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ปที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำไตรมาสท่ี 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559  

 สวัสดีคะ/ครับ ทานผูอานจุลสารตรวจสอบภายใน ฉบับนี้ทีมงานกองบรรณาธิการ
ไดรวบรวมความรูเกี่ยวกับการใชงาน Google Drive อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและ
เกร็ดความรูเก่ียวกับวิธีการประหยัดพลังงานในบาน 
 สุดทายนี้ทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกผูอาน
ไมมากก็นอย และพบกับสาระดีๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกร็ดความรูตางๆ 
ในฉบับตอไปคะ/ครับ
ความหมายของ Google Drive
 Google คือ เว็บไซตที่ใหบริการในการคนหาขอมูลในโลกของอินเตอรเน็ต โดยคนหาขอมูลจากขอความ หรือตัวอักษร

ที่พิมพเขาไปแลวทำการคนหาขอมูล รูปภาพ หรือเว็บเพจที่เกี่ยวของนำมาแสดงผล โดยในปจจุบัน Google ไดพัฒนาการให

บริการออกมาในรูปแบบตางๆมากมายและไดรับความนิยมอยางมากในกลุมผูใชงานอินเทอรเน็ต

 Drive คือ อุปกรณของคอมพิวเตอรที่มีหนาที่อานและบันทึกขอมูลภายในคอมพิวเตอร 

 Google Drive เปนบริการจาก Google โดยสามารถนำไฟลตางๆไปฝากไวกับ Google ทำใหสามารถใชไฟลเหลานั้น

ที่ไหนก็ไดที่มีอินเตอรเน็ตและไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้นยังสามารถแบงปนไฟลใหกับผูอื่นและสามารถแกไขรวมกันไดจาก

อุปกรณทุกประเภท เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน

ขอมูลทั่วไปของ Google Drive
 การใชงาน Google Drive นั้นเริ่มตนงายๆเพียงสมัคร Gmail เพียง 1 บัญชีเทานั้น ทำใหสามารถใชบริการตางๆของ 

Google ไดอยางมากมายรวมถึง Google Drive ดวย

 Google Drive เปน Online Service ประเภท Cloud Technology ที่มีไวสำหรับใหผูใชจัดเก็บขอมูล สามารถใชงาน

ไดฟรี โดยมีเน้ือท่ีความจุท้ังหมด 15 GB (Gigabytes) ซ่ึงก็ถือวามีความจุเยอะพอสมควรในการจัดเก็บไฟลเอกสารตางๆ แตถาหาก

ตองการเน้ือที่เพิ่มเติมจะตองเสียคาบริการเพิ่มเติมเปนรายเดือนหรือรายปตามความตองการของผูใช

ความสามารถของ Google Drive
 1. ไฟลขอมูลตางๆ ที่เก็บไวใน Google Drive นั้นสามารถแชร (Share) ใหผูใชคนอื่น เชน กลุมเพื่อน ครอบครัว 

สำนักงาน บริษัท กลุมนักเรียนในหองเรียน มาเขาถึงขอมูลเหลาน้ันและทำงานไปพรอมๆกันในเวลาเดียวกันได 

 2. ไฟลขอมูลตางๆที่เก็บไวใน Google Drive นั้นสามารถคนหาขอมูลไดเต็มรูปแบบ (Full Text Search) คือ สามารถ

คนหาขอความหรือสิ่งที่อยูภายในเนื้อหาของไฟลนั้นๆได ซึ่งความสามารถทางดานการคนหานั้นทำไดรวดเร็วและสะดวกตอการ

ใชงานเปนอยางมาก

การเขาถึง Google Drive
    - เขาผาน Web Browser และเขาไปท่ี Gmail.com แลวเลือก Documents หรือ Drive Menu

    - เขาผาน Windows Explorer โดยไปท่ี Folder ของ Google Drive ซ่ึงจะตอง Download  

      โปรแกรม Google Drive มาติดตั้งไวท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรกอน

    - รองรับไดทั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Macintosh OS

    - เขาผาน Mobile Device ประเภท iPhone, iPad หรือ Android 
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อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Crime)
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  คือ 

 1.การกระทำการใดๆ เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร อันทำใหเหยื่อไดรับความเสียหายและผูกระทำไดรับผลประโยชน

ตอบแทน

 2.การกระทำผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือและในการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่

เพื่อนำผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตองใชความรูทางเทคโนโลยีเชนเดียวกัน 

 การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรไดกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศจำนวนมหาศาล 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรจึงจัดเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมทางธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ

อาชญากรทางคอมพิวเตอร ประกอบดวย
 1. พวกเด็กหัดใหม (Novice) 

 2. พวกวิกลจริต (Deranged persons) 

 3. อาชญากรท่ีรวมกลุมกระทำผิด (Organized crime) 

 4. อาชญากรอาชีพ (Career) 

 5. พวกหัวพัฒนา มีความกาวหนา(Con artists) 

 6. พวกคลั่งลัทธิ(Dremer) / พวกชางคิดชางฝน(Ideologues) 

 7. ผูที่มีความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรอยางดี (Hacker/Cracker )

    - Hacker หมายถึง บุคคลผูที่เปนอัจฉริยะ มีความรูในระบบคอมพิวเตอรเปนอยางดี สามารถ

    เขาไปถึงขอมูลในคอมพิวเตอรโดยเจาะผานระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอรได 

