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ค าน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งให้ความรู้ สาระต่างๆที่ได้มาจากการค้นคว้า
ข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสามารถนามาประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านการศึกษาและชีวิตประจ าวันได้ 
ดังนั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยการพัฒนาสังคมและประชากรให้เป็นสังคม
ของการเรียนรู้ ที่สามารถใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ากลายเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วใน
ทุกด้าน เกิดความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขทั่วกัน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย เป็นแรงขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงที่ยั่งยืน ใน ๕ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาภาครัฐ (e - 
Government) สาขาพาณิชย์  (e – Commerce) สาขาอุตสาหกรรม (e – Industry) สาขาการศึกษา 
(e – Education) และสาขาสังคม (e – Society) โดยมียุทธ์ศาสตร์ส าคัญ ๕ ด้านคือ การน า ICT มาใช้
ประโยชน์ในการบริหาร และการให้บริการของภาครัฐ การใช้ ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การยกระดับอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานและ
เพ่ือให้สามารถแปรไปสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ ซึ่งมีความส าคัญส าหรับการริเริ่มการ
พัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญในการวางรากฐานที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะครศุาสตร์ต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญ/ความเป็นมา 
 ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานของ คณะครุศาสตร์ ความจ าเป็นในการดูแล 
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะคณะ มีนโยบายมุ่งเน้นการท างานแบบ 
Paperless การท างานในระบบเครือข่าย การท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริการสารสนเทศ (e-service) ระบบงานทะเบียนและบริการการศึกษา 
ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซด์ 

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญ 
หนึ่งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของ คณะครุศาสตร์ ได้จัดท า “คู่มือปฏิบัติงานดูแลซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ ของคณะครุศาสตร์” ขึ้นเพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับการดูแล ซ่อมบ ารุงได้ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเป็นแนวทางให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 

งานบริการสื่อและคอมพิวเตอร์ เป็นงานให้บริการทั้งนิสิต นักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการ 
ประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ คณะครุศาสตร์ การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ ระบบงานขององค์กรด าเนินการได้ไมสะดวกและเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย หรือข้อผิดพลาดขึ้น 
ผู้ใช้ของท าการแจ้งปัญหาดังกล่าวให้กับงานบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลซอมบ ารุงระบบสารสนเทศ หลังจากงานบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับแจ้งรายการ การช ารุด
เสียหายและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จึงท าการจัดสงเจ้าหน้าที่เพ่ือไปท าการแก้ไขปัญหานั้นให้กับผู้แจ้ง โดยการ
แก้ปัญหาในระบบสารสนเทศสวนใหญ่มักจะเป็นหาที่เกิดขึ้นแบบซ้ าและเคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่เนื่องจากไมมี
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ท าการแก้ไขไปแล้ว ท าให้ผู้ที่ท าการแก้ไขต้องเสียเวลาในการค้นหา
วิธีการแก้ปัญหานั้นใหม่ ซึ่งเป็นผลให้การใช้เวลาในการปฏิบัติงานมาก และท าให้ได้ปริมาณงานที่ท าในแต่ละ
วันน้อยลง และในบางครั้งต้องมีการทดลองแก้ปัญหาจนอาจท าให้เกิดการเสียหายมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้ต้องเสีย 
ค่าใช้จา่ยในการซอ่มบ ารุงมากขึ้นตามไปด้วย 

จากเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นผู้ เขียนจึงน ามาเขียนเป็นคู่มือเรื่องการซ่อมบ ารุง
ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ดูแลอุปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือใช้เป็นคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได้ 
 
 
 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
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1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือให้เพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได้ 

 
1.3 ประโยชน์ของคู่มือ 

1. ไดเ้ป็นคู่มือการปฏิบัติงาน  
2. ได้เป็นคู่มือให้เพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ผู้ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได้ 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ เป็นสวนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคู่มือปฏิบัติการงานดังกล่าว มีขอบเขตดังนี้ รายละเอียดและ
ขั้นตอนในการดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคแ์ละแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน  
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
Software : หมายถึง ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน  
Hardware : หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral)ที่สามารถสัมผัสได้โดยจะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค าสั่งหรือชุดค าสั่ง ที่เขียนขึ้นมาเพ่ือสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีเรา
ต้องการ เราจะให้คอมพิวเตอร์ท าอะไรก็เขียนเป็นค าสั่ง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น 
ภาษาซี (C) ภาษาปาสคาล (PASCAL) ภาษาโคบอล (COBAL) ภาษาเบสิก(BASIC) หรือภาษาแอสเซมบลี้ 
(Assembly) หรือภาษาอ่ืนๆ ซึ่งต้องสั่งเป็นขั้นตอนและแต่ละข้ันตอนต้องท าอย่างละเอียดและครบถ้วน ซึ่งจะ
เกิดเป็นงานชิ้นหนึ่งขึ้นมามีชื่อเรียกว่า "โปรแกรม" ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท 
คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
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หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 
 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์) เป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

