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ชื่อผลงาน    การปรนนิบัติบ ารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง  
 (DIY: Do It Yourself) 
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 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยผู้ใช้ 
ลักษณะของผลงาน  เป็นคู่มือ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. ทีมงานมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
ความสัมฤทธิ์ 
 ก าลังพล รร.จปร. สามารถท าการปรนนิบัติบ ารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ด้วยตนเองได ้
ความภาคภูมิใจ  
 ๑. ก าลังพลของ รร.จปร.สามารถท าการปรนนิบัติบ ารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นด้วยตนเองได้ 
 ๒. สามารถเผยแผ่ความรู้ ให้ก าลังพลของ รร.จปร.และผู้ที่สนใจน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    

                                               ตรวจถูกต้อง 

        พ.อ. ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

              (     ภาคภูมิ   รุจิเสนีย์     ) 

จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง เท่ำนั้น 

จดัท ำเพื่อเป็น เอกสำรตวัอยำ่ง เท่ำนั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 

จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น จัดท าเพื่อเป็น เอกสารตัวอย่าง เท่านั้น 



บทน า 

 ปัจจุบันนี้มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลาย และเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น

ส าหรับทุกส านักงาน รวมถึงการใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้า ดังนั้นการปรนนิบัติบ ารุงคอมพิวเตอร์โดย

ผู้ใช้เองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานขึ้น และการปรนนิบัติ

บ ารุงต้องท าอย่างถูกวิธี ผู้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การปรนนิบัติบ ารุงอย่างถูกต้อง 

และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อมีข้อขัดข้องต่างๆ การตรวจแก้ไขปัญหาโดยผู้ใช้เอง ถ้าผู้ใช้สามารถแก้ไข

ปัญหาเองได้ก็จะไม่เสียเวลา และเสียงบประมาณในการน าไปซ่อมโดยช่างเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งบางครั้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์เสียหายแต่อย่างใด แต่อาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่ได้ต่ออย่าง

ถูกต้อง หรือ เกิดจากโปรแกรม หรือเกิดจากไวรัส ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้   
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 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้       
 การประกอบคอมพิวเตอร์          
 การติดตั้งโปรแกรม Windows       
 วิธีการ Ghost โดยการ Boot จาก Flash Drive     
 Malware         
  



บทที่ 1 

การปรนนิบัติบ ารงุคอมพิวเตอร์ 

  การปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์โดยผู้ใช้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้สิ่งอุปกรณ์นั้นมีอายุการใช้

งานที่ยาวนานขึ้น และการปรนนิบัติบ ารุงต้องท าอย่างถูกวิธี  คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน   ผู้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้

วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี การปรนนิบัติบ ารุงอย่างถูกต้อง ต่อไปนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้ที่ต้องรู้ 

 

แนวทางปฏิบัติในการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับผู้ใช้งาน 

1) ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ควรมีผ้าคุมเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน 

2) ตรวจสอบสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ อย่าให้ช ารุดหรือหลวมได้ ถ้าตรวจพบให้ด าเนินการแก้ไขถ้าเกินขีด

ความสามารถให้แจ้งผู้ที่มีความช านาญด าเนินการแก้ไข 

3) ควรสังเกตการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ เช่นการท างานของ

ฮาร์ดดิสก์หรือการท างานของพัดลมระบายความร้อน เป็นต้น ถ้าพบว่ามีอาการผิดปกติให้แจ้งผู้รับผิดชอบทราบ

เพ่ือท าการแก้ไข 

4) ท าการตรวจสอบมัลแวร์อย่างสม่ าเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรม Antivirus แล้วก็ตาม ควรอัปเดตโปรแกรม

ป้องกันมัลแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

5) เมื่อพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขัดข้องใช้การไม่ได้ ให้ผู้ใช้งานด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา ถ้าเกินขีด

ความสามารถ ให้แจ้งผู้ที่มีความช านาญด าเนินการแก้ไข 

 

สิ่งที่จะท าให้คอมพิวเตอร์เสียได้ง่าย  

  กระแสไฟฟ้า ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะที่ไฟตกบ่อย มีการกระโชก มีฟ้าผ่าบ่อยรอบ

บริเวณนั้น ผู้ใช้มีความจ าเป็นต้องจัดหา UPS มาใช้กับคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ต้องไม่ปิดสวิทซ์ไฟหรือถอดปลั๊กออก

