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คํานํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงใหความรู สาระตางๆท่ีไดมาจากการคนควา 

ข าวสารจากเทคโนโลย ีสารสนเทศนั นสามารถนามาประย ุกต ใช ทั้งทางด านการศ ึกษาและช ีว ิตประจำว ันได 

ด ังนั้น เพ ื อสร างความเข มแข ็งในการแข งข ันในย ุคโลกาภ ิว ัฒน ด วยการพ ัฒนาส ังคมและประชากรให เป ็นส ังคม 

ของการเรียนรู ท่ีสามารถใชภูมิปญญามาพัฒนาคณะครุศาสตรใหเจริญกาวหนากลายเปนสังคมท่ีพัฒนาแลวใน 

ทุกดาน เกดิความม ั่นคงและความเจริญกาวหนาที ยั่งยืน ทําให ประชาชนมีค ุณภาพชีวิตที ดีและม ีความสุขทั่วก ัน 

โดยใช เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื อสารโทรคมนาคมที ท ันสม ัย เป ็นแรงข ับเคลื อนกิจกรรมตางๆ ให เก ิดผล 

เปนรูปธรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความม่ันคงท่ียั่งยืน ใน ๕ สาขาหลัก ไดแก สาขาภาครัฐ (e - 

Government) สาขาพาณิชย (e – Commerce) สาขาอุตสาหกรรม (e – Industry) สาขาการศึกษา 

(e – Education) และสาขาสังคม (e – Society) โดยมียุทธศาสตรสําคัญ ๕ ดานคือ การนํา ICT มาใช 

ประโยชนในการบริหาร และการใหบริการของภาครัฐ การใช ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การยกระด ับอาจารย น ักศ ึกษา ตลอดจนบ ุคลากรให ม ีความรู ด าน ICT เพ ื อเพ ิ มศ ักยภาพในการทำงานและ 

เพ ื อให สามารถแปรไปสู ภาคปฏ ิบ ัต ิที เป ็นร ูปธรรมและม ีความเป ็นไปได ซึ งม ีความสําค ัญสำหร ับการร ิเริ มการ 

พ ัฒนาส ังคมแห งภ ูม ิป ัญญาและการเร ียนรู ซึ งจะเป ็นป ัจจ ัยสำค ัญในการวางรากฐานที จะทำให เก ิดการพ ัฒนา 

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะครุศาสตรตอไปในอนาคต 
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                                                     บทที่ 1 บทนำ 

 
1.1 ความสําคัญ/ความเปนมา 

ระบบคอมพิวเตอร เปนปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานของ คณะครุศาสตร ความจําเปนใน

การดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเปนสิ่งสําคัญ เพราะคณะ มีนโยบายมุงเนนการทํางาน

แบบ Paperless การทํางานในระบบเครือขาย การทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เชน 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบบริการสารสนเทศ (e-service) ระบบงานทะเบียนและบริการ

การศึกษา ระบบเผยแพรขอมูลขาวสารบนเว็บไซด 

ดวยความตระหนักถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาในฐานะนักวิชาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีบทบาท

สําคัญ หนึ่งในการดูแลระบบคอมพิวเตอรของ คณะครุศาสตร ไดจัดทํา “คูมือปฏิบัติงานดูแลซอม

บํารุงระบบ คอมพิวเตอร ของคณะครุศาสตร” ข้ึนเพ่ือใหระบบคอมพิวเตอรไดรับการดูแล ซอมบ 

ารุงไดถูกตอง มี ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใชงาน สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตองเปนแนวทางให ผูเก่ียวของไดทราบ 

งานบร ิการสื่อและคอมพ ิวเตอร เป ็นงานให บร ิการทั้งน ิส ิต น ักศึกษา ม ีหน าที ร ับผ ิดชอบการ

ให บร ิการ ประสานการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรของ คณะครุศาสตร การบํารุงรักษา

โสตทัศนูปกรณและ คอมพ ิวเตอร ระบบงานขององค ดําเน ินการได ไมสะดวกและเมื อเก ิดการชำร ุด

