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คู่มือการจัดการ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
      กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทั้งหมด 5 หอง 

ประกอบดวย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1มีจํานวน 30เครื่อง และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2,3,4,5  
มีจํานวนหองละ 25 เครื่อง รวมแลวมีเครื่องใหบริการ 130เครื่อง ในการเรียนการสอนและ บริการทางดานวิชาการ
ในการอบรมตาง ๆ   

ในการจัดการ ดูแลหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทางกองวิชาฯไดมอบหมายใหงานหองปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ เปนผูดูแลคอมพิวเตอรและอุปกรณประจําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

การจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

   ในส่วนของผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะเป็นการจัดการห้องปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มติดตั้ง
เริ่มต้นจนถึงการใช้งานห้องปฏิบัติการ รวมถึงการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

2 ส่วนของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

   ในส่วนของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการจะเน้นการจัดการวิธีการในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงการแจ้งซ่อมเม่ือพบปัญหาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1.1 การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1.2 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1.3 การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
1.4 การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2 ส่วนของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

2.1 การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.2 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.3 การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2.4 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีการแก้ปัญหา 
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1 ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
1.1 การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 ห้อง ซึ่งมีลักษณะห้องที่ แตกต่างกันออกไปตามขนาด
และอุปกรณ์ของห้อง แต่มีวิธีการและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของห้องที่  เหมือนกัน ดังนั้นการเตรียมห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ประจ า ห้อง และสิ่งที่จ าเป็นต่างๆ ในห้อง 
เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ ก่อนท าการติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

ขั้นตอนการปฏิบัติ การเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

    

 

ไฟฟาแสงสวาง

เริ่ม

จบ

เครื่องปรับอากาศ

ปลั๊กรางไฟ

LED/Projector

Port LAN

ใชได

ใชไมได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได

ใชไมได
ซอม Port LAN

แจงงานซอมบํารุง
สงงานพัสดุ

รอสงรานซอม
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ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

ตรวจดูว่ามีปลั๊กไฟ และ หลอดไฟ จุดใดบ้างที่ใช้งานไม่ได้ หากมีให้แจ้งงานซ่อมบ ารุงท าการซ่อมแซม
ในจุดที่ช ารุด  

เครื่องปรับอากาศ 

ตรวจดูว่ามีเครื่องปรับอากาศเครื่องใดที่ไม่ท างานหรือท างานผิดปกติ หากมีให้แจ้งงานซ่อมบ ารุงท า
การซ่อมแซมในจุดที่ช ารุด 

ปลั๊กรางไฟ 

ตรวจดูปลั๊กรางไฟในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนช ารุดบ้าง หากมีให้แจ้งงานซ่อม 
บ ารุงท าการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 

LED/Projector 

ตรวจดูว่ามีเครื่องตัวใดที่ไม่ท างานหรือท างานผิดปกติ หากมีให้ท าเอกสารพร้อมส่ง
เครื่องให้งานพัสดุ ด าเนินการส่งซ่อมต่อไป 

Port lan 

ตรวจดูว่ามี Port lan อันไหนบ้างที่ช ารุด แล้วให้ท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
( วิธีการ ซ่อม Port lan ให้ดูการซ่อม Port lan ในการบ ารุงรักษา ) 
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1.2 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์์มีถึง 5 ห้อง และในแต่ละห้องมี คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่แตกต่างกัน รวมถึงโปรแกรมที่ใช้งานก็แตกต่างกันออกไป  ดังนั้นการเตรียม คอมพิวเตอร์ที่มีในแต่ละห้องนั้น 
ก็แตกต่างกันออกไปด้วย แต่วิธีการปฏิบัติในการเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน จะต่างกันก็เฉพาะ
โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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1.2.1 การเตรียม ฮาร์ดดิสก์ต้นแบบ 

ขั้นตอนการเตรียม ฮาร์ดดิสก์ต้นแบบ 
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ในการเตรียมฮาร์ดดิสก์ต้นแบบนั้น ต้องท าการติดตั้งโปรแกรมให้เหมือนกับการใช้งานจริงใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีโปรแกรมที่ต้องท าการติดตั้งหลายโปรแกรม ทั้งโปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น 
โปรแกรม windows , office , antivirus เป็นต้น รวมถึงโปรแกรมท่ีใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่งไม่ขอ
อธิบายการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ แต่จะขออธิบายในส่วนของโปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการท าส าเนาฮาร์ดดิสก์ 
ซึ่งในท่ีนี้ใช้โปรแกรม EaseUs Todo Backup Free 8.0 ซึ่งสามารถ download ได้ทาง internet 

วิธีการติดตั้งโปรแกรม EaseUs Todo Backup Free 8.0 

1 download โปรแกรม EaseUs Todo Backup Free 8.0 เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ setup ดังรูป 

2 ดับเบิลคลิกท่ี Icon ที่ใช้ติดตั้งโปรแกรม แล้วโปรแกรมจะให้เลือกภาษาท่ีใช้ในการติดตั้ง ดังรูป 