โดยทันที จะต้องท าการ shut down คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

  ฝุ่นละออง ผู้ใช้ควรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาท าความสะอาดโดยการดูดฝุ่นออกจากแผงอุปกรณ์ต่างๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีมีพัดลมระบายอากาศ และแผงระบายความร้อย 



  ความร้อน อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงจนเกินไป หรือบริเวณท่ีมีแสงแดดส่องถึง และ

ให้ตรวจสอบการท างานของพัดลมระบายอากาศของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าท างานปกติหรือไม่ อัตราการหมุนปกติ

หรือไม่ ถ้าหมุนช้ากว่าปกติให้เปลี่ยนใหม่ทันที ถ้ามีฝุ่นจับให้ท าความสะอาด 

 ความชื่น อย่าให้คอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณท่ีมีความช่ืน 

 การกระแทกกระเทือน อย่าให้คอมพิวเตอร์ต้องถูกกระแทกหรือกระเทือน 

 การเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้งาน จะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า อายุการใช้

งานของอุปกรณ์ต่างๆ สั้นลง เนื่องจากความร้อน ฝุ่น (พัดลมระบายความร้อนจะดูดอากาศซึ่งจะน าฝุ่นเข้ามา

ติดกับอุปกรณ์มากขึ้น) จอภาพถ้าไม่ได้โปรแกรม screen saver ไว้จะท าให้จอภาพเกิดการเบิร์นเป็นส่วนไป 

(ภาพเดิมๆทีแ่สดงบนจอภาพเป็นเวลานานจะท าให้เกิดเงาของภาพนั้นบนจอภาพอยู่ตลอดไป) 

  สนามแม่เหล็ก  ไม่ควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก ที่มีความเข้มสูง (เช่น หม้อแปลง

ไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง) มากจนเกินไป เพราะจะท า ให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ หรือ ข้อมูล เสียหายได้ 

 



บทที่ 2 

การแก้ไขปญัหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 ปัญหาประเภทต่างๆ ที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต้องพบเจอ และวิธีการแก้ไข เช่น ไฟดับกะทันหัน ไฟกระชาก

ในขณะที่ก าลังท างาน หรือเมาส์ค้าง ท าอะไรต่อไปไม่ได้ หน้าจอฟ้า รวมถึงเสียงปิ๊บสั้นๆ หรือปิ๊บยาวๆ ปิ๊บถี่ๆ 

คู่มือนี้ได้รวบรวม ปัญหาและวิธีการแก้ไขไว้ให้ผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี 

1) ระบบไฟฟ้า  

 ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่ท างาน 

 อาการ : ไม่มีการตอบสนองใดๆ จากคอมพิวเตอร์ ไม่มีแสงใดๆ จากคอมพิวเตอร์ 

 สาเหตุ : ไม่มีกระแสไฟฟ้า  

 วิธีการแก้ไข : ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟได้ต่ออย่างถูกต้องเรียบร้อย และถ้าต่ออยู่กับ UPS หรือ ปลั๊ก

พวง ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดสวิทซ์หรือไม่ ถ้าเปิดแล้วมีแสงแสดงสถานะการท างานปกติหรือไม่ ถ้าทุกอย่าปกติ 

ลองเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้ายังเหมือนเดิมให้ไปขั้นตอนที่ 2 

  2.ตรวจสอบสายไฟที่เสียบเข้าด้านหลังคอมพิวเตอร์แน่นดีหรือไม่ ลองถอดออกแล้วเสียบใหม่

ให้สุดและแน่นเพียงพอ ถ้าทุกอย่าปกติ ลองเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้ายังเหมือนเดิม  

 สรุปปัญหา: power supply เสีย วิธีแก้ไข 1.ถอดไปซ่อม (ราคาประมาณ 100-200บาท)   2.ซื้อใหม่ 

(ราคาประมาณ 400-500บาท)  3.ซ่อมเอง ซึ่งโดยทั่วไป  power supply เสีย จะเกิดจากฟิวส์ขาด ดังนั้นถ้า

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนฟิวส์ได้เองก็จะประหยัดได้  (ราคาประมาณ 10-20บาท)     

 



2)  เปิดคอมพิวเตอร์แล้วมีเสียง เสียงแต่ละรูปแบบมีความหมายดังนี้ 

 

