปัญญารัตน์

463 นาย อรรถชัย บุญชะลักษี 488 นางสาว อุไรรัตน์ แซ่คู

464 นาย อรรถพงศ์ พีระเช้ือ 489 นางสาว อุไรวรรณ สมรูป

465 นางสาว อรฤดี โสวรรณทิพย์ 490 นางสาว อุไรวรรณ ขันเงิน

466 นางสาว อรวรรณ ประทีปวัฒนวิทย์ 491 นางสาว อุษณา แจ้งคล้อย

467 นาง อรวรรณ สันตะกิจ 492 นางสาว อุสุมา เจียมรัตนศิลป์

468 นาง อรวรรณ อัศนียานนท์ 493 นางสาว เอมอร แซ่เตียว

469 นางสาว อรอนงค์ ทวิสุวรรณ

470 นางสาว อรุณ รัตนบุรม

471 นาย อรุณ เอกสรกุล

472 นางสาว อลิษา เพชรดีคาย

473 นางสาว อัจฉรา จิรเสถียรพร

474 นางสาว อัจฉรา ศรีสันต์

475 นางสาว อัญชรินทร์ ขันแก้ว



 
  

กำหนดการอบรม 
  เรื่อง “ป้องกันตรวจจับทุจริต  สร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” 

วันพุธที ่ 15 ธันวาคม 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ Web Conference : ZOOM  

 

วัน เวลา หัวข้อการอบรม  วิทยากร 

วันพุธที่  
15 ธันวาคม 2564   

8.00 – 9.00 น. ทดสอบระบบ 
(ก รุ ณ า  Rename : ชื่ อ -น า ม ส กุ ล 
(ภาษาไทยเท่านั้น) ตามด้วย ลำดับที่  
เพื่ อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้า
อบรม) 

 

9.00 – 12.00 น. 
 

- ความหมาย บทบาทของการบัญชีนิติ
วิทยา (Forensic Accounting) 
- แนวโน้มและสาเหตุของการทุจริต   
- รูปแบบการทุจริต คอร์รัปชั่น และกรณี
ตัวอย่าง 
- สัญญาณบอกเหตุการทุจริตจากข้อมูล
ทางการเงิน  เทคนิคการตรวจสอบเพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงและ การรวบรวมหลักฐาน
ที่เพียงพอต่อการดำเนินการด้านคดีความ 
-ตัวอย่างการวางระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการทุจริต 
-ตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

ผศ. สมชาย  ศุภธาดา 

• นักวิชาการอิสระ 

• ป ระ ธ าน ค ณ ะ ท ำ งาน
พัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต  
การฟอกเงิน และการสนับสนุนการ
ก่อการร้าย (สภาวิชาชีพบัญชี) 

• อดีตอาจารย์ภาควิชาการ
บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภบิาลธุรกิจ 
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5988  



ป้องกนั ตรวจจบั ทุจริต

สร้างธุรกจิ เพ่ือความยัง่ยืน

สมชาย ศุภธาดา : นักวชิาการอสิระ

ประธาน คณะทาํงานพฒันาหลกัสูตร      

ป้องกนัการทุจริต การฟอกเงิน และ การสนบัสนุนการก่อการร้าย              

:   สภาวชิาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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Presenter
Presentation Notes
GreetingBackgroundExpanded need for forensic accounting knowledge and expertiseNot knowing audience make-up we’ll cover some basic fraud information and definitionsThen move on to the tools and techniques



หัวข้อ การอบรม
• 1 บทบาทความสาํคญัของการบญัชีนิติวิทยา

• 2 แนวโนม้และสาเหตขุองการทจุรติ

• 3 รูปแบบการทจุรติ คอรร์ปัชนั และกรณีตวัอยา่ง

• 4 สญัญาณบอกเหตกุารณท์จุรติจากขอ้มลูทางการเงิน

• 5 มาตรการเพ่ือ ปอ้งกนั ลดความเสี่ยงจากการทจุรติ

• 6 เทคนิคการตรวจจบัเพ่ือใหไ้ดซ้ึง่ขอ้เท็จจรงิและหลกัฐาน

• ตวัอยา่งกรณีศกึษาใน และ ตา่งประเทศ

• Q&A ปุจฉา วสัิชนา

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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2 แนวโน้ม และ สาเหตุของการทุจริต
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ห้าเหลีย่ม แห่ง การทุจริต

ความสามารถ

แรงกดดนั

การให้เหตุผลเข้าข้างตวัเอง

ความเย่อหยิง่ยโสอหังการ

โอกาส
ผูก้ระทาํการ

ทุจริต

Rationalization 



แนวโน้ม สาเหตุของการทุจริต
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Meta-model of FRAUD



3 จุดอ่อนสําคญัของการควบคุม  นําไปสู่การทุจริต

 35% Due to lack of internal controls

 19% Lack of management review

 14% override of existing internal 
controls

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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ข่าวดี   หรือ   ข่าวร้าย

 นกัต่อสู้คอร์รัปชนัจากประเทศไทยไดรั้บการคดัเลือกเป็น 

1 ใน 12 คน ของสุดยอดนักต่อต้านคอร์รัปชันประจาํปี

2021 ( International Anticorruption 
Champion Award 2021 )  จดัโดยกระทรวง

ต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาเน่ืองในวนัต่อตา้นคอร์รัป

ชนัสากล  เม่ือ 9 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นมา

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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ปัญหา และ อุปสรรค ในบริบทของประเทศไทย

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา 11

ตลอด 7 ปี  ประเทศไทยถูกจดั

อนัดบัคะแนนดชันีการรับรู้การ

ทุจริต ปรากฏว่าปี 2558
ถือเป็นปีทีมี่คะแนนทีด่ีทีสุ่ด    

แต่ในปี 2563 มคีะแนน

น้อยทีสุ่ดในรอบ 7 ปีโดย

อนัดบัถอยลงไปที่ 104 
ของโลก

รอดูปี 2564 กนั
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มีกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนการพิจารณาต่างๆท่ีเก่ียวกบัการขอ

พระราชทานอภยัโทษ ลดหยอ่น ผอ่นโทษใหแ้ก่นกัโทษ  มจุีดบกพร่องที่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ และ 

พ.ร.บ.ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่ที่ออกตามความในมาตราต่างๆที่เกีย่วข้อง  จนทําให้ผู้กระทําการทุจริตไม่
เกรงกลวั
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ใคร เป็นคนเขยีนกตกิาให้ลดโทษเพิม่ขึน้

 ยคุน้ี เพ่ิมวนัลดโทษนกัโทษชั้นเยีย่มมากข้ึนลดใหถึ้ง 50 % คือ 1 ใน 2 ของ
โทษท่ีเหลือ