เส ียหายหร ือข อผ ิดพลาดขึ้นผู ใช ของทำการแจ งป ัญหาด ังกล าวให ก ับงานบร ิการสื อและเทคโนโลย ี

สารสนเทศซึ งม ีหน าที เกี ยวข องก ับการดูแลซอมบำร ุงระบบสารสนเทศหล ังจากงานบร ิการสื อและ

เทคโนโลย ีสารสนเทศได ร ับแจ งรายการ การชำร ุด เส ียหายและข อผ ิดพลาดที เก ิดขึ้น จ ึงทำการจ ัดสง

เจ าหน าที เพ ื อไปทำการแก ไขป ัญหานั นให ก ับผู แจ ง โดยการ แกปญหาในระบบสารสนเทศสวนใหญ

มักจะเปนหาท่ีเกิดข้ึนแบบซาและเคยเกิดข้ึนมาแลว แตเนื่องจากไมมี การจ ัดเก ็บข อม ูลเกี ยวก ับการ

แก ป ัญหาที ทำการแก ไขไปแล ว ทำให ผ ูที ทำการแก ไขต องเส ียเวลาในการค นหา วิธีการแกปญหานั้นใหม 

ซ่ึงเปนผลใหการใชเวลาในการปฏิบัติงานมาก และทําใหไดปริมาณงานท่ีทําในแตละ วันนอยลง และใน

บางครั้งตองมีการทดลองแกปญหาจนอาจทำใหเกิดการเสียหายมากยิ่งข้ึน เปนผลใหตองเสีย คาใชจาย

ในการซอมบำรุงมากข้ึนตามไปดวย 

จากเหตุผลและความเปนมาดังกลาวขางตนผูเขียนจึงนํามาเขียนเปนคูมือเรื่องการซอมบํารุง 

ฮารดแวร/ซอฟทแวร/ดูแลอุปกรณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อใชเปนคูมือการ 

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอรผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

 
 
 

 
 
 
 



 

1.2 วัตถุประสงคของคูมือ 

1. เพ่ือใชเปนคูมือการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือใหเพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอรผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

 
1.3 ประโยชนของคูมือ 

1. ไดเปนคูมือการปฏิบัติงาน 

2. ไดเปนคูมือใหเพ่ือนนักวิชาการคอมพิวเตอรผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

1.4 ขอบเขตของคู ม ือ 

การจัดทำคูมือปฏิบัติงานดูแลซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร เปนสวนหนึ่งของการ

ปฏิบัติหนาท่ี งานบริการสื่อและเทคโนโลย ีสารสนเทศ ซึ่งคม ือปฏิบัติการงานดังกล าว มีขอบเขตดังนี ้

รายละเอ ียดและ ข้ันตอนในการดูแลซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรโดยผูเขียนไดวิเคราะหปญหาอุป

สรรคและแนวทางการแกไข ปญหาการปฏิบัติงานไว เพ ื่อให งายตอการใชงาน 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

Software : หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชสั่งงานใหคอมพิวเตอรทางาน 

Hardware : หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง (Peripheral)ท่ีสามารถสัมผัสไดโดย 

จะประกอบดวยอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกสท่ีควบคุมการประมวลผลขอมูล การรับขอมูล การ

แสดงผลขอมูล ของเครื่องคอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร หมายถึง ค าสั่งหรือชุดคำสั่ง ท่ีเขียนข้ึนมาเพ่ือสั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทำงาน

ตามท่ีเรา ตองการ เราจะให คอมพิวเตอรทําอะไรก็เข ียนเปนคําสั่ง โดยใชภาษาคอมพ ิวเตอรภาษาใด

ภาษาหนึ่ง เช น ภาษาซี (C) ภาษาปาสคาล (PASCAL) ภาษาโคบอล (COBAL) ภาษาเบสิก(BASIC) 