เสยีง ความหมาย 

เสยีงบี๊บสัน้ๆ 1 ครัง้ (Beep) เครือ่งท างานปกตดิ ี

เสยีงบี๊บสัน้ๆ 2 ครัง้ /(Beep Beep) เครือ่งท างานผดิปกต ิ

เสยีงบี๊บสัน้ๆ หลายครัง้อยา่งตอ่เนือ่ง  

(Beep Beep Beep Beep Beep) 

แหลง่จา่ยไฟ (PowerSupply) หรอื

เมนบอรด์มปัีญหา 

เสยีงบี๊บยาวๆ 1 ครัง้ และสัน้ๆ 1 ครัง้  

(Beep... Beep) 
เมนบอรด์มปัีญหา 

เสยีงบี๊บยาวๆ 1 ครัง้ และสัน้ๆ 3 ครัง้ 

(Beep... Beep Beep Beep) 
การด์จอเสยีบไมแ่น่น หรอืการด์จอเสยี 

เสยีงบี๊บยาวๆ หลายครัง้อย่างตอ่เนือ่ง  

(Beep... Beep... Beep... Beep... Beep...) 

แรมเสยีบไมแ่น่น หรอืหนา้สมัผัส

สกปรก 

  

 วิธีการแก้ไข : ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ปิดคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กไฟออกจากคอมพิวเตอร์ 

  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ตามรหัสเสียง  ดูว่ามีฝุ่นจับหรือไม่ ถ้ามีให้ถอดออกมาท าความสะอาด

ด้วยการดูดฝุ่นออก ตรวจสอบหน้าสัมผัส (ท่ีใช้เชื่อมต่อกับเมนบอร์ด) ที่เป็นทองแดงว่ามีความมันวาวหรือไม่ ถ้า

หมองให้ใช้ยางลบดินสอถู ตรวจดูตรงช่องต่อมีฝุ่นหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก แล้วเสียบอุปกรณ์เข้าที่

เดิม  ลองสัมผัสดูว่าร้อนผิดปกติหรือไม่ ถอดออกมาตรวจสอบว่ามีลักษณะรอยด าเกิดจากการไหม้หรือไม่ ถ้ามี 

ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอุปกรณ์นั้นเสีย หาอุปกรณ์ชนิดเดียวกันและรุ่นเดียวกันที่ใช้งานได้มาลองเสียบแทนของเดิม 

ถ้าคอมพิวเตอร์ท างานได้ ให้หาซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวมาเปลี่ยนใหม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วท าการเปิด

คอมพิวเตอร์ใหม่  

 

 



3) เปิดคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถบูตเข้าสู่การท างานปกติ 

 3.1  อาการ : ที่จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE 

  วิธีการแก้ไข : ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ตรวจสอบวา่ฮารด์ดิสคท์ างานหรือไม ่โดยฟังเสียงการหมุนของจานแมเ่หล็ก ถา้ไม่

ท างาน ใหต้รวจสอบสายไฟท่ีเช่ือมต่อระหวา่งฮารด์ดิสคก์บั power supply หลุดหลวมหรือไม่ 
  2. ตรวจสอบสายเช่ือมต่อระหวา่งฮารด์ดิสคก์บัเมนบอรด์ หลุดหลวมหรือไม่ 

  3. ตรวจสอบฮารด์ดิสกว์่าเสียหรือไม ่โดยเขา้ไปในเมนูไบออส และใชห้วัขอ้ IDE HDD 

Auto Detection ตรวจหาฮารด์ดิสก ์ถา้ไม่เจอแสดงวา่ฮารด์ดิสกม์ีปัญหาแต่หากเจอแสดงวา่ฮารด์ดิสก์

ปกติ  

 3.2  อาการ : มีหนา้จอสีฟ้า  

  วิธีการแก้ไข : ให้ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อ่ืน (นอกจาก keyboard mouse printer) เสียบอยู่

ที่ช่องเสียบ USB เช่น flash drive หรือ thumb drive หรือ sd card หรือไม่ถ้ามีให้ถอดออก แล้วบูตเครื่อง

ใหม่ 

 3.3  อาการ : แสดงข้อความเกี่ยวกับโปรแกรม windows มีปัญหา 

  วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบดูว่ามีข้อความแนะน าใดๆ หรือไม่ ถ้ามีให้ปฏิบัติตาม ถ้ายังไม่หาย 