    แตอาจไมแสวงหาผลประโยชน 

    - Cracker หมายถึง ผูท่ีมีความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรเปนอยางดีจนสามารถเขาสูระบบได 

    เพื่อเขาไปทำลายหรือลบแฟมขอมูลหรือทำใหเครื่องคอมพิวเตอรเสียหายรวมทั้งการทำลาย

    ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร

รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
 ปจุบันทั่วโลกไดจำแนกประเภทอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรได 9 ประเภท (ตามขอมูลคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

รางกฎหมายอาชญากรรมทาคอมพิวเตอร)

 1. การขโมยขอมูลทางอินเตอรเน็ตรวมถึงการขโมยประโยชนในการลักลอบใชบริการ

 2. การปกปดความผิดของตัวเองโดยใชระบบการส่ือสาร

 3. การละเมิดลิขสิทธิ์ปลอมแปลงรูปแบบเลียนแบบระบบซอฟแวรโดยมิชอบ

 4. การเผยแพรภาพ เสียง ลามก อนาจาร และขอมูลท่ีไมเหมาะสม

 5. การฟอกเงิน

 6. การกอกวน ระบบคอมพิวเตอร เชน ทำลายระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบจายนำ้ จายไฟ จราจร เปนตน

 7. การหลอกลวงใหรวมคาขายหรือลงทุนปลอม (การทำธุรกิจท่ีไมชอบดวยกฎหมาย)

 8. การลักลอบใชขอมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชนในทางมิชอบ เชน การขโมยรหัสบัตรเครดิต 

 9. การใชคอมพิวเตอรในการโอนบัญชีผูอื่นเปนของตัวเอง
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ไฟฟาแสงสวาง
 - ปดไฟดวงท่ีไมจำเปน

 - ใชแสงธรรมชาติแทนแสงสวางจากหลอดไฟฟา

 - หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ

 - ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนตชนิดผอมใหม (T5) หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนตชนิดข้ัวเขียว

เครื่องปรับอากาศ
 - ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (26 องศาเซลเซียส) จะทำใหประหยัดพลังงานไดรอยละ 10

 - ทำความสะอาดแผนกรองอากาศอยางสม่ำเสมอ

 - เลือกใชเครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณประหยัดไฟเบอร 5

 - เลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่หอง

ตูเย็น
 - ตั้งตูเย็นหางจากผนังดานหลังและดานขางไมนอยกวา 15 ซม.

 - ตั้งอุณหภูมิภายในตูเย็นที่ 3-6 องศาเซลเซียส

 - อยาเปดตูเย็นบอยหรือเปดประตูเปนระยะเวลานาน 

 - ไมตั้งตูเย็นใกลแหลงความรอน

 - อยานำของรอนเขาสูตูเย็นเพราะจะทำใหตูเย็นทำงานเพ่ิมข้ึนและกินไฟมากข้ึน

โทรทัศน
 - ไมเสียบปล๊ักทิ้งไว

 - ปดและถอดปล๊ักทันทีเมื่อไมไดใชงาน

 - เลือกใชโทรทัศนขนาดท่ีเหมาะสมเพราะเคร่ืองขนาดใหญใชกำลังไฟฟามากกวาเคร่ืองขนาดเล็ก

เตารีด
 - ควรตั้งอุณหภูมิใหเหมาะสมกับชนิดของผา

 - ควรรีดผาครั้งละมากๆ รีดจากผาบางไปผาหนา

 - ควรปลดปล๊ักกอนรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที

    เครื่องซักผา
     - จำนวนผาท่ีจะซักใหเปนไปตามพิกัดของเคร่ือง ไมซักมากเกินไปหรือนอยเกินไป

     - ตั้งโปรแกรมการซักใหเหมาะสมกับชนิดของผา

     - ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช

    กระติกตมน้ำรอนไฟฟา
     - ใสน้ำใหพอเหมาะกับปริมาณท่ีตองการใช

     - ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช

     - หม่ันทำความสะอาดอยาใหมีตะกรันจะทำใหสิ้นเปลืองไฟ

     - ไมตมน้ำในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ

เรื่อง วิธีการประหยัดพลังงานในบาน 

เ
        

     

     

   ก 
      

                

            

      



ถาม :  Google Drive เปดพื้นที่ใชงานใหไดใชฟรี โดยมีขนาดความจุจำนวนก่ี Gigabytes?

ตอบ :  15 Gigabytes 

ถาม :  Hacker คืออะไร? 

ตอบ :  บุคคลผูที่เปนอัจฉริยะ มีความรูในระบบคอมพิวเตอรเปนอยางดี สามารถเขาไปถึงขอมูลในคอมพิวเตอรโดยเจาะ

   ผานระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอรได แตอาจไมแสวงหาผลประโยชน  
ถาม : เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรตั้งตูเย็นหางจากผนังดานหลังและดานขางไมนอยกวาก่ีเซนติเมตร?

ตอบ :  15 เซนติเมตร

  หากทานมีขอติชมหรือตองการแสดงความคิดเห็นหรือมีปญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ติดตอไดที่ : 0-2942-6900-99 ตอ 7052 
E-mail : cruaudit@gmail.com
Website : http://teacher.chandra.ac.th/audit/
บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
กองบรรณาธิการ : นายปฐวี ฉลวย  นางสาวอรินทรา หอประสาทสุข  นางสาวชยาภา อัตชู  นางสาวรัชฎาภรณ สนเนตร  
และ นางสาวรัตติกาล  มูลศรี 
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