 นกัโทษท่ีตอ้งโทษในคดี ตามประกาศทา้ย พ.ร.ฎ. อยา่งคดีละเวน้ตามมาตรา 157 หรือ คดี
ทุจริต ไดรั้บ “ส่วนลด” เพิ่มข้ึน จาก ลดโทษ 1ใน 5 เพิ่มเป็น 1 ใน 3

 สรุปคือ มีการเปล่ียนแปลงกติกา การลดโทษ ใหล้ดโทษมากข้ึน คนทีต่ดิคุก 10 
ปี สมยัก่อน จะไดล้ดโทษ1 ใน 4 คือ 2 ปีคร่ึง สมยันีล้ดคร่ึงหน่ึง คือ 5 ปี

 ถ้าต้องโทษคดี ม157 คดีคอร์รัปชัน ลดโทษ 1 ใน 5 คือ 2 ปี

สมัยนีล้ด 1 ใน 3 คือ 3 ปี 4 เดือน

ใคร เป็นคนเขียนกตกิาให้ลดโทษเพิม่ขึน้
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 สุคม ศรีนวล >>> การรับซ้ือวนัถูกจาํคุกเพื่อใหมี้จาํนวนลดนอ้ยลง 

"กระทาํกนัอยา่งเป็นขบวนการ" จากฝ่ายผูข้าย สร้างกฎเกณฑส์อดแทรก

เขา้ไปอยา่งแนบเนียนในการควบคุมโทษราชทณัฑข์องกระทรวงยติุธรรม 

ในภาคส่วนท่ีมีการบริหารโดยตรงจากฝ่ายการเมือง...

 ข่าวว่ามีการซ้ือขายกนัเป็นหลกัสิบหลกัร้อยล้านบาท จงึคงมีแต่

นักโทษระดบัเศรษฐีเท่าน้ันทีจ่ะมีปัญญาซ้ือ ผู้คนจงึมักกล่าวด้วย

ความเศร้าใจว่า     คุกมไีว้ขงัคนจน เช่นน้ันหรือ

 "ลงทุนสร้างเข่ือนเกบ็กกันํ้า แต่ประตูระบายนํ้าท่ีปลายนํ้า

เปิดเตม็พิกดั"...แลว้จะเหลือนํ้าไวใ้ชไ้ดส้กัเท่าใด

Fighting Fraud for 
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3 รูปแบบการทุจริต คอร์รัปชัน  และ  กรณตีวัอย่าง

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย 
ศุภธาดา 18
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ต้นไม้ การทุจริต  ( Fraud Decision Tree)

การทุจริต

คอร์รัปชนั การยกัยอกทรัพยสิ์น การทุจริตงบการเงิน

1 ขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์

2 ติดสินบน

3 การข่มขู่
เงนิสด

ไม่ใช่

เงนิสด รายงานสูงไป รายงานตํ่าไป

โดย  สมชาย ศุภธาดาFighting Fraud for Sustainability  

4 จ่ายเงนิรางวลัทีผ่ดิกฎหมาย



Occupational Fraud and Abuse*
Category Frequency Median 

Loss

Asset 
Misappropriation

85% $130,000

Corruption 37% $200,000

Fraudulent 
Statements

9% $1,000,000

• 2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse.                            
Copyright 2014 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
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ลืม แล้ว หรือยงั

 โครงการโฮปเวลล์ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดบัในกทม

ไดรั้บสมัปทานไปในปี 2533 สร้างไดแ้ค่เสาตอม่อ แลว้ท้ิงไปเหลือแต่ซาก

 บ่อบําบัดนํา้เสีย คลองด่าน  เร่ิมก่อสร้างในปี 2541 เบิกเงิน 90%ไปเกือบ

หมดครบสญัญา 23,701 ลา้นแลว้  ถูกฟ้อง ท้ิงไปไม่เคยไดเ้ปิดใช้

 โครงการบริหารจัดการนํา้ 3.5 แสนล้านบาท เร่ิมในปี 2556 เปิดประมูล

แลว้  ได้ผู้ รับเหมาท่ีหมายตาไว้ก่อน แต่ทา้ยสุดไม่กลา้เซ็นสญัญา  เพราะมีการ

ประทว้งคดัคา้นจากหลายฝ่าย   ป.ป.ช. กจ็ะกาํลงัเขา้ตรวจสอบจนรัฐบาลใน

ยคุนั้นตอ้งท้ิงโครงการไปเฉยๆ
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กรณตีวัอย่างการทุจริต   หรือ ..เยอะมากกกกกกกก

กกัตุนหน้ากากอนามยั
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โกงวคัซีน

Fraud Incident during Covid 19  
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กรณตีวัอย่างการทุจริต   มเียอะมากกกกกกกกกกกกก
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INSIDER   TRADING
 2 ธนัวาคม 2558 สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) มีคาํสั่งเปรียบเทียบ จาํเลยท่ี (1) ถึง

(4) กรณี อาศัยข้อมูลภายในซ้ือหุ้น บมจ.
สยามแมค็โคร (MAKRO) เป็นเงินรวม 
33,339,500 บาท และเปรียบเทียบจาํเลยท่ี (5) 
และ (6) ซ่ึงใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุน เป็นเงินราย
ละ 333,333.33 บาท

 ทั้งน้ี ก.ล.ต. ไดรั้บแจง้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ ตรวจสอบเพิ่มเติมพบวา่บุคคล
ตาม (1) – (4) ไดซ้ื้อหุน้ MAKRO โดย
อาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาของหุน้  MAKRO 
ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อประชาชน
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Cyber fraud –phishing emails that contain false, inflated or 
duplicate invoices with the intent to defraud. This type of fraud also 
includes hackers who send fraudulent emails pretending to be 
the CEO to a member of staff requesting a bank transfer. 
SMEs are just as much at risk of cyberattacks as larger businesses.

Mandate fraud – when fraudsters pose as legitimate suppliers 
and advise changes to existing payment arrangements. The fraudster 
tricks staff into changing a direct debit, standing order or bank 
transfer payment from an organisation or person the company 
makes regular payments to.

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
32

การทุจริตที ่ SME ควรให้ความสนใจ



Fake invoicing – business owners must have basic 
oversight over every vendor in their business because false 
invoicing is an increasingly popular fraud method. It is 
often committed by an employee, contractor, supplier or 
external fraudster.

Cash theft – stealing cash through skimming (cash that 
hasn’t been reported into the accounting system but taken 
by employees), larceny (cash that has been reported which 
has been taken) or fraudulent disbursement (releases of 
funds which have not been authorised by the owner).

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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Payroll fraud – payroll fraud occurs twice as 
often in small businesses (fewer than 100 
employees) than larger ones. 