ให้ติดตั้งโปรแกรม windows ใหม่ 

4) ระหว่างใช้งานเครื่องดับเอง หรือ restart  

 4.1  อาการ : ไม่มีอาการใดๆ  

  สาเหตุ : CPU ร้อนผิดปกติ 

  วิธีการแก้ไข :  

  1. ให้ตรวจสอบว่าพัดลมระบายความร้อนของ CPU ท างานปกติหรือไม่ ถ้าเสียหรือหมุนช้า

กว่าปกติให้เปลี่ยนใหม่ 

  2. มีฝุ่นจับตามอุปกรณ์ พัดลม แผงระบายความร้อน หรือไม่ ถ้ามีให้ท าความสะอาด 

  3. ถอดพัดลม และแผงระบายความร้อนออก เช็ดซิลิโคนเก่าออกแล้วหยอดซิลิโคนใหม่ลง

ไปให้ท่ัวบริเวณหน้าสัมผัสของ CPU แล้วติดตั้งแผงระบายความร้อน และพัดลมเข้าที่เดิม ตรวจสอบติดตั้ง

ให้แน่น แล้วบูตเครื่องใหม่ 

 



 4.2  อาการ : มีข้อความแสดงขึ้นมา ก่อนจะดับไป หรือ restart 

  1. ตรวจสอบว่ามีไวรัส หรือไม่  

  2. ตรวจสอบว่าโปรแกรม มีปัญหาหรือไม่ จากข้อความที่แสดงจะแจ้งปัญหาให้ทราบ 

  3. อุปกรณ์อย่างอ่ืนมีปัญหา ตรวจสอบหาอุปกรณ์ที่เสียแล้วเปลี่ยนใหม่ 

5) เครื่องค้าง  

 อาการ: เครื่องค้าง  หรือเครื่องแฮงก์ กดปุ่มอะไรก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง Shutdown ไม่ได้  

 วิธีการแก้ไข : รอประมาณ 5 นาที ถ้ายังเหมือนเดิม ให้กดปุ่ม Power ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เครื่อง

จะถูกปิดลง แล้วบูตเครื่องใหม่ 



บรรณานุกรม 

http://beid.ddc.moph.go.th/ 

http://www.rbac.ac.th/ 

http://intranet.gs.kku.ac.th/ 

http://Windows.microsoft.com/ 

http://www.sakonnakhonlive.com/ 

http://www.bpic.ac.th/ 

http://comerror.com/ 

http://www.supply.navy.mi.th/ 

http://www.newsatellitethailand.in.th/ 

http://www.km.mut.ac.th/ 

http://arit.rmutsv.ac.th/ 

 



 

 

ภาคผนวก 



 
 แบบฟอร์มที่ ๑ การจ าแนกองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามค า
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน  

   “การปรนนิบัติบ ารุงและการแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย
ตนเอง”“DIY: Do It Yourself” 
 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จ าเป็น : Hardware, Software และ Malware  
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้ก าลังพลมีความสามารถในการปรนนิบัติบ ารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย

ตนเองได้ 
 ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการท า KM : 
 
 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕: การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  

องค์ความรู้ที่จ าเป็น :  Hardware, Software และ Malware 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู ้ 
-จากประสบการณ์การท างานของสมาชิก 

ม.ค. ๕๘ จ านวนสมาชิก
ของ KM Team 

๓ คน KM Team สถานที 
ฐานความรู ้

- กคศ. ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
-รวบรวมองค์ความรู้จากผูม้ีประสบการณ์ใน
การปฏิบัตจิริง 
-ทดลองปฏิบัต ิ

ก.พ.-เม.ย. ๕๘ จ านวน
แหล่งข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า ๓
แหล่งข้อมูล 

ห้องสมุด รร.จปร., 
ห้องสมุด กคศ.,
ระบบสบืค้น, 
ก าลังพลของ สก
ศ.รร.จปร. 

ฐานความรู,้
การเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็ 

- กคศ. ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- อบรม 
- จัดท าคู่มือ 
 
 

เม.ย.-พ.ค.๕๘ ความชัดเจน
และการเข้าถึง
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ ก าลังพลของ สก
ศ.รร.จปร. 