หรือภาษาแอสเซมบลี้ (Assembly) หรือภาษาอ ื่นๆ ซึ่งตองสั่งเปนขั้นตอนและแต ละข ั้นตอนตองทํา

อยางละเอ ียดและครบถวน ซึ่งจะ เกิดเปนงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาม ีชื อเรียกวา "โปรแกรม" ซอฟตแวรจะแบง

ออกเป ็นประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ (System Software) ซอฟตแวรประยุกต 

(Application Software) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที่ 2 

หนาที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 
2.1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของต าแหนง 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร) เปนสวนหนึ่งในฝายบริหารงาน

ทั่วไป สังกัดฝายบริหาร และอยูภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายบริหาร มีจํานวนงาน 6 งาน 

ดังนี้ 

1. การติดตั้งอุปกรณใหม 

2. การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟทแวร/ดูแลอุปกรณ 

3. งานระบบเครือขาย 

4. งานบริหารและจัดการเครื่องแมขาย 

5. การเพ ิ่มข อมูลขาวสารเว็บไซต 

6. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต 

2.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร (ระดับปฏิบัติการ) ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน

ท่ีตอง ใชความรูความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงานกับวิชาการคอมพิวเตอร ภายใตการ

กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

(1) ต ิดตั้งเครื่องคอมพ ิวเตอร ส วนบ ุคคลและอ ุปกรณ ที เกี่ยวข อง ระบบเคร ือขาย

คอมพ ิวเตอร ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป

เพ่ืออำนวยการใหงานเทคโนโลย ีสารสนเทศในความร ับผ ิดชอบดำเน ินไปได อย างราบรื นและสอดคล อง

ก ับความต องการของ หนวยงาน 

(2) ประมวลผลและปรบัปรุงแกไขแฟมขอมูลเขียนชดุคำสั่ง และคูมือคำอธิบายชุดคำสั่ง

ตาม ขอกำหนดของระบบงานท่ีไดงานแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคำสั่งแกไขขอผิดพลาดของ

คำสั่งเพ่ือให ระบบปฏิบ ัติการท างานไดอยางถกูตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากท ี่สุด 

(3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝก 

ปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตองมี ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือให การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 



 

3. ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให เกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

(1) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนเผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหผูรับบริการไดรับ

ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีมีประโยชน 

(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิทยาการ 

คอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบ

ขอมูล และความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช

ประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตางๆ 

 

2.3 โครงสรางขององคกร (Organization Chart) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2.4 โครงสรางการบรหิาร (Administration Chart) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart)  
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2.6 ข้ันตอน (Flow Chart) การซอมบํารุงฮารดแวร/ซอฟทแวร/ดูแลอุปกรณ 
 
 
 
 

 
ขอควรระวัง / ขอสังเกตุ / ส่ิงที่ควรค าน ึง / เงื่อนไข เว็บไซตและ

เครื่องแมขายถูกโจมตี ระบบเครือขายถูกรบกวน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ วิธกีาร และแนวคิดที่เกี่ยวของการปฏบิัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

งานติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 และโปรแกรมประยุกต มีกฏหมายและหลักเกณฑท่ีตอง 

ยึดถือปฏิบัติและเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

6. จรรยาบรรณสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา 

การทํางานที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรจําเปนตองนําพระราชบัญญัติและจรรยาบรรณมาใชใน การ