A classic example is “ghost employees” when a fake or 
ex-employee is kept on the payroll and is still receiving a 
wage.
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Phishing เป็นคาํพอ้งเสียง

จากคาํวา่ Fishing ซ่ึงหมายถึง

การตกปลา เป็นกลวิธีท่ีผูโ้จมตี

ใชใ้นการหลอกลวงผูเ้สียหาย  

ซ่ึงเหยือ่ล่อมกัจะเป็นการปลอม

อีเมล หรือ ปลอมหนา้เวบ็ไซต์

ท่ีมีขอ้ความซ่ึงทาํใหผู้เ้สียหาย

อ่านแลว้หลงเช่ือ



DEEP   FAKE
เจ้านายตวัปลอม

 ในเดือนมีนาคม 2562 CEOของบริษทัพลงังานแห่งหน่ึงในองักฤษ ได้

รับสายด่วนจากเจา้นาย ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัแม่ท่ีเยอรมนี

 เจา้นายชาวเยอรมนัสัง่ใหเ้ขาโอนเงิน 220,000 ยโูร ประมาณ 8.5 ลา้นบาท 

ใหต้วัแทนsupplierในฮงัการีแบบเร่งด่วน ภายใน1 ชัว่โมง

 CEO ชาวอังกฤษจาํสาํเนียงเยอรมนัของเจ้านายได้ จึงรีบอนุมติัการโอนเงินทันที

 แต่โชคร้าย คนทีเ่ขาคุยด้วยไม่ใช่เจ้านายชาวเยอรมัน 

แต่เป็นปัญญาประดษิฐ์AI ทีเ่ลยีนเสียง และ

อาํพรางตนจนเขาจบัไม่ได้

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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DEEP   FAKE
การเส่ือมสลายของความจริง

 AI และ Machine Learning กลายเป็นเทคโนโลยทีัว่ไปในธุรกิจและ

การส่ือสารสมยัใหม่ จึงมีการใชเ้ทคโนโลยเีหล่าน้ีไปในทางท่ีผดิกฎหมาย

 Deepfake ซ่ึงถูกสร้างข้ึนดว้ย AI สามารถเป็นไดท้ั้งเสียง รูปภาพ และ

วิดีโอท่ีดูเสมือนจริง

 RAND Corporation หน่วยงานดา้นนโยบายระดบัโลกของอเมริกา      

อธิบายถึงเร่ืองน้ี วา่เป็น “การเส่ือมสลายของความจริง” หรือ Truth Decay 
ซ่ีงท่ีผา่นมาเป็นประเดน็ท่ีมีการถกเถียงกนัมาก ทั้งในแง่การเมืองและทฤษฎี

สมคบคิด

 ขณะท่ีในแง่มมุด้านธุรกิจกลบัได้รับความสนใจน้อยกว่า

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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DEEP   FAKE
ช่องโหว่ทีไ่ม่ได้รับการแก้ไข

 ทุกวนัน้ี ภาคธุรกิจพยายามป้องกนัการโจมตีจาก Ransomware  แต่ไม่ได้ทาํอะไร          

เพ่ือเตรียมรับมือการจู่โจมจาก deep fake เลย

 Deep Fake พฒันากา้วหนา้ไปมากในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ส่วนเคร่ืองมือท่ี

ใชป้ลอมแปลงอตัลกัษณ์เหล่าน้ี กแ็พร่หลายมากข้ึนเช่นกนั

 ขอเพียงมีคอมพิวเตอร์คุณภาพดี กบัcollectionรูปภาพท่ีมีความคมชดัของ

เป้าหมาย เท่าน้ีกเ็พ่ิมความเส่ียงสาํหรับผูบ้ริหารขององคก์รต่าง ๆ ข้ึนมาก เพราะคน

กลุ่มนีส่้วนมากมกัเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง มภีาพและวิดีโอบันทึกกิจกรรมในบริบท

ต่าง ๆ บนส่ือสาธารณะ

 ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหน้กัตม้ตุ๋นทั้งหลายมีเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการสร้าง 

“ตวัตนเสมือน” เลียนแบบอตัลกัษณ์ของผูบ้ริหารเหล่านั้น
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DEEP   FAKE

Worst  case  Scenario
 การปลอมแปลงในลกัษณะน้ี เกิดข้ึนแลว้กบับุคคลสาธารณะมากมาย โดยเฉพาะ

การนาํภาพไปใชใ้นทางอนาจารโดยท่ีไม่ไดรั้บความยนิยอม รูปสาธารณะของดารา 

กบั เน้ือหาลามกอนาจาร ถูกนาํมาสร้างดว้ย Deepfake ไดเ้หมือนจนน่าตกใจ

 ลองจินตนาการถึงเร่ืองอ้ือฉาว และความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน วา่ร้ายแรงขนาดไหน

ถา้เร่ืองแบบน้ีเกิดกบั CEO ขององคก์ร หรือผูไ้ม่หวงัดีท่ีจดัฉากการติดสินบน โดย

ใชน้กัแสดงแทน แลว้ใช ้Deepfake เปล่ียนหนา้คนเหล่านั้นเป็นนกัการเมือง

หรือผูบ้ริหารองคก์รแทน

 Ransomware อาจเป็นเร่ืองน่ากลวัของวนัน้ี แต่ในอนาคต ส่ิงท่ีจะมาแทน คือ

การใช ้Deep Fake เพ่ือขู่กรรโชกหรือการใหร้้ายแก่กนั

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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เงนิ คือ พระเจ้า ท่ี
ส่ง หลาย ต่อ หลาย คน 

ลง นรก มาแล้ว
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ธรรมชาติของเงินน้ันมีความร้ายกาจประดุจงูเห่า หรืองูพษิ ถ้าผู้ใช้      

ใช้ด้วยความประมาท   หรือเกีย่วข้องกบัเงินโดยไม่ระวงั   ไม่เป็นไปอย่าง

ถูกต้องชอบธรรมแล้ว  จะถูกงูเห่ากดัตายได้
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4 สัญญาณบอกเหตุ การทุจริต จากข้อมูลทางการเงนิ
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รอยเท้าการทุจริต   Fraud footprint
 ธุรกรรมหรือกิจกรรมเกิดข้ึนในเวลาทีผ่ดิปกติ

 มีการ override การทาํธุรกรรมซํ้ า หรือการยกเลิกการทาํธุรกรรม

ทีผ่ดิปกต ิมากเกนิไป หรือน่าสงสัย 

 มีการตดัซอยแยกยอ่ยจาํนวนเงินในธุรกรรมเพื่อหลีกเล่ียงกฎกติการะเบียบ

ขอ้กาํหนดบางประการ  

 เอกสารไม่สมบูรณ์ หายาก หายไป มีการเปล่ียนแปลง ลบ หรือเพิ่มขอ้มูลใน

เอกสารหลกัฐานการทาํธุรกรรม

 มีเพียงคนเดียวท่ีทาํการประมวลผลธุรกรรม หรือไดรั้บมอบหมายใหท้าํทาํ

ธุรกรรมกบั supplier หรือทาํการตดัสินใจ เจรจาต่อรองบางอยา่งโดยลาํพงั
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 ธุรกรรมบางธุรกรรมมาจากการรวมตวัเลขยอ่ย หรือการกระทบยอด 