ฐานความรู ้
 

- กคศ. ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
-น าคู่มือท่ีจัดท าขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 

มิ.ย.-ก.ค. ๕๘ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 
คน 

ผู้เชี่ยวชาญ อินเตอร์เนต็, 
หนังสือ, การ
ทดสอบ 

- กคศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
-น าร่างคูม่ือที่ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว 
ให้ก าลงัพลในแตล่ะหน่วยได้ศึกษา 

ส.ค. ๕๘ จ านวนช่องทาง 
 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
ช่องทาง 
 

อินเตอร์เน็ท 
 

อินเตอร์เน็ท - 
 

กคศ. 
 

๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-พูดคุยสอบถามผ่านเว็บบอรด์ 

ก.ย. ๕๘ จ านวนเว็บ
บอร์ดที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 5 ผู้สนใจทั่วไป เครื่องแม่ข่าย - กคศ. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ท 

ต.ค. ๕๘ 
 

 

ยอดการดาว
โหลด 
 
 

ไม่น้อยกว่า 5 ก าลังพลรร.จปร.
และผูส้นใจทั่วไป 
 

เครื่องแม่ข่าย - กคศ. ๖ 
 

๗.๒ การยกย่องชมเชย 
 
 

        

 



การประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

ซึ่งเราสามารถหัดประกอบด้วยตนเองได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องส าหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก 

 

2. เริ่มจากการติดตั้งซีพียูก่อน โดยง้างขาล็อคของซ็อกเก็ตขึ้นมาจากนั้น 

น าซีพียูมาใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยให้วางต าแหน่งขาที่ 1 ของซีพียูและซ็อกเก็ตให้ตรง 

กัน โดยสังเกตว่าที่ขาที่ 1 ของซีพียูจะท าเครื่องหมายเป็นจุดเล็กไว้ที่มุมด้านบนของ 

ซีพียู 

 

 

 

 



3. เมื่อวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จากนั้นให้กดขาล็อกลงไปเหมือน 

เดิม แล้วน าซิลิโคนมาทาตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซิลิโคนให้ 

หนา หากเห็นว่าหนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสติกมาปาดออกเสียบ้าง 

 

4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรียบร้อย 

ในขั้นตอนนี้มีจุดที่ต้องระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบ 

สนิทกับคอร์ของซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทีคอร์ของซีพียูอาจบิ่นได้ ส่วนขา 

สปริงที่ยึดพัดลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง 

ให้เข้าล็อก ซึ่งอาจท าให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอร์ดขาดท าให้เมนบอร์ด 

อาจเสียหายได้ 

 

5. เสียบสายไฟของพัดลมเข้ากับข้ัว CPU FAN โดยดูจากคู่มือเมนบอร์ด 

 



6. น าแรมมาเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จากนั้น 

จึงกดลงไปจนด้านล็อกทั้ง 2 ด้านดีดขึ้นมา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้าน 

อาจไม่จ าเป็นต้องดีดขึ้นมาก็ได้ให้ดูว่าเข้าล็อกกันก็พอ) 

 

7. ขันแท่นรองน็อตเข้ากับเคส 

 

8. น าเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียูและแรมวางลงไปบนเคส จากนั้นขันน็อตยึด 

เมนบอร์ดเข้ากับตัวเคสให้ครบทุกตัว 

 

 

 

 

 



9. เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 

 

 

10. เสียบการ์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส 

 

11. เสียบสายเพาเวอร์ซัพพลายเข้ากับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ 

ปลั๊กของสายเพาเวอร์ซัพพลายตรงล็อกกับข้ัวต่อบนเมนบอร์ด 

 

 

 

 

 

 



12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเข้ากับช่องว่างหน้าเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส 

ให้แน่น 

 
13. เสียบสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 

หรือด้านที่ติดกับข้ัวสายไฟ จากนั้นจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเข้าไปด้วย 

 
14. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับข้ัวต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ด 

โดยแถบสีแดงตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย 

 

  

 

 



15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น 

 

16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮาร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 หรือด้าน 

ที่ติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึงเสียบสายไฟเข้าไปด้วย 

 

17. เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับข้ัวต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ 

สีแดงตรงกับขาท่ี 1 ของขั้วต่อด้วย 

 

18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์เข้าไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส 

ให้แน่น 

 



19. เสียบสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟของฟล็อบปี้ดิสก์ ให้สังเกตสายไฟของ 

