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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

          ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์และ

กลายเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาก คณะศิลปศาสตร์ได้น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้งานมปีระสทิธิภาพ และส าเร็จลุล่วงไปไดอ้ย่างรวดเร็ว  

               ทั้งนี้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง  ซึ่งจะต้องมีการช ารุดเสียหาย  และ

เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา  หากผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานและการ

ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี  ย่อมจะท าให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ  จึงท าให้ต้องมีการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคลากรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

              จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ภาย

ภายในคณะศิลปศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ ารุง 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อใหบุ้คลากรใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

3. เพื่อยดือายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหเ้ส่ือมสภาพช้าลง 

4. เพื่อใหผู้้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดได้ 

5. เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6. เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  

1. แนวทางในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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2. บุคลากรใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

3. ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เสื่อมสภาพช้าลง 

4. ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดได้ 

5. ประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

 

 

ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ภายใน

คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ CPU เครื่องพิมพ์ ..................................ให้บุคลากรใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ

สูงสุด และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดได้ 

 

 

ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

1. ซ่อมบ ารุง หมายถึง  ซ่อมสิ่งที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี และรักษาให้อยู่ในสภาพนั้นต่อไป

เรื่อยๆ 

2.เส่ือมสภาพ หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน  ลดลง  

                    3. ช ารุด หมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานจนเกดิความเสียหาย 

4. Browser (เบราเซอร์) หมายถึง เป็นระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่างๆ  และได้

น าเสนอขอ้มูลที่เป็นข้อความภาพ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพนั้น 

ๆ 

5. File (ไฟล์) หมายถึง ชุดขอ้มูลที่ไว้บนดสิก์โดยที่ผู้ใช้นั้นจะเห็นเป็นชิน้เดียว หรือเรียกว่า

ถังเก็บข้อมูลต่างๆให้เลอืก 

6.Software (ซอฟต์แวร์) หมายถึง  โปรแกรมต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 

7.Internet  (อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีการ

เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก ผา่นเว็ปไซต์ต่างๆทั่วโลก 

8.Hardware (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง เป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางลักษณะตัวเครื่อง

ของคอมพิวเตอร์  
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บทท่ี 2  

โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

โครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

 คณะศิลปศาสตร์ ชื่อเดิมคือ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.  

2538 ในชื่อกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวันเสาร์และวัน

อาทิตย์ ณ สถานที่ท าการชั่วคราว วิทยาเขตที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายสถานที่ท าการมายังต าบลแม่กา อ าเภอเมืองพะเยา และเริ่มจัดการเรียน

การสอนในวันและเวลาราชการ 

ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารขึ้นใหม่โดยไดจ้ัดตั้งกลุม่วิชาต่าง ๆ เป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาศิลป-ศาสตร์  กลุ่ม

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มวิชาไดแ้บ่งโครงสร้าง

การบริหารออกเป็นสาขาวิชา ส าหรับกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชา

พืน้ฐาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ต่อมาปีการศึกษา 2545 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม การ

พัฒนาโครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกับความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างส านักวิชาของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ยกฐานะ

กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ขึ้นเป็นส านักวิชาศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเดิม คือ สาขาวิชาพื้นฐาน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาพัฒนาสังคม และได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยมีสาขาวิชาที่

รับผิดชอบคือ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาจีน ส่วนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการ

บัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์โดยไป

สังกัดส านักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ 

ในปีการศึกษา 2547 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็น

หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวตามล าดับ และในปีการศึกษา 2548 
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ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบการเรียนการสอน    

ในปีการศึกษา 2549 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มีจ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน

ทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาพื้นฐาน 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4. 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6. สาขาวิชาภาษาจีน 7. สาขาวิชาภาษาไทย 8. 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  

ในปีการศึกษา 2550 สาขาวิชานิติศาสตร์แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ และในปี

การศึกษาเดียวกันส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์  โดยสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอน และได้เปิดสอน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) 