หรือการโอนรายการระหวา่งบญัชีท่ีผดิสงัเกต

 ธุรกรรมส่งผลใหบ้รรลุเป้าตวัช้ีวดับางตวัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งทาํใหไ้ด ้

(KPI OKR)
 ธุรกรรมไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะดูเป็นรายการเดี่ยว หรือ รายการสะสม 

หรือธุรกรรมผสมผเส กัน

 การทาํธุรกรรมทาํโดยคนท่ีไม่น่าจะทาํรายการน้ันตามปกติวิสยั
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สัญญาณตวัช้ีเชิงแรงกดดนั ทีเ่ป็นลักษณะส่วนบุคคล

 เศรษฐกิจตกตํ่า ติดยา ติดการพนนั 

 ชีวติทีเ่หนือระดบั  

 ชีวติรัก  หยา่ร้าง  ชีวติครอบครัว

 ปัญหาทางการเงิน ปัญหาการลงทุน

 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจหรือการเมืองดว้ยวธีิท่ีไม่

ซ่ือสตัย์
Fighting Fraud for 

Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา 45



Fighting Fraud for 
Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา 46



สัญญาณตวัช้ีวดัด้านโอกาส การทุจริต ในเชิงองค์กร

 ไม่มีนโยบายขีดแบ่งเส้นชดัเจนในเร่ืองหลกัจริยธรรม

 การฝึกอบรมในประเดน็ทางจริยธรรมไม่เพียงพอ  หรือไม่มีแรงจูงใจให้

พนกังานทาํส่ิงท่ีถูกตอ้ง  (ระวงัสีเทา)

 วฒันธรรมทางจริยธรรมท่ีไม่ดี มีการรับรู้วา่ผูจ้ดัการหรือหวัหนา้

งานถูกทา้ทายเร่ืองจริยธรรม

 ยอมใหมี้การปฏิบติัท่ีไม่ดี   เช่นการกลัน่แกลง้   การล่วงละเมิด 

ความสมัพนัธ์ท่ีไม่สุจริตระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้หรือ suppliers

 พนกังานผูบ้ริหารบางคน มีความรู้สึกวา่ตนมีสิทธิพิเศษ (sense 

of entitlement)
Fighting Fraud for 
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5 มาตรการเพ่ือ ป้องกนั ลดความเส่ียงจากการทุจริต

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
48



Fighting Fraud for 
Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา 49



An effective anti-

fraud strategy has 

4 main 

components:

• prevention
• detection
• deterrence
• response
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กนัไว้ดีกว่าแก้ 

ถ้าแย่จะแก้ไม่ทนั

อย่าย่อหย่อนใน

การตรวจตรา



มาตรการเพ่ือ ป้องกนั ลดความเส่ียงจากการทุจริต

รู้จกัพนกังานผูบ้ริหารภายใน

 ใหพ้นกังานผูบ้ริหารตระหนกั ติดตั้งระบบการรายงาน

วางระบบการควบคุมภายในให้รัดกมุ

 ตรวจสอบยอดวนัลาพกัร้อน  

 ว่าจ้างผู้ชํานาญการทีไ่ว้ใจได้  เช่น นักบัญชีนิติวิทยา

ปลูกฝังทาํนุบาํรุงวฒันธรรมท่ีเหมาะไม่ใหถู้กกดัเซาะ
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การควบคุมภายในพืน้ฐาน  สามญัประจาํบ้าน

 มีการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

 มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานในกิจกรรมท่ีสาํคญั

 IT General Control
 มีการบนัทึกขอ้มูล / จดัเกบ็หลกัฐานอยา่งเพียงพอ

 มีการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม (ผูส้อบทาน / ผูอ้นุมติั/ ขอ้มูลหรือ

หลกัฐานประกอบ)

 มีการควบคุมสินทรัพย์เหมาะสม (การบนัทึกขอ้มูล / การควบคุมความมี

ตวัตน)
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การป้องกนั  การยกัยอกทรัพย์สิน

 กาํหนดอาํนาจอนุมติั   

 จดัทาํทะเบียนบนัทึกการใชท้รัพยสิ์นใชร้ะบบงาน

 มีระบบการตรวจสอบการรับ-จ่าย  ยอดคงเหลือ  ทาํการตรวจ

นบัทรัพยสิ์นถาวรเป็นระยะทุกงวด
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การป้องกนั  ผลประโยชน์ทบัซ้อน ตดิสินบน

 ประกาศนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัทุกรูปแบบ 

 มีระบบตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ค้ากบัพนักงานภายใน

 กาํหนดใหก้ารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัหาจดัซ้ือจดัจา้ง  และคณะกรรมการตรวจ

รับเป็นคนละชุดกนั

 มีช่องทางการรับเร่ืองราวร้องเรียน การแจ้งเบาะแส

 รายงานเหตุการณ์การรับแจง้เบาะแส และการดาํเนินการท่ีทาํไปทุกเดือน
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การป้องกนั  การเอาข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 

 การจดัการเอกสาร  และขอ้มูล การจดัชั้นความลบั และการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล

 พนกังานตอ้งพิสูจน์ตวัตนก่อนการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล มีการกาํหนดสิทธิ

การเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

 มีการจดัเกบ็และตรวจสอบความถูกตอ้งของสิทธิ ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

(Log File)

 รายงานเหตุการณ์ผดิปกติ(Incident Report) ท่ีเกิดข้ึนใหผู้บ้ริหาร

ระดบัสูงรับทราบทุกเดือน
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AT 
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TOP

หัวไม่ส่าย 

หางไม่กระดิก
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วฒันธรรม  

ต่อต้านการทุจริต 

 

สรา้งความตระหนกัรู ้

 

ทาํการฝึกอบรม 

 

สรา้งวฒันธรรมที่แข็งแกรง่ 

ป้องกัน 

 

ป้องปราม 

 

ตรวจจับ 

 

สืบสวน สอบสวน 

 

ลงโทษ 

 

 

ชดใช้ เยยีวยา 
 



6 เทคนิคการตรวจสอบตรวจจบั

เพ่ือให้ได้ ซ่ึงข้อเทจ็จริงและหลกัฐาน
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Fraud Protection >> Deep analytics