ฟล็อบปี้ดิสก์จะมีหัวขนาดเล็กกว่าสายไฟของซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ 

 

20. เสียบสายแพขนาด 34 เสน้ (เส้นเล็กกว่าสายแพของฮาร์ดดิสก์ 

และซีดีรอม) ให้ด้านที่มีการไขว้สายเข้ากับขั้วต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์ โดยแถบสีแดง 

ของสายแพต้องตรงกับขาที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หากใส่ผิดด้านไฟของไดรฟ์ 

ฟล็อบปี้ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หันสายแพกลับด้านเพราะไดรฟ์ฟล็อบปี้ดิสก์ 

บางยี่ห้ออาจต้องใส่สลับด้านกัน 

 

21. เสียบสายแพอีกด้านเข้ากับขั้วต่อฟล็อบปี้ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สาย 

สีแดงตรงกับขาท่ี 1 หรือ pin1 ของขั้วต่อด้วย 

 

 

 



22. เสียบสายสัญญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอก 

สถานะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ล าโพง ลงบนเมนบอร์ด 

ควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถูกหากผิดขั้ว คอมพิวเตอร์ 

จะไม่ติดหรือมีไฟค้างตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือให้เราลองสลับขั้วและเปิดเครื่องขึ้น 

มาใหม่ 

 

23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราลองส ารวจดูว่ามีน็อตหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

ตกค้างอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพราะอาจท าให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดความ 

เสียหายต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบ 

การติดตั้งท้ังหมดว่าเรียบร้อยดีแล้ว เช่น การ์ดต่างๆ หรือสายสัญญาณเสียบ 

แน่นหนาดีหรือยัง โดยเฉพาะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อก 

ติดกันอย่างแน่นหนา 

 

24. เมื่อเรียบร้อยดีแล้วปิดฝาเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น 

ขั้นตอนการประกอบเครื่องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว 



 

 

การลง Windows 



 



 



 



 
 



 

 



 





 



 



 



วธิกีาร Ghost โดยการ Boot จาก Flash Drive 
 

1.     Download  File ทีต่อ้งใช ้http://www.4shared.com/file/Fgxytajd/USBGhost_V1.html 

 

2.    แตกไฟลอ์อก จะไดข้อ้มูลดงัรูป 

 

 

 

3.    เขา้ไปที ่folder  USB Format  แลว้ดบัเบลิคลิก๊ทีไ่ฟล ์usb_format เพือ่เรยีกโปรแกรมทีใ่ชใ้นการ 

format Flash drive (เสยีบ Flash Drive ไวท้ีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยนะครบั) 

 

 

 

4.    เลอืกเมนู Quick Format 

 

5.    เลอืกเมนู Create A DOS Bootable Disk 

http://www.4shared.com/file/Fgxytajd/USBGhost_V1.html


 

6.    คลิก๊ทีปุ่่ ม Browse และเลอืกไปทีอ่ยูข่อง Folder  ?Dos ? ทีเ่ราไดด้าวโหลดมา แลว้กดปุ่ ม OK 

 

 

 

7.    กดปุ่ ม Start  แลว้กดปุ่ ม Yes อยา่ลมื Backup ขอ้มูลใน Flash drive กอ่นนะครบั เพราะเราตอ้ง 

Format Flash Drive 

 

8.    เมือ่เสร็จแลว้ ใหค้ลิก๊ปุ่ ม Close เพือ่ปิดโปรแกรมไปเลยครบั 

 

9.    ไปที ่Folder ทีเ่ราไดแ้ตกไฟลอ์อก ด าเนนิการ Copy ไฟลท์ี ่ชือ่ ghost ไปวางไวท้ี ่ใน flash Drive 

ของเรา 

 

 



 

10. เสร็จแลว้ ส าหรบักระบวนการFormat  Flash Drive ให ้Boot โปรแกรม Norton ghost 

 

ข ัน้ตอนการ BACKUP 

1.    ต ัง้คา่เครือ่งคอมพวิเตอรใ์ห ้Boot เครือ่งไปที ่Flash Drive 

 

2.    ใหพ้มิพค์ าส ัง่ ?ghost? แลว้ enter เพือ่เรยีกโปรแกรม Norton  ghost 

 

 

 



3.    จะปรากฏดงัภาพ ใหค้ลิก๊ทีปุ่่ ม OK 

 

 

 

4.    เลอืกทีเ่มนูทีต่อ้งการ 

 