สังกัดฝ่ายบริหาร และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร  มีจ านวนงาน 6 งาน ดังนี้ 
 1. การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่  
 2. การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 3. งานระบบเครือข่าย 
 4. งานบริหารและจัดการเครื่องแม่ข่าย 
 5. การเพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์  
 6. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์  
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ต าแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับปฏิบัติการ) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงานกับวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูปเพ่ืออ านวยการให้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดค าสั่ง และคู่มือค าอธิบายชุดค าสั่งตาม
ข้อก าหนดของระบบงานที่ได้งานแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี 
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

3. ด้านการประสานงาน 
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(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) 
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คณะครุศาสตร์ ชื่อหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 
 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ของฝ่ายไอที 
  

คณบดีคณะครุศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 
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2.6 ขั้นตอน (Flow Chart) การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์/ดูแลอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรระวัง / ข้อสังเกตุ / สิ่งท่ีควรค านึง / เงื่อนไข 

เว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายถูกโจมตี ระบบเครือข่ายถูกรบกวน  
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธกีาร และแนวคิดที่เกี่ยวข้องการปฏบิัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

งานติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และโปรแกรมประยุกต์ มีกฏหมายและหลักเกณฑ์ทีต่้อง
ยึดถือปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
6. จรรยาบรรณส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
การท างานที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องน าพระราชบัญญัติและจรรยาบรรณมาใช้ใน

การต าเนินงาน 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

 
ระยะเวลาที่

ใช้ 

 
1. การ
ซ่อมบ ารุง
ฮาร์ดแวร์/
ซอฟแวร์/
ดูแล
อุปกรณ์ 

2.1 ตรวจสอบรายการซ่อม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบ
แจ้งรายการซ่อมบ ารุง เช่น ชื่อผู้
แจ้ง อาคาร ห้อง และอาการที่
แจ้ง  

10 นาท ี

2.2 วิ เคราะห์อาการเสีย
เบื้องต้น 

วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นตาม
รายการที่ แจ้ งมาว่าเกิดจาก
ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ และ
เขียนอาการที่พบลงใบแจ้งซ่อม
บ ารุง  

25 นาที 

2.3 ส ารองข้อมูล เมื่อวิเคราะห์อาการเสียได้แล้ว  
ก็ด าเนินการส ารองข้อมูลไว้เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายของข้อมูล 

30 นาที 

2.4 กรณีเกิดจาก ฮาร์ดแวร์   
       2 .4 .1  วิ เ ค ร า ะ ห์ วิเคราะห์อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาว่า 25 นาที 
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อุปกรณ์ท่ีมีปัญหา สามารถซ่อมได้หรือไม่หรือต้อง
หาอุปกรณ์ชิ้นใหม่มาทดแทน 

       2.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ์
ภายนอกเคส 

อุปกรณ์ภายนอกเคส เช่น เมาส์ 
คีย์บอร์ด สายสัญญาณจอภาพ 
จอภาพ เป็นต้น 

20 นาที 

       2.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ์
ภายในเคส 

อุปกรณ์ภายในเคส เช่น 
เมนบอร์ด การ์ดจอ แรม ถ่าน
ไบออส ฮาร์ดดิส เป็นต้น 

20 นาที 

2.5 กรณีเกิดจากซอฟต์แวร์   
       2 .5 .1  วิ เ ค ร า ะ ห์
อาการว่าเกิดจากเครื่องติด
ไว รั ส  ก า ร ท า ง า น ข อ ง
ระบบปฏิบัติการ หรือการ
ท างานของโปรแกรมที่ใช้
งานผิดพลาด 

ทดสอบเปิดโปรแกรมหรือเช็ค
จากโพรเซสว่ามีการท างานแบบ
ผิดปกติหรือไม่  

20 นาที 

2.5 .2 แก้ปัญหาในกรณี
เครื่องติดไวรัส 

เช็คการท างานของแอนตี้ไวรัส
และอัฟเดทฐานข้อมูลของแอนตี้
ไวรัส พร้อมท าการแสกนและ
คลีนไวรัสทิ้ง 