 Behavioral Analytics ช่วยใหต้รวจพบการทาํ

ทุจริตไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน และลดความเสียหายใหน้อ้ยลง

 Log Analytics สาํหรับขอ้มูล Log ขนาดใหญ่                   

ช่วยลดการทาํทุจริต และ ภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนเอาไวไ้ด้

 Graph Analytics จะช่วยใหส้าวถึงความสมัพนัธ์ใน

กระบวนการทาํทุจริตได้
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Amazon Fraud Detector
 บริการท่ีมีการจดัการเตม็รูปแบบซ่ึงช่วยใหลู้กคา้ระบุกิจกรรมท่ีอาจเป็นการ

ทุจริตและตรวจจบัการทุจริตออนไลนไ์ดเ้ร็วข้ึน

 ระบุการชําระเงินออนไลน์ทีน่่าสงสัย ลดจาํนวนการทุจริตในการชาํระเงิน

ออนไลน์โดยการตรวจจบัธุรกรรมการชาํระเงินออนไลน์ท่ีน่าสงสยั ก่อนท่ีจะประมวลผล

การชาํระเงินและดาํเนินการตามคาํสัง่ซ้ือ

 ตรวจจับการทุจริตบัญชีใหม่ แยกความแตกต่างระหวา่งการลงทะเบียนบญัชีท่ี

ชอบดว้ยกฎหมายกบับญัชีท่ีมีความเส่ียงสูงไดอ้ยา่งแม่นยาํ เพื่อใหคุ้ณสามารถเลือกนาํ

การตรวจสอบเพิ่มเติมมาใชไ้ด ้เช่น การตรวจสอบยนืยนัทางโทรศพัทห์รืออีเมล

 ป้องกนัการใช้บริการทดลองใช้งานฟรีและโปรแกรมความภกัดีโดยมิ

ชอบ ระบุบญัชีท่ีมีแนวโนม้วา่จะใชบ้ริการออนไลน์โดยมิชอบ และกาํหนดขีดจาํกดัท่ี

เหมาะสมในมูลค่าของขอ้เสนอเพื่อลดความเส่ียง
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A Layered Approach to Fraud Detection and Prevention

ทีม่า : Avivan Litan, Gartner Group



เคร่ืองมือสมยัใหม่ในการป้องกนัและตรวจจบัทุจริต
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Cybersecurity and   Cyber crime
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เทคโนโลย ี Blockchain  ในการป้องกนัการทุจริต

 Blockchain คือ บญัชีแยกประเภทดิจิทลัแบบกระจายชนิด

หน่ึงท่ีมีขอ้มูลรายการธุรกรรมท่ีใชร่้วมกนัระหวา่งเครือข่าย 

p2p และกระทบยอดกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีผูดู้แลระบบ

ส่วนกลางหรือระบบท่ีเป็นส่วนกลาง   แต่การจดัการและการ

อนุมติัรายการจะกระจายไปทัว่เครือข่ายดงันั้นจึงไม่มีโอกาส

สาํหรับใครบางคนท่ีจะกระตุน้แผนการทุจริต
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BLOCKCHAIN  TECHNOLOGY
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คุณลกัษณะของ blockchain ทีช่่วยป้องกนัการทุจริต

1. Distributed
2. Immutable
3. Permissionable
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Distributed
 ผูก้ระทาํการทุจริตใชห้ลากหลายวิธีเพื่อปกปิดอาชญากรรม เช่น การเปล่ียน

แปลงหรือลบขอ้มูลในระบบบญัชีของกิจการ การเปล่ียนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์

หรือกระดาษและสร้างไฟลห์ลอกลวง   การใช ้Blockchain สามารถช่วย

ลดการทุจริตได ้ เน่ืองจากจะเพิม่การมองเห็นและความโปร่งใสของ

ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ตลอดห่วงโซ่อุปทานระหว่างสมาชิกของเครือข่ายธุรกจิ   

ผูเ้ขา้ร่วมธุรกรรมสามารถเรียกดูประวติัและการโอนสินทรัพย ์ ดงันั้นจึงง่ายต่อ

การระบุการทาํธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายการทุจริตฉอ้ฉลนอกจากนั้น  การท่ีบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลจะสมรู้ร่วมคิดกนัเปล่ียนแปลงบนัทึกรายการทาํธุรกรรมบนบลอ็ก

เชนทาํไดย้ากเพราะต้องเข้าควบคุมระบบส่วนใหญ่ของ blockchain ให้

ได้
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Immutable
 ธุรกรรมท่ีบนัทึกไวบ้นบลอ็กเชนไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ เน่ืองจากไม่

สามารถลบหรือเปล่ียนแปลงได้ ผูเ้ขา้ร่วมเครือข่ายตอ้งยอมรับวา่ธุรกรรม

ถูกตอ้งผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ฉนัทามติ (called consensus)

บลอ็กจะไดรั้บการประทบัเวลา ดูแลรักษาความปลอดภยัผา่นการเขา้รหสั และ

เช่ือมโยงกบับลอ็กก่อนหนา้ในห่วงโซ่   ถึงแมว้า่คุณจะสามารถสร้างธุรกรรม

ใหม่เพื่อเปล่ียนสถานะของสินทรัพยไ์ด ้แต่ธุรกรรมท่ีสร้างใหม่จะตอ้งเพิ่มลง

ในห่วงโซ่โดยยงัคงสามารถเขา้ถึงบนัทึกประวติัเดิมก่อนหนา้ได้ ดงันั้นดว้ย

การใชบ้ลอ็กเชนเราสามารถพสูิจน์ประวตัิความเป็นเจ้าของสินทรัพย์จากต้น

กาํเนิดแหล่งทีม่าทีไ่ปและใครเป็นเจ้าของ การปลอมแปลงทรัพยสิ์นมีค่าท่ี

ซ้ือขายจึงถูกจบัไดโ้ดยไม่ยาก
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Permissionable
 ธุรกิจจดัการกบัขอ้มูลท่ีเป็นความลบัจาํนวนมาก   เราจึงไม่อาจปล่อยใหใ้คร ๆ 

เขา้ถึงได ้  ตอ้งมีวิธีใดวิธีหน่ึงเพื่อใหแ้น่ใจวา่บุคคลภายนอกไม่สามารถเขา้ไป

ในเครือข่ายและคนในไม่สามารถทาํลายบนัทึกหลกัฐานได ้  การอนุญาตจึงเขา้

มามีบทบาท  เครือข่ายบลอ็กเชนส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตใน

การเขา้ถึงเพื่อการป้องกนัการทุจริตฉอ้โกง    เน่ืองจากมีการจาํกดัวา่ใครไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้ร่วมและมีความสามารถเท่าใด  สมาชิกของเครือข่ายทีไ่ด้รับ

อนุญาตต้องได้รับเชิญและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจึงจะสามารถมี

ส่วนร่วมในการทาํธุรกรรม
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หากเสริมด้วย
 ทกัษะการสืบสวนทางดา้นการบญัชีนิติวทิยาเชิงเทคโนโลยี

สารสนเทศ พร้อมทั้ง data analytics สามารถ

ลดการเกดิขึน้ของการทุจริต

เพิม่ความยากลาํบากการก่ออาชญากรรมแก่ผู้กระทาํผดิ

ปรับปรุงวธีิการในการตรวจทุจริต

ลดมูลค่า ความสูญเสียหายได้จํานวนมาก
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Increased surveillance will make it more riskier for insiders to commit fraud and increase the likelihood of preventing outside intrusion.Fraudsters will have to resort to more sophisticated techniques to conceal the fraud and hide their tracks.A structured approach with improved training in analytics will increase detections.As frauds are detected earlier, total losses will be reduced.