ในปีการศึกษา 2551 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ท าการปิดสาขาวิชาพื้นฐาน เนื่องจากอาจารย์ใน

สาขาวิชาพื้นฐานบางส่วนต้องย้ายสังกัดไปอยู่กับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ทางส านักวิชาฯจงึกระจายอาจารย์ที่เหลือไปสังกัดยังสาขาวิชาที่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ คือ 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในปีการศึกษา

เดียวกันดว้ย 

ปีการศึกษา 2552 ส านักวิชาศิลปศาสตร์เปิดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งแยกตัวออกมาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดังนั้นใน ปีการศึกษา 2552 มี

จ านวนกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้งหมด 8 กลุ่มสาขาวิชา ไดแ้ก่  

 

ล าดับท่ี สาขาวชิา 

1 สาขาวิชารัฐศาสตร ์

2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4 สาขาวิชาภาษาจนี 

5 สาขาวิชาภาษาไทย 

6 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

7 สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจุภณัฑ์ 

8 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ที่มา: (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) 
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การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาได้รับการ

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล ตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และได้มีการประกาศโครงสร้างใหม่ของส่วนงานวิชาการแยกเป็น

คณะ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น “คณะศิลปศาสตร์” ประกอบด้วย สาขาวิชาพัฒนา

สังคม สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์  โดย สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เดิมเคยสังกัดในส านักวิชาศิลปศาสตร์ แยกออกไปสังกัดอยู่ในคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศิลป-

ศาสตร์ขอตั้งสาขาวิชาการศึกษา และจัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรหา้ปี) 

ในปีการศึกษา 2553 คณะศิลปศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นเป็นปีแรก

โดยเปิดหลักสูตร รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 

ปีการศึกษา 2554 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

ปีการศึกษา 2555 เปิดสอนระดับปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย)  

ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาการศึกษาย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์   

เปิดสอบระดับปริญญาเอกหลักสูตร ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยปรับปรุงหน่วยงานภายในโดยยุบวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่องและตั้ง

หน่วยงานใหม่เป็นวิทยาลัยการศึกษาในปีการศึกษา 2556 อาจารย์สาชาวิชาการศึกษาและนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตจึงย้ายไปสังกัดวิทยาลัยการศึกษา 

ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยได้แยกสาขาวิชารัฐศาสตร์และพัฒนาสังคม ออกไปจัดตั้งคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จึงจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษา โดยมีหลักสูตร 9 

หลักสูตร ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อของหลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ศศ.บ.(ภาษาจนี) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน่) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) ศศ.ด.(ภาษาไทย) 
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ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษ) 

ที่มา: (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558) 

 

การก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการด าเนินงานตามพันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิยาลัย โดยมีการจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศทางการวิจิย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเน้นการบูรณการเข้ากับสหสาขาและบูรณาการทุกศาสตร์เข้า

ดว้ยกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดฝี่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2558 มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่

และสนามสอบวัดระดับความรู้ทางภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส) และการให้บริการ

ทางด้านภาษา ไมว่่าจะเป็นการแปลภาษา การขัดเกลาภาษา รวมทั้งการแสวงหารายได้ และการบริการที่

ไมก่่อให้เกิดรายได้ (In cash & In kind) 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 2 หลักสูตร และจัดการเรียน

การสอนทางด้านภาษาศาสตร์ขัน้ ดังนี้ 

 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อของหลักสูตร 

ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต)์ ศศ.ม.(ภาษาศาสตรป์ระยุกต)์ 

ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตรป์ระยุกต)์ ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์ประยุกต)์ 

 

นอกจากนี้ในคณะฯ ยังมีเปิดสอนในหลักสูตรคู่ขนานทั้งในคณะ และภายนอกคณะ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

(คูข่นานภายในคณะฯ) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจีน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษา

ฝรั่งเศส 

ระดับปริญญาตรี 

(คูข่นานกับคณะอื่น) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) คูข่นานหลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑิต) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คู่ขนานนิติศาสตรบัณฑิต(นิติศาสตร์) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คูข่นานวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างทางการบริหาร (Organization and Administration 

chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน  

 