30 นาที 

       2.5.3 แก้ปัญหาการ
ท างานของโป รแกรม ที่
ผิดพลาด 

ด าเนินการถอนโปรแกรมนั้น
ออกและท าการติดตั้งโปรแกรม
เข้าไปใหม่ 

30 นาที 

       2.5.4 แก้ปัญหาการ
ท างานของระบบปฏิบัติการ
ผิดพลาด 

- ติดตั้ งระบบปฏิบัติการผ่าน
แผ่นโปรแกรม 
- ติดตั้งโปรแกรมชุดส านักงาน 
- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 

50 นาที 

 

 

 

 

3.3 วิธีการติดตัง้ระบบป้องกนัไวรัสของ Trend OfficeScan ผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ท 



13 
 

 1. เปิด Browser เช่นโปรแกรม Internet Explorer หรือ www.google.com แล้วพิมค าว่า 

downloadtrendmicro หรอื https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH ซึ่งจะ

ปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

  
   
 
 
 
 
 
2. ท าการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยกดปุ่ม Install Now ระบบจะท าการตดิตั้งโปรแกรมไปยังเครื่องของท่านโดย
อัตโนมัติ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อการติดตั้งระบบส าเร็จจะมีข้อความแจ้งว่า installation complete ดังภาพด้านล่าง ซึ่งเป็นอันเสร็จ

ขั้นตอนการติดตั้งระบบป้องกันไวรัสที่เครื่อง 

 

 
 
 
 
 
หลงัจากติดตัง้ระบบปอ้งกนัไวรัสแล้ว ที่เคร่ืองของทา่นก็จะมีไอคอน ที่ Taskbar ดงัภาพด้านลา่งแสดงวา่โปรแกรมปอ้งกนั
ไวรัสท างานอยูบ่นระบบ 

http://www.google.com/
https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH
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4.จะต้อง update ตัว virus pattern เสมอ ๆ ซึ่เป็นการท าให้ เครื่องของเรารู้จักไวรัสและสามารถป้องกันมัน
ได้ทันท่วงที ท าได้โดยคลิ้กขวาที่ ไอคอนบน Taskbar แล้วเลือก "Update now" ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.จากนั้น เลือกให้ program update ผ่าน proxy ตามภาพ โดยไม่ต้องใส่ username และ password 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ข้อควรระวัง/ข้อสังเกตุ/สิ่งท่ีควรค านึง/เงื่อนไข 
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 การเข้า Web เช่น เว็บโป๊ ส่วนมากเว็บแนวนี้เป็นช่องทางท่ีดีเลยครับส าหรับ พวก Hacker เพราะ
สามารถฝังไวรัส หรือ สปายแวร์ ไว้กับเครื่องผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บดังกล่าว ส่วนมากจะมีกิจกรรมให้ท าหน้า
เว็บ เช่น เชิญคลิก อะไรประมาณนี้ เมื่อเราคลิกแล้วก็จะติดตั้งไวรัส หรือ สปายแวร์ ลงเครื่องผู้ใช้ ทางที่ดีควร
หลีกเลี่ยงเว็บเหล่านี้ หากเลี่ยงไม่ได้เมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามอย่าคลิกอะไร 
          - ติดโปรแกรมพวกป้องกัน ป้องกันไว้รัส ป้องกันสปายแวร์ และหมั่น Update โปรแกรมพวกนี้อยู่
เสมอ จะช่วยได้ระดับหนึ่งเลย 
          - การดูแล และ บ ารุงรักษาระบบ ขั้นพ้ืนฐาน สิ่งที่ท าก็คือ Disk Cleanup ( เก็บกวาดขยะบนฮาร์ดดิส 
), Check disk ( ตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิส ) และ Disk Defragmenter ( จัดเรียงข้อมูลเพ่ือเร่งความเร็ว ) 
 
3.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 
 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกและช่วยในการท างานของ 
มนุษย ์โดยมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอร์มีมาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบัน 
คอมพิวเตอร์เป็นที่นิยม และราคาถูกลงมากเม่ือเทียบกับสมัยก่อน อีกท้ังความสามารถและประสิทธิภาพของ 
คอมพิวเตอร์ก็เพ่ิมขึ้นทั้งในด่านความเร็วในการประมวลผลข้อมูล และความสามารถในการเก็บข้อมูลมากขึ้น
และปลอดภัยมากขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
คอมพิวเตอร์ที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จะประกอบด้วยการรับเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่ง
คอมพิวเตอร์จะสามารถท างานได้สมบูรณ์ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ ส่วนบุคลากร และข้อมูล โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2551, น. 16-23) 