4.1 Disk 

 

4.1.1     ตอ้งการจาก Clone Hard disk ท ัง้ลกูไวอ้กีลูกหนึง่ ใหเ้ลอืก Local -> Disk -> To Disk 

 

4.1.2     ตอ้งการ Back up Hard disk ท ัง้ลกูไวใ้นรูปแบบไฟล ์Image ใหเ้ลอืก Local -> Disk -> To 

Image 

 

4.1.3     ตอ้งการ Restore กลบัจากไฟล ์Image ใหเ้ลอืก From Image 

 

 

 

4.2 Partition 

 



4.2.1     ตอ้งการ Clone จาก Partition หนึง่ไปอกียงั Partition ใหเ้ลอืก Local -> Partition -> to 

Partition 

 

4.2.2     ถา้ตอ้งการ Backup Partition ไปยงัรูปแบบไฟล ์Image ใหเ้ลอืก Local -> Partition -> to Image 

 

4.2.3     ถา้ตอ้งการ Restore กลบัจากไฟล ์Image ใหเ้ลอืก  Local -> Partition -> From Image 

 

 

 

*ในทีน่ ีจ้ะกลา่วถงึการ Backup Partition ไปยงัรูปแบบไฟล ์Image และการ Restore Partition กลบัจาก

ไฟล ์Image 

 

5.  5.    เลอืก Local -> Partition -> to Image เพือ่ทีจ่ะ Back up Partition ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ Image 

 



6. เลอืก Hard Disk ทีต่อ้งการ Backup (ในกรณีทีเ่ครือ่งม ีHDD หลายลูก เลอืกใหถ้กูตวันะครบัตอ้ง

สงัเกตทีข่นาด Hard disk) 

 

7.    เลอืก Partition ทีต่อ้งการ Back up 

 

8.   เลอืกทีเ่ก็บไฟลแ์ละต ัง้ชือ่ทีเ่ก็บ Image น ัน้จะตอ้งไมเ่ป็น Partition เดยีวกบัทีเ่รา Back up 



 

9. เลอืกรูปแบบการบบีอดั เลอืกอนัไหนก็ไดค้รบัแลว้แตถ่นดั 

 



10.   เลอืก Yes แลว้รอสกัครู?่?.ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ Back up ข ัน้อยูก่บัขนาดไฟลท์ีม่อียูใ่น Partition 

 

11.   เมือ่เสร็จสิน้กระบวนการโปรแกรมจะแสดงดงัรุป 

 

ข ัน้ตอนการ Restore 

 

เลอืก Local -> Partition -> From Image เพือ่ Restore กลบัจากไฟล ์Image 

 



2.   โปรแกรมจะใหเ้ราเลอืกทีอ่ยูข่องไฟล ์Image 

 

3.   เลอืก Partition ตน้ทางจากไฟล ์Image 

 

4.   เลอืก Hard disk ปลายทาง 

 

5.   เลอืก Partition ปลายทาง 

6.     กดทีปุ่่ ม Yes แลว้รอสกัครู?่ 

7.    เมือ่เสร็จแลว้โปรแกรมจะแสดงผลดงัรูป 

Credit By: Programfc.com 



Malware 
มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก “Malicious Software” หมาย ถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 

ที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยจะเข้ามาบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยที่เรา

ไม่รู้ตัวและสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นั้นๆ นอกจากนั้นแล้ว ถ้ามีโอกาสก็จะท า

การแทรกตัวเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องอ่ืนๆ และระบบเครือข่าย สาเหตุดังกล่าวอาจจะเกิด

จากการน าเอาอุปกรณ์จ าพวก ดิสก์ หรือ แฟลชไดร์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่ง เอาไปใช้งานในอีกเครื่องหนึ่ง 

อาจจะผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูล ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท า ให้ไวรัสแพร่ระบาดได้เช่นกัน เรา

สามารถแบ่งประเภทของ malware ได้ดังนี ้

 

1) Virus คือ เป็นโปรแกรมที่ท าลายระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่ง Virus จะมีการแพร่กระจายไปยัง เครื่อง

คอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้โดยต้องการตัวกลางในการติดต่อ  

  

2) Worm คือ มีการเรียกเป็นภาษาไทยว่า "หนอนอินเตอร์เน็ต" เป็น ไวรัสประเภทหนึ่งที่ก่อกวน สามารถท า