 

      โครงสร้างการปฏิบัตงิาน (Activity chart) 

        
ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ (ผู้บริหารคณะศลิปศาสตร์) 
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ภาพ 3 โครงการสร้างการบริหารงานคณะศลิปศาสตร์ (ประธานหลักสูตรจ านวน 11 หลักสูตร) 

 

 
นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ 

 รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
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1. งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหาร

ทั่วไป 

 
นางสาวสุกัญญา  

เสมอเชื้อ 

เจา้หน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป  

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยประชุม 

- หน่วยยานพาหนะ  

 

 
นายกิตตพินธ์  

เจริญกุศล 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ์

- หน่วยคอมพวิเตอร ์

 

 
นางสาวพจนารถ  

เชิดสกุล 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

-หน่วยการเงิน 

 

 

 

 

 

 
นางสาวเยาวเรศ  

กาทองทุ่ง 

บุคลากร 

- หน่วยการเจ้าหน้าที ่

 

 
นางสาวเอมอร  

วงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่

ประจ าคณะศิลป

ศาสตร ์

-หน่วยการเงิน 

 

 

 

 

 
นางสาวอรนภา  

ออ่งประกฤติ 

นักวิชาการพัสด ุ

- หน่วยอาคารสถานที ่
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2. งานวิชาการ 

หัวหน้างานวิชาการ 

 
นางสาวสุภาพร ค ารศ 
นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

(รักษาการหัวหน้างานวชิาการ) 
- หนว่ยบรกิารการศกึษา 

 

 
นางสาวไพลิน วงศ์ไชย 

นักวิชาการศกึษา 
- หน่วยบริการการศึกษา 

 

 

 

 
นางสาวโสภิดา สุทธนะ 

นักวิชาการศกึษา 

- หน่วยบริการการศึกษา 
 

  
นางสาวเสาวภัค วันสนุก 

นักกิจการนักศกึษา 

         - หน่วยกจิการนิสิต 

         - หน่วยประกันคุณภาพ 

 

 

 
นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ 

นักวิชาการศกึษา 

- หน่วยบริการการศึกษา 

 

 
นายสถาพร เทพอุดม  

เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

- หน่วยประกันคุณภาพ 

 

 

 
นางสาวปวลี ดวงดี 

นักวิชาการศกึษา 

- หน่วยบริการการศึกษา 

 

 

3. งานแผนงาน 

หัวหน้างานแผนงาน 

 
นางสาวพจนารถ เชดิ

สกุล 
นักวชิาการเงินและบัญชี 

รักษาการหัวหน้างานแผนงาน  

- หนว่ยวิเคราะห์งบประมาณ 

 
 

 

 

 
นายเฉลิมพันธ ์แก้วกันทะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

         - หนว่ยนโยบายและแผน 
         - หนว่ยวิจัย 
         - หนว่ยประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 
นายสถาพร เทพอุดม  

เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 
  - หนว่ยนโยบายและแผน 
- หนว่ยบรกิารวิชาการ 

 

 

 

 

 

  
นางสาวเสาวภัค วันสนุก 

นักกิจการนักศกึษา 
- หนว่ยท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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4. งานปฏิบัตกิารและ

ให้บริการทางภาษา 

 
นางสาวปวลี ดวงด ี

นักวชิาการศึกษา 

รักษาการหัวหน้างาน

ปฏิบัติการและให้บรกิารทาง

ภาษา  

 
นางสาวสุภาพร ค ารศ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

- หนว่ยห้องปฏิบัตกิารภาษา 

 

 

 
 

 
นางสาวพจนารถ เชิดสกุล 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
-หนว่ยการเงิน 

 

 
นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

- หนว่ยห้องปฏิบัตกิารภาษา 

 

 

 

 

 
นางสาวเอมอร วงศ์วรรณ 
เจ้าหนา้ที่ประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