2.1 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
               1) ฮารด์แวร์(Hardware) ซึ่งเปน็อุปกรณท์ี่เราสามารถจับต้องได้ ฮาร์ดแวร์ แบ่งเปน็ 5 
ประเภท อุปกรณร์ับขอ้มูล (input), อุปกรณส์่งขอ้มูล (output), อุปกรณป์ระมวลผลข้อมูล (system unit), 
อุปกรณเ์ก็บข้อมูล (storage device), และอุปกรณท์ี่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล (communication device) 

   2) ซอฟแวร์ (Software) คือ ชุดของค าสั่งที่เป็นตัวก าหนดการท างานต่างๆ ของ 
คอมพิวเตอร์ สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า โปรแกรม เช่น window, winamp, winzip, wordprocessor, 
powerdvd เป็นต้น 

3) ส่วนบุคคล (Peopleware) คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น บุคคลทั่วไป,นักเขียน
โปรแกรม, นักวิเคราะหร์ะบบ เป็นต้น 

4) ขอ้มูล (Data) คือ ข้อมูลที่เก็บอยูใ่นคอมพิวเตอร์เพ่ือไว้ใช้งานต่อไป ซึ่งสามารถเป็นได ้ทั้งรหัส 
ต่างๆ ตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ เป็นต้น  
 

บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 
งานดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง งานดูแล ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต่์อ

พ่วง รวมถึงการดูแลระบบปฏิบัติการและโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ให้มีความทันสมัย พร้อมใช้งานของบุคลากร
ในหน่วยงานอยูเ่สมอ รวมทั้งจัดท าสรุปการท างานเพ่ือรายงานให้ที่ประชุมหน่วยงานทราบจากประสบการณ์
การปฏิบัติงานดูแลซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาของนักวิชาการ 
คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์จากจ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของคณะครุศาสตร์ พบวาขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานดูแล ซอมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ระบบ 
คอมพิวเตอร์ใหม ่และกรณีที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์เริ่มใช้งาน และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. วางแผนการดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และระบบสารสนเทศ 
2. ตรวจสอบการท างานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณร์ะบบเครือข่าย โปรแกรม 
ประยุกต ์และระบบสารสนเทศ 
3. ดูแลบ ารุงรักษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณร์ะบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และ 
ระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
4. แก้ไข ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณร์ะบบเครือขาย โปรแกรมประยุกต์ และระบบ 
สารสนเทศ ให้ทันสมัยพร้อมใช้งาน 
5. จัดเก็บขอ้มูลประวัติการดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุงระบบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบ 
เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และระบบสารสนเทศการปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถ โดยเน้นการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบถูกต้อง รวมทั้งติดตอประสานงานกับให้
ค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ กับบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการดูแล ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ของ คณะครุศาสตร์ 
ประกอบไปดว้ย จ านวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอพวง งานซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอพวง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานดูแล ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และมาตรฐานงานดูแล
ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 
ตรวจเช็คระบบเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและ เดือนกรกฎาคม และ เดือนธันวาคม 
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ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 
 
4.2 เทคนิคการท างานแต่ละขั้นตอน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ใช้การสร้างเส้นทาง มาตรฐานส่วนบุคคล ไว้หลายๆแบบเพ่ือใช้ส่งเอกสารในระบบ e-Office เพ่ือช่วย
ลดขั้นตอนในการเลือกผู้รับเอกสารในระบบในครั้งถัดๆไป 

2. จัดเก็บชื่อผู้ใช้เลข IP ลงแบบฟอร์ม พร้อมเลข IP เพ่ือป้องกันการชนกันของหมายเลข IP และสามารถ
ตรวจสอบเจ้าของผู้ใช้งานหมายเลข IP เป็นการช่วยลดระยเวลาในการท างาน 

3. มีกาแยกประเภทอาการเสียหายของคอมพิวเตอร์ เช่น แยกเป็นปัญหาที่เกิดจาก Hardware หรือ 
Software ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
1. พัฒนาระบบ ค าถามที่พบบ่อย เพ่ือช่วย Support ผู้ใช้งานโดยจะมีการรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง

เบื้องต้น ให้ผู้ใช้งาน ในการน าไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง และเป็นการสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานและสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ใช้งาน 

2. ใช้จอแสดงผล 2 หน้าจอเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการท างาน สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมได้มากกว่าเพราะมี
พ้ืนที่ในการแสดงผลมากกว่า ช่วยลดเวลาในการท างานลง เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดหน้าจอ
โปรแกรมอ่ืนๆ สลับไปมา  