ดําเนินงาน 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 

กิจกรรม 

หลัก 

 
กิจกรรมรอง 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 
ระยะเวลาท่ี 

ใช 

1. การ 

ซอมบํารุง 

ฮารดแวร/ 

ซอฟแวร/ 

ดูแล 

อุปกรณ 

2.1 ตรวจสอบรายการซอม ตรวจสอบรายละเอียดตามใบ 

แจงรายการซอมบํารุง เชน ชือ่ผู 

แจง อาคาร หอง และอาการท่ี 

แจง 

10 นาที 

2.2 วิเคราะหอาการเสีย 

เบื้องตน 

วิเคราะหอาการเสียเบื้องตนตาม 

รายการท่ีแจงมาวาเกิดจาก 

ฮารดแวร หรือ ซอฟตแวร และ 

เขียนอาการท่ีพบลงใบแจงซอม 

บํารุง 

25 นาที 

2.3 สํารองขอมูล เม่ือวิเคราะหอาการเสียไดแลว 

ก็ดําเนินการสํารองขอมูลไวเพื่อ 

ปองกันความเสียหายของขอมูล 

30 นาที 

2.4 กรณีเก ิดจาก ฮารดแวร   
2 .4 .1 วิ เค ร า ะ ห วเิคราะห อ ุปกรณ ท ีเก ิดป ัญหาว า 25 นาที 



 

 อุปกรณที่มีปญหา สามารถซ อมได หร ือไม หร ือต อง 

หาอุปกรณชิ้นใหมมาทดแทน 

 

2.4.2 เปลี่ยนอุปกรณ 

ภายนอกเคส 

อุปกรณภายนอกเคส เชน เมาส 

คียบอรด สายสัญญาณจอภาพ 

จอภาพ เปนตน 

20 นาที 

2.4.3 เปลี่ยนอุปกรณ 

ภายในเคส 

อ ุปกรณภายในเคส เช น 

เมนบอรด การดจอ แรม ถาน 

ไบออส ฮารดดิส เปนตน 

20 นาที 

2.5 กรณีเกิดจากซอฟตแวร   
2 .5 .1 วิ เค ร า ะ ห 

อาการวาเกิดจากเครื่องติด 

ไว รั ส ก า ร ทำง าน ข อ ง 

ระบบปฏิบัติการ หรือการ 

ทำงานของโปรแกรมที่ใช 

งานผิดพลาด 

ทดสอบเป ิดโปรแกรมหร ือเช ็ค 

จากโพรเซสวามีการทํางานแบบ 

ผิดปกติหรือไม 

20 นาที 

2.5.2 แกปญหาในกรณี 

เครื่องติดไวรัส 

เช็คการทํางานของแอนตี้ไวรัส 

และอัฟเดทฐานขอมูลของแอนตี้ 

ไวรัส พรอมทําการแสกนและ 

คลีนไวรัสท้ิง 

30 นาที 

2.5.3 แกปญหาการ 

ทํางานของโปรแกรมท่ี 

ผิดพลาด 

ดําเนินการถอนโปรแกรมนั้น 

ออกและทําการติดตั้งโปรแกรม 

เขาไปใหม 

30 นาที 

2.5.4 แกปญหาการ 

ทํางานของระบบปฏิบัติการ 

ผิดพลาด 

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการผาน 

แผนโปรแกรม 

- ติดตั้งโปรแกรมชุดสํานักงาน 

- ติดตั้งโปรแกรมยูทิลิตี้ 

50 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

3.3 วิธีการติดตั้งระบบป้องกันไวรสขอ   ง  Trend OfficeScan ผ่านทางระบบอนิเทอรเ์น็ท 

1. เปด Browser เชนโปรแกรม Internet Explorer หรือ www.google.com แลวพิมค าวา 

downloadtrendmicro หรือ https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH ซ่ึงจะ 

ปรากฏหนาจอดังภาพ 
 

 
2. ทำการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส โดยกดปุม Install Now ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมไปยังเครือ่งของทานโดย 

อัตโนมัติ ดังภาพดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เม่ือการติดตั้งระบบสําเริ๊จจะมีขอความแจงวา installation complete ดังภาพดานลาง ซ่ึงเปนอันเสร็จ 

ข้ันตอนการติดตั้งระบบปองกันไวรัสท่ีเครื่อง 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.google.com/
https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH
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4.จะตอง update ตัว virus pattern เสมอ ๆ ซ่ึเปนการทําให เครื่องของเรารูจักไวรัสและสามารถปองกันมัน 