ส าเนาตัวเอง (copy) และแพร่กระจายไปยังเครื่องคอมฯ เครื่องอ่ืนๆ ได้ ท าให้คอมพิวเตอร์ ส่วนตัว และใน

ระบบเครือข่ายเสียหาย ไวรัส วอร์ม นี้ปัจจุบันมีหลากหลายมาก มีการแพร่กระจายของ ไวรัสได้รวดเร็วมาก 

ทั้งนี้เนื่องจากไวรัส วอร์ม จะสามารถแพร่กระจายผ่านทางอีเมล์ได้  

  

3) Trojan คือ เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาขึ้นให้มีการถูกมองว่าเป็นโปรแกรมปกติ แต่ที่จริงแล้วจะมี การแฝง

การท างานของ Virus เข้ามาเพ่ือท าให้เกิดคว่มเสียหายต่อผู้ใช้งาน หรือดึงข้อมูลที่ส าคัญของ เครื่อง

คอมพิวเตอร์  

  

4) Spyware คือเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือ ตรวจสอบการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ จัดการ

ข้อมูลที่ส าคัญ โดย Spyware จะมีการส่งตัวเองไปทางช่องโหว่ของเว็บไซต์ต่างๆ เช่นพวก Popup โฆษณา โดย

จุดประสงค์ จะเป็นการท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้งาน 

  



5) Hybrid Malware หรือ Blended Threats คือ Malware ที่รวมความสามารถของ virus, worm, trojan, 

spyware เข้าไว้ด้วยกัน 

  

6) Phishing คือ การปลอมแปลง e-mail หรือ web site รูปแบบหนึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ที่จะต้อง

การข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยส่วนมากข่าวสารที่คนส่ง phishing ต้องการมากก็คือ user, Password และ

หมายเลขบัตรเครดิต โดย phishing ส่วนมากจะเสแสร้งว่ามาจากบริษัท ที่มีความน่า เชื่อถือหรือว่ามาจาก

บริษัทที่เหยื่อเป็นสมาชิกอยู่ โดยบริษัทที่มักจะโดนกันไปบ่อยก็ได้แก่ eBay.com, PayPal.com และ Online 

banks ต่าง 

  

7) Keylogger คือ โปรแกรม Keylogger อีกกลุ่มนึงที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางร้ายโดย เฉพาะ ก็คือ

ไวรัสคอมพิวเตอร์ประเภท Spyware ที่คนร้ายปล่อยออกมาแพร่ระบาดในอินเตอร์เน็ต เพ่ือฝังตัวลงในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของเราแล้วแอบส่งข้อมูลกลับไปให้คนร้าย ใช้เจาะระบบสร้างความ เสียหายกับตัวเราโดยไม่รู้ตัว 

  

8) Dialer คือ แอพพลิเคชั่นที่ท างานโดยการสั่งให้โมเด็มคุณตัดการเชื่อมต่อจาก ISP ที่ใช้บริการ โดยหมุนหมาย

เลยไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศ ท าให้มีค่าโทรศัพท์ที่สูงขึ้น แต่ในปัจจุบันปัญหา เกี่ยวกับ Dialer ได้ลด

จ านวนจนแทบไม่พบแล้ว 

  

9) Zombie Network คือ เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวนมากๆ จากทั่วโลกที่ตกเป็นเหยื่อของ worm, trojan และ 

malware อย่างอ่ืน (compromised machine) ซึ่งจะถูก attacker/hacker ใช้เป็นฐาน ปฏิบัติการในการส่ง 

spam mail, phishing, DoS หรือเอาไว้เก็บไฟล์หรือซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมาย 

 

วิธีป้องกัน Malware 

1)  หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์โดยที่ผู้ส่งเป็นผู้ที่เราไม่รู้จัก 

2) หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ 



3) เปิดใช้งาน fire wall 

4) ใช้โปรแกรมตรวจจับและก าจัดไวรัส (Anti-virus) จะต้องอัพเดตโปรแกรมที่ใช้ตรวจจับและก าจัดไวรัสอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือให้ครอบคลุมถึงไวรัสชนิดใหม่ ๆ 

5) อย่าใช้ Handydrive ร่วมกับผู้อ่ืน  

 

โปรแกรมสแกนและปอ้งกันไวรัสปี 2015 

 

 

 