3. การลงไดรเวอร์ของฮาร์ดแวร์โดยใช้โปรแกรม Auto Driver โดยลดขั้นตอนในการค้นหาไดรเวอร์ด้วย
ตนเองเป็นการลดขั้นตอนการท างานลง 

4. มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ไว้ส าหรับผู้ใช้งานได้เข้าไปศึกษาวิธีการใช้งานต่างๆ ของระบบ
เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเก็บรวบรวมปัญหาและค าถามที่พบบ่อยไว้ส าหรับแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน 

5. ท าคู่มือการซ่อมบ ารุง บันทึกอาการเสียและวิธีการซ่อม เมื่อพบอาการเดิมท าให้สามารถแก้ไขได้ทันที
เป็นการช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
 

 
 
 
 
 
 
4.3 เทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความส าเร็จ 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ การติดตามและประเมินผล 
ตรวจเช็คระบบเครือข่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม ระบบ เครือข่ าย  อุปกรณ์
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ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพ่ือ
เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน 

และ 
เดือนธันวาคม 

คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้ อ งป ฏิ บั ติ คอม พิ ว เตอร์
พร้อมใช้งานทุกห้อง 

 
 
 
4.4 เทคนิคการให้บริการกับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจ 
 ให้ความสะดวก เร็วรวดต่อผู้รับบริการ 
 
4.5 จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรม / สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 

1) มีศีลธรรมอันดี ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นบุคลากร 

2) มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
3) มีทัศนคติที่ดี  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพู นความรู้

ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
4) มีความอดทนอดกลั้น เสียสละ และรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติ 
5) มีความสุภาพ อ่อนโยน สัมมาคารวะ และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

 
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ดังนี้ 
1) รัก ศรัทธา รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพของตน 
2) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ก าหนดไว้ ก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานดูแล ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ ได้แบ่งปัญหาอุปสรรคท่ีพบเป็น 2 กรณี คือ กรณี
ที่ 1 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และกรณีที่ 2 ปัญหาอุปสรรคที่
พบจากงานซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยศึกษาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
5.2 แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

1. การแก้ไขปัญหาระบบ Network มีปัญหา (Link Down) ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม
ระบบฯ ได้ ในเบื้องต้นจะท าการตรวจสอบ Server ระบบ และหากสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ จะท าการ 
Remote ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่พบปัญหา หากไม่สามารถท าการ Remote ได้ จะท าการ 
Monitor ระบบ Network 

2. การแก้ไขปัญหาการติดตั้งโปรแกรม Antivirus Computer บางชนิด ท าการ Remove โปรแกรม 
Antivirus ออกจากระบบ และท าการติดตั้งโปรแกรม Antivirus จากนั้นท าการทดสอบใช้งานโปรแกรมระบบ 

3. การแก้ไขปัญหาปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
อย่างสม่ าเสมอ และมีความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้งานโดยทั่วไปที่จะไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ื น ซึ่ง
จะท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมาน้อยท่ีสุด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นปัญหาที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาและวิเคราะห์ 
ให้ไดว้่าคอมพิวเตอร์เกิดการเสียหายที่อุปกรณ์ชนิดใด จากนั้นให้ส ารวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในศูนย์ก่อนว่า 
สามารถน ามาทดแทนกันได้หรือไม่ โดยที่ทั้ง 2 เครื่องยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเพ่ือเป็นการประหยัด 
งบประมาณ หากด าเนินการซ่อมเองได้ก็จะด าเนินการซ่อมเอง แต่ในกรณีท่ีต้องจัดซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ 
ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ช ารุดเสียหาย ต้องศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา ข้อดี ข้อเสีย ของอุปกรณ์นั้นๆจาก 
แหล่งจ าหน่ายสินค้าหลายๆแห่ง ก่อนด าเนินการจัดซื้อ กรณีท่ีเกิดการช ารุดเสียหายร้ายแรง ต้องศึกษา 
วิเคราะห์อายุการใช้งานของเครื่อง หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ควรวิเคราะห์ 
ความคมุคา่ คุม่ทุนว่าเหมาะสมที่จะด าเนินการซ่อมหรือไม่ วิเคราะห์ความส าคัญของงานที่ปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่จะไดร้ับ และจัดท าสรุปให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ – นามสกุล 

นายอ าไพร  เพชร์ว่าว 
 

 วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยารามค าแหง 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี 
 

 ประสบการณ์ท างาน 
 2545 - 2549  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการทะเบียนและวัดผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2550 – ปัจจุบัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

    คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 