ไดทันทวงที ทําไดโดยคลิ้กขวาท่ี ไอคอนบน Taskbar แลวเลือก "Update now" ดังภาพ 

 
 
 

5.จากนั้น เลอืกให program update ผาน proxy ตามภาพ โดยไม ต องใส username และ password 
 

 
 

3.4 ข อควรระว ัง/ข อสังเกตุ/ส่ิงท ี่ควรค าน ึง/เงื่อนไข 

การเขา Web เชน เว็บโป สวนมากเว็บแนวนี้เปนชองทางท่ีดีเลยครับส าหรับ พวก Hacker เพราะ 

สามารถฝงไวรัส หรือ สปายแวร ไวกับเครื่องผูท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บดังกลาว สวนมากจะมีกิจกรรมใหท าหนา 

เว็บ เชน เชิญคลิก อะไรประมาณนี ้เม่ือเราคลิกแลวก็จะติดตั้งไวรัส หรือ สปายแวร ลงเครื่องผูใช ทางที่ดีควร 

หลีกเลี่ยงเว็บเหลานี้ หากเลี่ยงไมไดเม่ือเขาไปแลวก็พยายามอยาคลิกอะไร 

- ติดโปรแกรมพวกปองกัน ปองกันไวรัส ปองกันสปายแวร และหม่ัน Update โปรแกรมพวกนี้อยู 

เสมอ จะชวยไดระดับหนึ่งเลย 

- การดูแล และ บํารุงรักษาระบบ ข้ันพ้ืนฐาน สิ่งท่ีท าก็คือ Disk Cleanup ( เก็บกวาดขยะบนฮารดดิส 

), Check disk ( ตรวจสอบสภาพฮารดดิส ) และ Disk Defragmenter ( จัดเรียงขอมูลเพ่ือเรงความเร็ว ) 
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3.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวของและกรณีศึกษา 

คอมพิวเตอร คือ อุปกรณท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกและชวยในการทํางานของ 

มนุษย โดยมีการใชงานท่ีแตกตางกันออกไป พัฒนาการของคอมพิวเตอรมีมาอยางตอเนื่องจนในปจจุบัน 

คอมพิวเตอรเปนที่นิยม และราคาถูกลงมากเม่ือเทียบกับสมัยกอน อีกทั้งความสามารถและประสิทธิภาพของ 

คอมพิวเตอรก็เพ่ิมข้ึนท้ังในดานความเร็วในการประมวลผลขอมูล และความสามารถในการเก็บขอมูลมากข้ึน 

และปลอดภัยมากข้ึนระบบคอมพิวเตอร(Computer System) หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ 

คอมพิวเตอรท่ีมีการก าหนดอยางชัดเจนวาตองท าอะไรบาง เพ่ือใหไดผลตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

จะประกอบด วยการรับเข าข อม ูล ประมวลผล แสดงผล และข อมูลปอนกล ับ ซึ่งมีความส ัมพ ันธ เชื อมโยงก ัน ซึ ง 

คอมพ ิวเตอร จะสามารถทำงานได สมบ ูรณ ต องประกอบไปด วยองค ประกอบที สำค ัญ 4 ส วน ค ือ ฮาร ดแวร 

ซอฟตแวร สวนบุคลากร และขอมูล โดยมีองคประกอบ ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2551, น. 16-23) 

2.1 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 

1) ฮารดแวร(Hardware) ซ่ึงเปนอุปกรณท่ีเราสามารถจับตองได ฮารดแวร แบงเปน 5 

ประเภท อุปกรณรับขอมูล (input), อุปกรณสงขอมูล (output), อุปกรณประมวลผลขอมูล (system unit), 

อุปกรณเก็บข มูล (storage device), และอุปกรณท่ีใชในการสื่อสารขอมูล (communication device) 

2) ซอฟแวร (Software) คือ ชุดของคําสั่งท่ีเปนตัวกําหนดการทํางานตางๆ ของ 

คอมพิวเตอร สามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา โปรแกรม เชน window, winamp, winzip, wordprocessor, 

powerdvd เปนตน 

3) สวนบุคคล (Peopleware) คือ บุคคลท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร เชน บุคคลท่ัวไป,นักเขียน 