-หนว่ยการเงิน 

 

 

 

 

 
นางสาวไพลิน วงศ์ไชย 

นักวิชาการศกึษา 
-หนว่ยธุรการ 

     ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

 นโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย 5 ด้าน  ดังนี ้

 

นโยบายด้านที่ 1 การผลิตบัณฑิตและหลักสูตร: มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ มี

ความรู้คู่คุณธรรม ตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 

❖ พัฒนาการผลติต าราและส่ือประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์  

❖ พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ และการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสาน 

❖ จัดให้มีและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะฯ เช่น พื้นที่กิจกรรมนิสิต Language Corner ที่

สง่เสริมการเรียนรู้ของนิสติ  

ระดับปริญญาตรี 
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❖ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและจูงใจนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาเข้าศึกษาต่อในคณะ

ศิลปศาสตร์ผ่านกระบวนการเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกนิสิตโครงการพิเศษ การท า 

MOU กับโรงเรียนในพื้นที่ 

❖ สง่เสริมอัตลักษณ์นิสิตผ่านกิจกรรมพัฒนานิสติที่เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

             ✓ องค์ความรู้และทักษะภาษาของวิชาเอก  

             ✓ ทักษะภาษาอื่นจากกลุ่มวิชาโท (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่ งเศส 

ภาษาอังกฤษ) 

             ✓ ทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

             ✓ ทักษะเพื่อการอาชีพเบื้องต้น (การเป็นผู้ประกอบการ การขาย มัคคุเทศก์ การจัดท า

เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  

                 ส าเร็จรูปและการบัญชี(ด้วยการฝึกอบรมระยะสัน้) 

❖ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป อาทิ ระบบ credit bank การรองรับผู้เรียนต่อจากระดับอาชีวศึกษา 

❖ ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศทั้งในด้านการผลิต

บัณฑิตและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

❖ พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความทันสมัย ยืดหยุ่น

และรองรับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ หลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถบูรณา

การกับศาสตร์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพื่อต่อยอดงานวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

❖ เน้นการพัฒนาความรู้เพื่อการวิจัยในระดับที่สูงขึ้นของกลุ่มบุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ

และเอกชน  

❖ ส่งเสริมและการสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านโอกาสการเผยแพร่ผลงาน 

องค์ความรู้เชิงนวัตกรรมและเครือข่ายการท าวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

 

นโยบายด้านที่ 2 การวจิัย: มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและวชิาการด้วยศาสตร์ทางภาษาและการบรู

ณาการ 

❖ ส่งเสริมให้หน่วยวิจัยของคณะฯ สร้างแนวทางและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการและ

นวัตกรรมของบุคลากรเพื่อท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้กับคณาจารย์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิต

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยแบ่ง กลุ่มพัฒนางานวิจัยของบุคลากร ดังนี้ 

               ✓ กลุ่มเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย (การวิจัย การจัดท าข้อเสนอรับทุน การ

ประชาสัมพันธ์แหลง่ทุน) 

               ✓ กลุ่มวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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               ✓ กลุ่มวิจัยสถาบัน (บุคลากรสายสนับสนุนและผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนางาน

ประจ า) 

               ✓ กลุ่มวิจัยในชั้นเรียนคุณภาพสูงและการตีพิมพ์เผยแพร่ (ส าหรับคณาจารย์ที่มีภาระงาน

สอนมากและผู้สนใจ) 

               ✓ กลุ่มวิจัยองค์ความรู้เพื่อความเขม้แข็งทางวิชาการ  

               ✓ กลุ่มสร้างงานวิจัยบูรณาการศาสตร์/ พันธกิจ สนองนโยบายประเทศ และการสร้าง

นวัตกรรม 

❖ สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

❖ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากรที่มงีานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 

 

นโยบายด้านที่ 3 การบรกิารวชิาการแบบแบบแสวงหารายได้และไม่แสวงหารายได้ 

❖ การพัฒนาศูนย์ภาษาเพื่อตอบสนองนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