1 บทบาท ความสําคญัของ   การบัญชีนิตวิทิยา
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บทบาท ของ การบัญชีนิตวิทิยา

 สืบสวนและวเิคราะห์หลกัฐานทางการเงิน

 ส่ือสารส่ิงท่ีคน้พบจากการสืบสวนในรูป รายงาน 

ตารางบญัชี และ รายงานสรุป

 ประสานงาน ใหค้วามสนบัสนุนการสืบสวน

สอบสวนในขั้นต่อไป รวมทั้ง การเป็นพยานใหก้าร

ชั้นศาลในฐานะผูช้าํนาญการ

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา



การบูรณาการ องค์ความรู้

ด้านการบัญชี และ นิติศาสตร์

ประยกุตเ์ขา้กบัศาสตร์แขนงอ่ืน

ท่ีมส่ีวนสัมพันธ์กันอาทิเช่น สังคม

วิทยา สถิติ  จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ 

พฤติกรรมศาสตร์   เทคนิคในการ

สืบสวนสอบสวน และ ส่ือสารส่ิงท่ี

ค้นพบจากการวิเคราะห์ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการให้บริการ  

ด้านกระบวนการยุตธิรรม
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บทท่ี 1 วิชาชีพการบญัชีนิติวิทยา

บทท่ี 2 ทฤษฎี ประเภทของการทจุริต ผลสาํรวจ

บทท่ี 3 กระบวนการด้านการบญัชีนิติวิทยา

บทท่ี 4 วิธีการสืบสวน การจดัการพยานหลกัฐาน

บทท่ี 5 การสอบสวน การสมัภาษณ์ซกัถามข้อมลู

บทท่ี 6 แผนการทจุริต และการประยกุต์

บทที ่7 การทจุรติรายงานทางการเงิน

บทที ่8 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

บทที ่9 การทจุรติคอรร์ปัชนั

บทที ่10 การฟอกเงิน การสนบัสนนุการก่อการรา้ย

บทท่ี 11 วิทยาศาสตรข้์อมลู กบั การบญัชีนิติวิทยา

บทท่ี 12 อาชญากรรมไซเบอร์ และการตรวจพิสจูน์ พยานหลกัฐานดิจิทลั
บทท่ี 13 การประเมนิมลูคา่ความเสยีหาย

บทท่ี 14 การเขยีนรายงานการบญัชนิีตวิทิยา

บทท่ี 15 การวิเคราะหเ์จาะลึกข้อมลูทางการบญัชีนิติวิทยา ในโลกยคุดิจิทลั

เน้ือหา สารบัญ
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สรุป ปิดท้ายรายการ

 ป้องกนั ตรวจบัทุจริต สร้างธุรกิจ สร้างชาติ เพ่ือ ความยัง่ยืน

 ความยัง่ยืน คือ อะไร   ?????
 ความสามารถในการดาํรงสภาพอยู่ได้ต่อไปยงัอนาคต            

ภายใต้เง่ือนไขและข้อจํากดั  ตามวงจรการเปลี่ยนแปลง

ทัง้หลาย  ทัง้ภายในและภายนอก

อยู่รอด   ความเจริญ  ความสําเร็จ
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Anti-fraud  GOVERNANCE

FRAUD  risk  ASSESSMENT

FRAUD  INVESTIGATION
Anti-fraud PROCEDURE

Anti-fraud  CULTURE

ระบบการบริหารการต่อตา้นการทุจริต  >> ป้องกนั & ตรวจจบั

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา

การกาํกบัดูแล

การประเมนิความเส่ียง

การสอบสวน แก้ไขปรับปรุง ระเบียบวธีิการควบคุม

ทาํนุบํารุงวฒันธรรม







รากเหง้าปัญหาประเทศไทย ทางออก ข้อเสนอแนะ

ฉอ้ ราษฎร์บงัหลวง  >>> มีความโลภ ละความโลภ ใหเ้ห็นความสาํคญัของส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ

ไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจน  หรือ ไม่ลงโทษอยา่งจริงจงั ร้ือกฎ กติกา บทกาํหนด เคร่งครัดเขม้งวดในการลงโทษ

เกรงใจ หวัหนา้ หรือ ผูใ้หญ่กวา่ >> ตามนํ้า ส่งเสริมการโตแ้ยง้ ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา

whistle blowing  mechanism

ระบบอุปถมัภ ์ ระบบพี่นอ้ง >> ต่างตอบแทน สร้างกลไก procedure ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ตดัเร่ือง

การต่างตอบแทน >> conflict of interest

การกระจายรายได ้ความเหล่ือมลํ้าทางสงัคม >>

รวยกระจุก จนกระจาย  >> แสวงหาโอกาส

ลดการผกูขาด  เนน้การแข่งขนัเสรี  ตอ้งใหค้วามรู้เพื่อ

สร้างรายไดท่ี้สามารถยนืดว้ยตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง

ขาดจิตสาํนึก >> หาเหตุผลเขา้ขา้งตวัเอง กิจกรรม ท่ีเหมาะสมทั้งความถ่ี และ รูปแบบ (ใชเ้วลา)

คนขาดความรู้ การศึกษา >> ถูกผูมี้ขอ้มูล ข่าวสาร

มากกวา่หลอกลวง
ใหก้ารศึกษาแพร่หลายในวงกวา้ง 

ไม่มี  หิริ โอตตปัปะ สมัมาทิฎิ Right mindset เป็นขอ้แรกมรรค 8

บวร >> บา้น วดั โรงเรียน
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ขอ้เสนอเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ทีเ่ป็นไปไม่ได้ หรือ เป็นไปได้ยาก
แต่อยากเสนอ และ    work แน่นอน

จดัทวัร์นรก [ HELL   TOUR ]
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ใคร รับ อาสา พา ทวัร์ นรก