โปรแกรม, นักวิเคราะหระบบ เปนตน 

4) ขอมูล (Data) คือ ขอมูลท่ีเก็บอยูในคอมพิวเตอรเพ่ือไวใชงานตอไป ซ่ึงสามารถเปนได ท้ังรหัส 

ตางๆ ตัวอักขระ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ เปนตน 
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บทที่ 4 เทคนิคการ

ปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน 

งานดูแลซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอร หมายถึง งานดูแล ซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ 

พ วง รวมถ ึงการด ูแลระบบปฏ ิบัติการและโปรแกรมสาํเร็จร ูปตางๆ ให มีความทันสมัย พร อมใชงานของบ ุคลากร 

ในหนวยงานอยูเสมอ รวมท้ังจัดทําสรุปการทํางานเพ่ือรายงานใหท่ีประชุมหนวยงานทราบจากประสบการณ 

การปฏิบัติงานดูแลซอมบำรุงระบบคอมพิวเตอรท่ีผานมาของนักวิชาการ 

คอมพิวเตอร โดยวิเคราะหจากจํานวนครุภัณฑคอมพิวเตอรของคณะครุศาสตร พบวาข้ันตอน วิธีการ

ปฏิบัติงานดูแล ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ระบบ คอมพิวเตอร

ใหม และกรณีที ่2 ระบบคอมพิวเตอรเริ่มใชงาน และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานซอมบํารุงระบบ คอมพิวเตอร 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนการดูแลระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศึกษาวิเคราะห เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ 

ระบบเครือขาย โปรแกรมประยุกต และระบบสารสนเทศ 

2. ตรวจสอบการทํางานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย โปรแกรม 

ประยุกต และระบบสารสนเทศ 

3. ดูแลบํารุงรกัษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย โปรแกรมประยุกต และ 

ระบบสารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

4. แกไข ปรับปรุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณระบบเครือขาย โปรแกรมประยุกต และระบบ 

สารสนเทศ ใหทันสมัยพรอมใชงาน 

5. จัดเก็บขอมูลประวัติการดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงระบบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร อุปกรณระบบ 

เครือขาย โปรแกรมประยุกต และระบบสารสนเทศการปฏิบัติงานดูแล ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรตองอาศัย 

ความรูความสามารถ โดยเนนการปฏิบัติงานท่ีละเอียดรอบคอบถูกตอง รวมท้ังติดตอประสานงานกับให 

ค าปรึกษา ขอเสนอแนะ กับบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือใหงานสำเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและมี 

ประสิทธิผลซ่ึงในท่ีนี้จะกลาวถึงการดูแล ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรของ คณะครุศาสตร 

ประกอบไปดวย จำนวนครุภัณฑคอมพิวเตอรงานดูแลระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง งานซอมบํารุง 

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อุปกรณท่ีใชในงานดูแล ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและมาตรฐานงานดูแล 

ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 



17  

 
4.1 แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม เวลาด าเนินการ 

ตรวจเช ็คระบบเคร ือข าย อ ุปกรณ คอมพ ิวเตอร ในห องเร ียนและ เดือนกรกฎาคม และ เดือนธันวาคม 

หองปฏิบัติคอมพิวเตอรเพ่ือเตรียมพรอมการเปดภาคเรียน  
 

4.2 เทคนิคการท างานแตละข้ันตอน 

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ใชการสรางเสนทาง มาตรฐานสวนบุคคล ไวหลายๆแบบเพ่ือใชสงเอกสารในระบบ e-Office เพ่ือชวย ลดข้ันตอนในการ

เลือกผูรับเอกสารในระบบในครั้งถัดๆไป 

2. จัดเก็บชื่อผูใชเลข IP ลงแบบฟอรม พรอมเลข IP เพ่ือปองกันการชนกันของหมายเลข IP และสามารถ ตรวจสอบเจาของ