3 โปรแกรมจะบอกข้อตกลงต่างๆในการใช้งานโปรแกรมดังรูป ให้ยอกรับข้อตกลงให้คลิกท่ีปุ่ม Accept หากไม่
ยอมรับให้คลิกที่ปุ่ม Quit  ในที่นี้ให้คลิกปุ่ม Accept 
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4 โปรแกรมจะถามให้ด าเนินการต่อหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม Next 

5 โปรแกรมจะให้เลือก พ้ืนที่ที่จะติดตั้งตัวโปรแกรม หากไม่ต้องการเปลี่ยนพ้ืนที่ ที่โปรแกรมก าหนดมาให้ก็
คลิกปุ่ม Next แล้วโปรแกรมจะท าการติดตั้งตัวโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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6 เมื่อโปรแกรมท าการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม Finish 

7 เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วจะปรากฏ Icon ของโปรแกรม บน Desktop ดังรูป 
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1.2.2 การคัดลอกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ต้นแบบ 

ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ต้นแบบ 

1.เตรียมเครื่องที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูล เปิดฝาด้านข้างไว้ส าหรับการต่อพวงฮาร์ดดิสก์

2.น าฮาร์ดดิสก์ต้นแบบมาต่อ สาย Power และสาย Data

3.ท าการต่อสาย Power และสาย Data ของฮาร์ดดิสก์ต้นแบบเข้ากับ mainboard ของเครื่องที่ต้องการท า
เสาเนา โดยต่อ สาย Data เข้ากับช่อง SATA  โดยให้ ฮาร์ดดิสก์ต้นแบบอยู่ที่ช่อง SATA 1ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่
ต้องการท าส าเนาอยู่ที่ช่อง SATA 2 เพ่ือไม่ให้สับสนในการท าส าเนาฮาร์ดดิสก์ 
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4.เมื่อต่อเสร็จจะได้ ฮาร์ดดิสก์ท่ีพร้องจะท าการคัดลอกข้อมูลต่อไป ดังรูป

5. ท าการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคลิก Icon ของโปรแกรม EaseUs Todo Backup Free 8.0 ดังรูป

6 โปรแกรมจะให้เลือกว่าต้องการจะท าอะไร ในที่นี้ให้เลือก Clone 
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7. ปรากฏข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ท่ีมีทั้งหมด โดยโปรแกรมจะให้เลือกว่าจะเอา ฮาร์ดดิสก์ ก้อนไหน เป็นต้นแบบ
ซึ่งในท่ีนี้ให้เลือก Hard disk 0 และเลือกทุก Partition ดังรูป หลังจากนั้นคลิก ปุ่ม Next 

8.โปรแกรมจะให้เลือก ฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการคัดลอกส าเนา ซึ่งให้เลือก Hard disk ก้อนอื่นที่ไม่ใช่ Hard disk 0

แล้วคลิกปุ่ม Next 
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9.โปรแกรมจะท าการรายงานผลที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการ ท าส าเนา ซึ่งจะท าให้ ฮาร์ดดิสก์ทั้ง2ก้อนเหมือนกัน
ทุกอย่าง เมื่อถูกต้องให้ท าการคลิกปุ่ม Proceed 

10. โปรแกรมจะท าการ คัดลอกข้อมูล เมื่อคัดลอกเสร็จแล้วโปรแกรมจะท าการปิดตัวเอง

11.หลังจากท่ี คัดลอกส าเนาเสร็จแล้วให้ท าการ Shut down เครื่อง แล้วท าการถอด ฮาร์ดดิสก์ต้นแบบออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ท าการปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อย 
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1.2.3 การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในกองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร์มีหลายห้องเรียน และ
มีจ านวนเครื่อง เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะ
ได้ทราบว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่ที่ใด หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีดังต่อไปนี้ 

1. ให้น าชื่อห้องขึ้นก่อน เช่น 01 , 02 เป็นต้น
2. ให้ใส่เครื่องหมาย “_” ตามหลังชื่อห้อง
3. ให้ระบุแถวที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ ในที่นี้ใช้เป็นอักษร ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก
4. ให้ระบุต าแหน่งของเครื่องในแถวนั้น ๆ โดยเมื่อหันหน้าเข้ากระดานให้ นับซากซ้าย ไป ขวา ซึ่งใน

หนึ่งแถวมี 6 เครื่อง
ตัวอย่าง ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
03_a3  หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้อง 03 แถว a เครื่องที่ 3  
03_f4 หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้อง 03 แถว f เครื่องที่ 4 
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1.3 การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

การบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้น 
ทางงานบริการคอมพิวเตอร์ได้แบ่งการบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 
รูปแบบ คือ 

 3.1 การบ ารุงรักษาตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

การบ ารุงรักษาตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปตรวจดูเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกเดือน เดือนละครั้ง เมื่อพบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ที่ช ารุดก็จะท าการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ก็จะประสานให้งานซ่อมบ ารุงท าการแก้ไข หรือหากต้อง 
ส่งซ่อมกับทางร้านค้า ก็จะประสานกับงานส่งซ่อมต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินการการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

    

 