สัตตหิตสยนรก         
 เป็นนรกท่ีแทงดว้ยหอกจนลม้ลง คือ สตัวน์รกในขมุน้ี

ถูกแทงดว้ยอาวธุต่างๆ จนตวัพรุนอยา่งใบไมเ้ก่า สาํหรับ

บาปท่ีประกอบกรรมมิชอบ  เล้ียงชีวติดว้ยอทินนาทาน

ต่างๆ มี ปลน้สะดม ขโมย ฉอ้โกง ทุจริต เบียดบงั เป็นตน้
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 ปิสสกปัพพตะนรก
มภีูเขาใหญ่ 4 ทิศ เคล่ือนท่ีได้ไม่หยดุ

หย่อน กลิง้ไปมาบดขยีสั้ตว์นรกท่ีมา

เกิดให้บีแ้บนกระดูกแตกป่นละเอียดจน

ตาย  แล้วฟ้ืนขึน้มาอีก ถกูบดขยีอี้กจน

ตายเร่ือยไปจนส้ินกรรมของตน           

บพุกรรม เช่น เคยเป็นเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง  ประพฤติตน

เป็นคนอันธพาล  กดขี่ข่มเหง

ราษฎร ทาํร้ายร่างกาย  เอา

ทรัพย์เขามาให้เกนิพกิดัอัตรา

ทีก่ฎหมายกาํหนด ไม่มีความ

กรุณาแก่คนทัง้หลาย 
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Email: somchai@tbs.tu.ac.th

Facebook:  สมชาย ศุภธาดา

line id :   sochsupp
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Contact address:
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ภาคผนวก
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Ethics and Trust in a Digital Age
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 Cybersecurity  ความปลอดภยัทางไซเบอร์

Cybersecurity encompasses wide-ranging 

threats to computers, networks, data and 

programs. Viruses, malware and other forms of 

cyberattack can cause havoc through system 

outage, data theft or denial of service – any of 

which has serious reputational and 
financial impact
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Cybersecurity : LEIA
Leverage
 • เร่ิมตน้จากกระบวนการทาํงานในปัจจุบนั

 • ปรับแต่งเพ่ือรองรับวธีิการทาํงานจากระยะไกลแบบใหม่

Evaluate
 • จัดลาํดับความสําคญัของรายการความปลอดภยัในลาํดบัตรรกะด้าน IT
 • องคป์ระกอบดา้นความปลอดภยับางอยา่งอาจมีความเร่งด่วนต่างกนั

Implement
 • ทาํตามแผนการเปล่ียนแปลงระบบความปลอดภยัท่ีกาํหนด

Assess

 • ตรวจสอบผลลพัธ์และภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ใหม่ ตลอดเวลา
Fighting Fraud for 
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สภาพแวดล้อมร่วมสมยั
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AI ปัญญาประดษิฐ์ คือโปรแกรมท่ีถูกเขียน

และพฒันาใหมี้ความฉลาด มีความสามารถคิด

วเิคราะห์ วางแผน และ ตดัสินใจได ้จากการ

ประมวลผลของฐานข้อมลูขนาดใหญ่  และยงั

สามารถดดัแปลง การประมวลผล ประยกุต ์ให้

เป็นไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ



1 วนัของ AI เท่ากบั 180 ปี ของคน

 นบัวนัยิง่มีข่าวความพา่ยแพข้องมนุษยต่์อ

ปัญญาประดิษฐ์

 เวลาของ AI กบัคนนั้นไม่เท่ากนั คนตอ้งแบ่ง
เวลาไปทาํกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในแต่ละวนั 
เราไม่สามารถฝึกฝนทกัษะอะไรไดต้ลอดเวลา

ชนิดท่ีอดหลบัอดนอนกท็าํไดไ้ม่นาน

 ต่อให ้AI หดัเล่นเกมตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้เป็นเวลา 

1 สปัดาห์จะพบวา่ทกัษะของ AI จะเท่ากบัคนท่ี
ฝึกเล่นเกมเดียวกนัน้ีมาเป็นเวลา 1260 ปีเลย

ทีเดียว

 รู้ไหมทาํไมตอ้งกลวั ไม่กลวั AI ไดอ้ยา่งไร
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ปัญญาประดษิฐ์ กาํลงัเขยีนบทกวี

สําหรับนิตยสารวรรณกรรมออนไลน์ฉบับใหม่

 ทีมนกัวทิยาศาสตร์ไดอ้อกแบบอลักอริทึม

สร้างปัญญาประดิษฐ์ช่ือวา่ Deep-

speare ใหส้ามารถเขียนโคลง sonnet

ซ่ึงเป็นรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของกวนิีพนธ์

ในภาษาองักฤษ 

 โดยฝึกเครือข่ายประสาทเทียมใชโ้คลง

ซอนเน็ตเกือบ 2,700 บท เพื่อคดัเลือกคาํท่ี

เหมาะสมสาํหรับแต่งบทกวส่ีีบรรทดัใน

iambic pentameter นัน่คือการเนน้เสียง

ในกลอน 1 บาท แบ่งเป็น 5 จงัหวะ และ

จงัหวะละ 2 พยางค์
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พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๓  พระสุตตันตปิฎก เล่มที ่๑๕

องัคุตตรนิกาย สัตตก-อฏัฐก-นวกนิบาต

ดูกรภิกษท้ัุงหลาย

 ๕๐ ปีมนุษย ์เป็นคืนหน่ึงวนัหน่ึง

ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช

 ๑๐๐ ปี มนุษย ์เป็นคืนหน่ึงวนั

หน่ึงของเทวดาชั้นดาวดึงส์

 ๒๐๐ ปีมนุษย ์ เป็นคืนหน่ึงวนั

หน่ึงของเทวดาชั้นยามา

 ๔๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืนหน่ึงวนัหน่ึง

ของเทวดาชั้นดุสิต

 ๘๐๐ ปี มนุษยเ์ป็นคืนหน่ึงวนัหน่ึง

ของเทวดาชั้นนิมมานรดี

 ๑,๖๐๐ ปีมนุษย ์เป็นคืนหน่ึงวนั

หน่ึงของเทวดาชั้น                     

ปรนิมมิตวสวตัตี

Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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Neuroscience

 ศึกษาเก่ียวกบั โครงสร้าง

(neuroanatomy)  

หนา้ท่ี การเจริญเติบโต 

(neural 

development)          

พนัธุศาสตร์ ชีวเคมี 

สรีรวทิยา เภสชัวทิยา และ

พยาธิวทิยาของระบบ

ประสาท
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 นอกจากนั้นยงั

ศึกษาเกีย่วกบั

พฤตกิรรม และ

การเรียนรู้
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Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา

102



Quantum Computing

 Quantum Computing 

คือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ี

เปล่ียนจากการทาํงานบน

แผงวงจร มาใชคุ้ณสมบติั

พิเศษของอะตอมแทน     

โดยการทาํงานจะเร็วกวา่

คอมพิวเตอร์ปัจจุบนัท่ีเรา

ใชเ้ป็นล้านเท่า
Fighting Fraud for Sustainability  โดย  สมชาย ศุภธาดา
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Cryptocurrency
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 สินทรัพยดิ์จิทลัประเภทหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัการเขา้รหสั โดยคาํวา่ "Crypto" 

หมายถึง การเข้ารหัส ส่วนคาํวา่ "Currency" หมายถึง สกลุเงิน ทาํเป็น

เงินดิจิทลัท่ีมองวา่จะเป็นสกลุเงินในอนาคต ท่ีเขา้มามีบทบาทในการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา้และบริการระหวา่งสินทรัพยดิ์จิทลัดว้ยกนั



Cryptocurrencies

 กลไกการซ้ือขายสินทรัพยค์ริปโต  จะแปรผนัตามราคากลางในตลาด

ในปัจจุบนั "Cryptocurrency" ยงัไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมาย  

เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานสากล หรือรัฐบาลใดเขา้มาควบคุมจดัการ         

ทาํให้บางคร้ังถูกเรียกว่า "สกลุเงนิเสมือน" แบ่งออกเป็น

สกลุเงินต่างๆ มากมาย  หรือท่ีเรามกัเรียกวา่ "เหรียญ"                         

เช่น เหรียญบิตคอยน์ เป็นตน้
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Metaverse กบั  นักบัญชีนิตวิทิยา
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 Metaverse ทาํไมถึงบอกว่างานงอกสาํหรับนักบัญชีนิติวิทยา

 สืบสวนสอบสวนทั้งสามโลก ทั้งคนโกงตวัจริง และ คนโกง

ตวัเสมือน  ในโลกกายภาพ โลกคู่ขนาน    และ

 อยา่ลืม โลกหลงัความตาย  เสียล่ะ 

 เราต่างอยูใ่นโลกซอ้นโลก มิติเหล่ือมมิติ  และ ในโลกคู่ขนาน

สวรรค์นรกใกล้แค่เอือ้ม 



Metaverse สมยัพทุธกาล

109

ณ วดัเวฬุวนั คร้ันนั้นเวลาเยน็ พระสารีบุตร ออกจากท่ีเร้นไปหา

พระโมคคลัลานะ  หวงัสนทนาธรรมกนั พระสารีบุตร ทกัวา่วนัน้ี

อินทรียท่์านผอ่งใสนกั สงสยัวนัน้ีท่านอยูด่ว้ยวิหารธรรมอนัละเอียด

พระโมคคลัลานะ ตอบวา่ วนัน้ีผมอยูด่ว้ยวิหารธรรมอนั

หยาบ อน่ึง ผมไดมี้ธรรมีกถา ฯลฯ --- กล่าวสรุปคือ ไดส้นทนาธรรม

กบัพระพทุธเจา้

พระสารีบุตร เกิดความสงสยัมากเน่ืองจากบดันั้น พระผูมี้พระ

ภาคฯ ประทบัอยูไ่กลถึงวดัพระเชตวนั    พระสารีบุตร จึงถามวา่ ท่าน

เดินทางไปดว้ยฤทธ์ิ หรือ  พระบรมศาสดาเดินทางมาดว้ยฤทธ์ิ
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พระโมคคลัลานะ ตอบวา่ต่างฝ่ายต่างมิไดเ้ดินทางมาเจอกนัดว้ย

ฤทธ์ิ  กระผมมี 'ทพิยจกัขุ' และ 'ทพิยโสตตะ' อนัหมดจด  และ

พระผูมี้พระภาคเจา้กม็ี 'ทพิยจกัขุ' และ 'ทพิยโสตตะ' อนัหมดจด

เท่าผม

พระโมคคลัลานะ ไต่ถามขอ้ธรรม ณ ท่ีน้ี (วดัเวฬุวนั) พระผูมี้

พระภาคฯ กต็รัสตอบขอ้ธรรมจาก ณ ท่ีนั้น (วดัเชตวนั) ต่างฝ่ายต่างได้

ยนิเสมอกนัเหมือนอยู่ตรงหน้า

หลงั พระโมคคลัลานะ และพระสารีบุตร สนทนากนัเสร็จ ต่าง

ฝ่ายต่างสรรเสริญคุณธรรมอนัยอดเยีย่มของแต่ละฝ่าย

[รายละเอียดเตม็ พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๖  พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี ๘ สังยตุตนิกาย ฆฏสูตร]
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ธรรมชาติของเงินน้ันมีความร้ายกาจประดุจงูเห่า หรืองูพษิ ถ้าผู้ใช้      

ใช้ด้วยความประมาท   หรือเกีย่วข้องกบัเงินโดยไม่ระวงั   ไม่เป็นไปอย่าง

ถูกต้องชอบธรรมแล้ว  จะถูกงูเห่ากดัตายได้
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คู่มอืการเข้าอบรม (Zoom)

โครงการอบรม เรื่อง “ป้องกันตรวจจับทุจริต  สร้างธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน”

วันุพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  เวลา 9.00-12.00 น. 

(กรุณาเข้าทดสอบระบบก่อนเวลาการอบรม 15 นาที)

กรอก Meeting ID

กรอก ชื่อ-นามสกุล (ล าดับที่)

กรอก Meeting Passcode

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom 2.  เปิดใช้งาน Zoom และ การ Join a Meeting

ค าอธิบายวิธีใช้งาน

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom  

2. เปิดใช้งานโปรแกรม Zoom กด Join a Meeting

3. ใส่ Meeting ID : (แจ้งทาง E-mail โดยตรง)

**ใส่ช่ือ-นามสกุล (ล าดับท่ี) ให้ตรงกับประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรม โดยไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ

ตัวอย่างเช่น  ดีงาม สกุลดี (999)  กด Join

4. ใส่ Meeting Passcode : (แจ้งทาง E-mail โดยตรง)   กด OK

5. การเปิด-ปิดกล้อง ใหก้ดที่ Start Video 

6. การเปิด-ปิดไมค์ กดที่เมนู Mute 

7. เมื่อเลิกการใช้งานโปรแกรมให้กดออกที่ปุ่ ม END/Leave



แบบประเมนิผลการอบรม
เร่ือง “ป้องกันตรวจจับทุจริต  สร้างธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน”

กรุณาท าแบบประเมนิผลการอบรม โดยการสแกน Qr code

เพ่ือเป็นการรับรองการเข้าอบรมฯ (ส าหรับผูท้ีล่งทะเบียนแลว้เทา่นัน้)
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