ผูใชงานหมายเลข IP เปนการชวยลดระยเวลาในการท างาน 

3.  มีกาแยกประเภทอาการเสียหายของคอมพิวเตอร เชน แยกเปนปญหาที่เกิดจาก  Hardware หรือ 

Software ชวยลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาระบบ ค าถามท่ีพบบอย เพ่ือชวย Support ผูใชงานโดยจะมีการรวบรวมวิธีการแกไขปญหาตาง 

เบื้องตน ใหผูใชงาน ในการน าไปแกไขปญหาเบื้องตนดวยตนเอง และเปนการสรางนวัตกรรมในการ 

ปฏิบัติงานและสรางองคความรูแกผูใชงาน 

2. ใชจอแสดงผล 2 หนาจอเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการท างาน สามารถเปดหนาตางโปรแกรมไดมากกวาเพราะมี 

พื้นที่ในการแสดงผลมากกวา ชวยลดเวลาในการทําางานลง เพราะไมตองเสียเวลาในการเปดหนาจอ 

โปรแกรมอ่ืนๆ สลับไปมา 

3. การลงไดรเวอรของฮารดแวรโดยใชโปรแกรม Auto Driver โดยลดข้ันตอนในการคนหาไดรเวอรดวย 

ตนเองเปนการลดข้ันตอนการทํางานลง 

4.  ม ีการจ ัดทำคู ม ือการใช งานเว ็บไซต ไว สำหร ับผู ใช งานได เข าไปศ ึกษาว ิธ ีการใช งานต างๆ ของระบบ 

เว็บไซตสวนตัว หรือเก ็บรวบรวมปญหาและคำถามที่พบบอยไว สําหรับแก ไขปญหาใหกับผูใชงาน 

5.  ทําคูมือการซอมบํารุง บันทึกอาการเสียและวิธีการซอม เม่ือพบอาการเดิมทําใหสามารถแกไขไดทันที เปน

การชวยลดระยะเวลาในการดําเนินการซอมบํารุง 
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4.3 เทคนิคการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความสําเร็จ 
 

กิจกรรม เวลาดําเนินการ การติดตามและประเมินผล 

ตรวจเช็คระบบเครือขาย อุปกรณคอมพิวเตอร เดือนกรกฎาคม ระบบเครือขาย อุปกรณ 

ในหองเรียนและหองปฏิบัติคอมพิวเตอรเพ่ือ 

เตรียมพรอมการเปดภาคเรียน 

และ 

เดือนธันวาคม 

คอมพิวเตอรในหองเรียนและ 

ห องปฏิ บั ติ คอมพิวเตอร 

พรอมใชงานทุกหอง 
 
 

4.4 เทคนิคการใหบริการกับผูรับบริการใหมีความพึงพอใจ 

ใหความสะดวก เร็วรวดตอผูรับบริการ 

 
4.5 จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรม / สมรรถนะในการปฏบัิติงาน 

1. จรรยาบรรณตอตนเอง 

บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังนี้ 

1)  มีศีลธรรมอันดี ยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม ประพฤติตนใหเหมาะสม กับการเปน

บุคลากร 

2)   มีจิตส าน ึกท ี่ดี ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา 

3)  ม ีท ัศนคต ิที ดี ร ักการเร ียนรู และพ ัฒนาตนเองให ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม รวมทั้งเพ ิ่มพ ูนความรู ความสามารถและ

ท ักษะในการทํางานเพ ื อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4) มีความอดทนอดกลั้น เสียสละ และรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติ 

5) มีความสุภาพ ออนโยน สัมมาคารวะ และมีมนุษยสัมพันธอันดี 

 
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดังนี้ 

1)   รัก ศรัทธา รับผิดชอบตอวิชาชีพและเปนสมาชิกท ี่ดีขององค กรวิชาชพีของตน 

2)   ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กําหนดไว ก็ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 
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บทท่ี 5 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานดูแล ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร ไดแบงปญหาอุปสรรคท่ีพบเปน 2 กรณี คือ กรณี 