นโยบายด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม: ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

❖ สร้างเครือข่ายและร่วมมือมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

 

นโยบายด้านที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพและมีธรรมาภิบาล 

❖ บริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาล 

โดยเน้นประเด็นดังต่อไปนี้ 

❖ ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน

บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนโดยเน้นการบูรณาการพันธกจิแบบไม่แสวงหารายได้ 

❖ ส่งเสริมการด าเนินการของศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการแสวงหารายได้

อย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ในกิจกรรมการให้บริการทางภาษา อาทิ จัดศูนย์สอบวัดระดับทางภาษา

ต่างๆ (TOEIC, HSK) หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการสอบวัดระดับทางภาษา  หลักสูตรภาษาเพื่อการพัฒนา

วิชาชีพ  

❖ พัฒนาและปรับปรุงระบบการเป็นศูนย์บริการตรวจ แปล ขัดเกลาภาษา จัดหาล่าม ให้ค าปรึกษาด้าน

กิจกรรมทางภาษาให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

❖ สง่เสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและการบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาและคติชนวิทยา 

❖ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล สร้างคลังข้อมูลท้องถิ่นและคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการ

เผยแพร่ 
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           ✓ การบริหารยุทธศาสตร์ 

           ✓ การบริหารความเส่ียง 

           ✓ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

           ✓ การจัดการความรู้ในคณะ 

❖ ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรเห็นคุณค่าของตนเอง

ในฐานะก าลังส าคัญขององค์กรที่มคีุณภาพและกระตุ้นใหเ้กิดการมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาและการร่วม

เสนอทางออก โดยจะเน้นหลัก 3 อ. ดังต่อไปนี้ 

             ✓  อดทน คือการอดทนต่อภาระรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสว่นตนและสว่นรวม 

             ✓  อุทิศ คือการทุ่มเทเสียสละเพื่อการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นในฐานะบุคลากรทางการศึกษา  

             ✓  อิสระ คือไม่ถูกครอบง าด้วยอวิชชา ต้องเป็นผู้รู้จริง และมีอิสระเสรีภาพในการคิดและ

แสดงออกที่เหมาะสม 

❖ เพิ่มจ านวนของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในคณะ ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 12 โดยมีเป้าหมาย

ที่ร้อยละ 30 ภายใน 4 ปี  

❖ เพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกในอาจารย์ประจ า ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 28 โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ 50 

ภายใน 4 ปี 

❖ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการพัฒนางาน เช่น การเข้าสู่ต าแหน่งเชี่ยวชาญ/

ช านาญการ การฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การท าวิจัยสถาบันพร้อม

งบประมาณสนับสนุน 

❖ ก าหนดและจัดท าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรของคณะฯ ทุกระดับตามศักยภาพ 

ส าหรับใช้ในการพัฒนางานและการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสและการให้

ข้อมูลป้อนกลับและเพื่อการพัฒนา 

❖ พัฒนากระบวนการสื่อสารภายในคณะใหเ้กิดการรับรู้ ความเขา้ใจ ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความ

คิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 

❖ สร้างแรงจูงใจในการท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ การยกย่อง การให้เกียรติ ขวัญและก าลังใจ 

ร่วมกันในวาระส าคัญต่าง ๆ สร้างบรรยากาศเชิงบวกในการท างานเพื่อก่อให้เกิดพลังในการท างานและ

ความสามัคคีภายในคณะ 

❖ สนับสนุนนโยบายส านักงานสีเขียวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงส่ิงแวดล้อม (ตามแผนอุดมศึกษา 15 ปี 

อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 (6) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 (7) อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
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อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ: มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  

 อัตลักษณ์ทั่วไป: มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพด ีมีบุคลกิภาพด ี

 

(8) แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ

 เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลจงึได้ก าหนดกลไกและการขับเคลื่อนไว้ดังนี้  

 7.1 การก าหนดอ านาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบในด้านการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม และ