ไฟฟาแสงสวาง

เริ่ม

จบ

เครื่องปรับอากาศ

ปลั๊กรางไฟ

LED/Projector

Port LAN

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชไมได

ใชไมไดใชไมได

ใชไมได

ใชไมได
ซอม Port LAN

แจงงานซอมบํารุง
สงงานพัสดุ

รอสงรานซอม
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 3.2 การบ ารุงรักษาแบบเร่งด่วน 

การซ่อมบ ารุงรักษาแบบเร่งด่วนนี้ เป็นการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยทันที่ ที่ได้รับแจ้งว่ามี
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช ารุด 

การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ 

วิธีการเข้าหัวสาย Cable Network แบบ UTP 

การเข้าหัวสาย Cable เป็นมาตรฐานหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการท างานของระบบเครือข่ายภายในห้อง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 100%   ดังนั้นการติดตั้งสาย Cable LAN 
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ Network ต่อผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

วัสดุและอุปกรณ์ในการเข้าหัวสาย Cable Network 1 เส้น ดังรูป 

1  สาย Cable UTP CAT  ความยาวตามต้องการ 

2  หัว JACK RJ-45   2  หัว 

3  มีด CUTER  

4  คีมเข้าหัว  JACK RJ-45    

  วิธีการเข้าหัวสาย LAN 

1. วัดตัดสาย Cable ให้ได้ระยะทางตามจุดที่ต้องการและเผื่อความยาวไว้ประมาณ 1-2 เมตร ดังรูป
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2. ปลอกสายหุ้มด้านนอก ให้ได้ระยะประมาณ 1 นิ้ว

3.ดึงปลอกหุ้มออกให้เหลือแค่สายภายใน

4.เรียงสายแบบมาตรฐาน TIA/EIA568B    ซึ่งจะเรียงสีดังนี้

 ขาวส้ม    ส้ม    ขาวเขียว    ฟ้า   ขาวฟ้า    เขียว   ขาวน้ าตาล    น้ าตาล 
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5 ท าการตัดปลายสายให้เสมอกันโดยใช้คีมเข้าหัวฯ 

6 น าสายเข้าไปในตัว Jack RJ-45 แล้ว 

7 ดันสายเข้าไปให้สุดหัว  Jack RJ-45 



18 

8. น าหัว Jack เข้าในช่องเข้าหัว

9. บีบคีมเพ่ือเข้าหัวสาย LAN

10. ท าการเข้าทั้ง 2 ด้านให้เสร็จ
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11. น ามาตรวจสอบสัญญาณการ Link ด้วยเครื่องมือวัด

กรณีที่เข้าสายถูกต้องหมดจะมีสัญญาณไฟแสดงการเชื่อมโยงให้เห็นครบทุกสายถ้าพบว่ามี การใส่สาย 
สลับช่องกัน ก็จะตรวจด้วยสายตาเพื่อหาต าแหน่งผิด และท าการตัดหัวที่ผิดทิ้งเพื่อเข้าหัวใหม่อีกครั้ง 
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การติดตั้งระบบ Network เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Network 

1.ติดตั้ง Lan Card บนเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เชื่อมต่อสาย    Cable LAN    ที่เข้าหัว Jack เรียบร้อยแล้ว  ระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์  กับ   Hub
หรือ    Port  Lan  ที่อยู่ตาม ผนังตึกในที่นี้ขอกล่าวถึงการการต่อพวงกับ Port  Lan ที่อยู่ในผนังตึก 

3.เชื่อมต่อสาย  Cable LAN ที่ตู้รวม port Lab  กับ  Hub

4.ดูสัญญาณ link ถ้าสัญญาณขึ้นเป็นอันเสร็จการเชื่อมต่อ Network



21 

การซ่อม Port Lan  หรือ ปลั๊กไฟ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

การซ่อม Port Lan หรือ ปลั๊กไฟเป็นอีกวิธีหนึ่งในการซ่อมบ ารุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้
ใช้งานได้สมบูรณ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นแบบยกพ้ืนจึงมีวิธีการซ่อมที่ยุ่งยากข้ึนเล็กน้อย 

ขั้นตอนการซ่อม Port Lan หรือ ปลั๊กไฟ มีดังนี้ 

1นําอุปกรณตรวจสอบ ที่ Port Lan หรือปลั๊กไฟ ชํารุดอยู 

2ทําการแก้ ไข หลังจากทราบสาเหต ุ

3ท าการซ่อม Port Lan หรือ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 



22 

1.4 การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด ส่งซ่อม ที่

ร้านค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

start

 

end

กรณีที่ ผู้บริหารอนุมัติให้มีการซ่อม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประจ า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ที่ช ารุด
ไปส่งรานซอม เพื่อแกไขตอไป 

กรณีที่ผู้บริหารไม่อนุมัติให้มีการซ่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประจ าห้องหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ให้เก็บบันทึกข้อมูล  ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประจ าห้อง ลงในฐานข้อมูล แล้วน าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ประจ าห้องไปเก็บไว้ที่ ห้องเก็บครุภัณฑ์เพื่อรอการแทงจ าหน่ายต่อไป 

รอผูบริหารอนุมัติ

ซอม / ไมซอม

สงรานซอม เก็บเขาหองรอจําหนาย