ท่ี 1 ปญหาอุปสรรคท่ีพบจากงานดูแลระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และกรณีท่ี 2 ปญหาอุปสรรคท่ี 

พบจากงานซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง โดยศึกษาแนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

5.2 แนวทางแกไขและการพัฒนา 

1. การแกไขปญหาระบบ Network มีปญหา (Link Down) ทําใหไมสามารถเขาใชงานโปรแกรม ระบบ

ฯ ได ในเบื้องตนจะท าการตรวจสอบ Server ระบบ และหากสามารถเขาใชงานไดปกติ จะท าการ Remote 

ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรปลายทางที่พบปญหา หากไมสามารถทําการ Remote ไดจะทําการ Monitor ระบบ 

Network 

2. การแก ไขป ัญหาการต ิดตั งโปรแกรม Antivirus Computer บางชน ิดทำการ Remove โปรแกรม 

Antivirus ออกจากระบบ และท าการติดตั้งโปรแกรม Antivirus จากนั้นท าการทดสอบใชงานโปรแกรมระบบ 

3. การแกไขปญหาปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร ติดตามขาวสารเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร 

อยางสมําเสมอและมีความตระหนักถึงจริยธรรมในการใชงานโดยทั่วไปที่จะไมสรางความเสียหายแกผูอื่นซึ่งจะทำ

ใหเกิดปญหาในการใชงานตามมานอยที่สุด 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 

ปญหาการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร เปนปญหาท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอรตองศึกษาและวิเคราะห 

ใหไดวาคอมพิวเตอรเกิดการเสียหายท่ีอุปกรณชนิดใด จากนั้นใหสํารวจอุปกรณท่ีมีอยูภายในศูนยกอนวา 

สามารถนํามาทดแทนกันไดหรือไม โดยท่ีท้ัง 2 เครื่องยังสามารถใชงานไดตามปกติเพ่ือเปนการประหยัด 

งบประมาณ หากดําเนินการซอมเองไดก็จะดําเนินการซอมเอง แตในกรณีท่ีตองจัดซ้ืออุปกรณมาเปลี่ยนใหม 

ทดแทนอุปกรณเกาท่ีชํารุดเสียหาย ตองศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา ขอดี ขอเสีย ของอุปกรณนั้นๆจาก 

แหลงจําหนายสินคาหลายๆแหง กอนดําเนินการจัดซ้ือ กรณีท่ีเกิดการชํารุดเสียหายรายแรง ตองศึกษา 

วิเคราะหอายุการใชงานของเครื่อง หากเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีการใชงานเกินกวา 5 ปข้ึนไป ควรวิเคราะห 

ความคุมคา คุมทุนวาเหมาะสมท่ีจะดําเนินการซอมหรือไม วิเคราะหความสําคัญของงานท่ีปฏิบัติและ 

ประโยชนที่จะไดรับ และจัดทําสรุปใหผูบริหารพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป 
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loc=1 

บรรณานุกรรม 

1 นายฤาชา ชูบรรจง,2556,ระบบแจงซ อมบ ารุงคอมพิวเตอร กรณศี ึกษา บริษ ัท พ ี เค จี 

เจอรนีย ไลน จ ากัด [Online], Available: 

http://www.sit.kmutt.ac.th>tqf>pdf56 2.

อางอิง การติดติดตั้ง trendmicro 
https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH&clk=latest&clkval=5312&lang_ 

https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH&clk=latest&clkval=5312&lang_loc=1
http://www.sit.kmutt.ac.th/
https://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=TH&clk=latest&clkval=5312&lang_loc=1
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ประวัติผูเขียน 

ช่ือ – นามสกุล 

นายอ าไพร เพชรวาว 
 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยารามค าแหง 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 
ประสบการณท างาน 

2545 - 2549 เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร 

ส านักสงเสริมวิชาการทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

2550 – ปจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
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