รายงานผล การน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในคณะฯ 

 7.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยการประสานความร่วมมือกับบุคลากรในทุกระดับ 

เพื่อร่วมก าหนดแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณและผู้รับผิดชอบให้มีความสอดคล้อง

และตอบสนองเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

 7.3 ถ่ายทอดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุก

ระดับ  

 7.4 การติดตามและประเมนิผล 

 7.4.1 ติดตามและประเมนิผลการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเสนอผลการติดตามในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

7.4.2 เผยแพร่การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายผ่านทางช่องทางเอกสาร  

การประชุมและส่ือเทคโนโลยี  

7.4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปี  

7.4.4 การใช้ระบบประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ผลและประเมนิผลการด าเนินงานของคณะฯ  

 

 

1) หน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  

กันยายน  2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

1.  ภาระงานประจ า 

1.1  งานนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

1.1.1  ดา้นการปฏิบัติการ 
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1.1.1.1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง

 ส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง เพื่ออ านวยการใหง้าน  

           เทคโนโลยี สารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความ 

           ต้องการของหน่วยงาน 

  1.1.1.2 ประมวลผลและปรบัปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อใหข้้อมูลที่ไดถู้กต้องแม่นย ามาก

 ที่สุด 

  1.1.1.3 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคณุสมบัติที่ถกูต้องตรง

 ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 

  1.1.1.4 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

 และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยไม่ทับซ้อนกับหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใหบ้ริการเช่าตามสัญญา

 ภายนอก และประสานงานกับผู้ใหบ้ริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อเครื่องมีปัญหาการใช้งาน 

 ตลอดจนใหบ้ริการซ่อม ดูแล ใหบ้ริการตามสมควร 

  1.1.1.5 เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบขอ้มูลที่ได้

 วางแผนไวแ้ล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรืน่ 

  1.1.1.6 เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขขอ้ผดิพลาดของค าสั่ง

 เพื่อใหร้ะบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมปีระสทิธภิาพมากที่สุด 

  1.1.1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต ์และ

 ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไมซ่ับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน 

 ให้มปีระสทิธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

  1.1.1.8 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 

 เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

  1.1.1.9 รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์

 และอุปกรณ์ ระบบเครอืข่าย ระบบงานประยกุต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ

 ท างานเครื่อง การติดตัง้ระบบเครื่อง เพื่อใหไ้ด้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง

 หน่วยงานและตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 

1.1.1.10 วิเคราะห์คุณสมับติของคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในการ

จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหต้รงกับความต้องการ 

1.1.1.11 จัดท าสรุปข้อมลูจ านวนคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์รายงานแกผู่้บังคับบัญชาเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ 

 1.1.2  ดา้นการวางแผน 

  1.1.2.1 วางแผนการท างานทีร่บัผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ

 หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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1.1.2.2 จัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจรวมถึงวางแผนการจัดสรร

ทรัพยากรคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 

 1.1.3  ดา้นการประสานงาน 

  1.1.3.1 ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  

 เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  1.1.3.2 ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

 เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.1.4  ดา้นการบริการ 

  1.1.4.1 ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มอืผูใ้ช้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้ใหส้ามารถ

 ใช้งานคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง 

  1.1.4.2 ด าเนินการฝึกอบรมหรอืถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานทีพ่ัฒนา

 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

  1.1.4.3 ปฏิบัติงานร่วมกบัผู้ใช้ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้

 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์

  1.1.4.5 แก้ไขปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ของบุคลากร รวมถึงการให้ 

ค าแนะน าการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1.2 งานประชาสัมพันธ์ 

 1.2.1 ท าการเผยแพร่ขา่วสารต่างๆ ของคณะฯ 

 1.2.2 จัดท าสารศิลป์ประจ าทุกเดอืนๆ ละ ๒ ครั้ง 

 1.2.3 สร้างความนยิม ทัศนคติที่ดแีละรักษาภาพพจน์ที่ดขีององค์กร 

 1.2.4 เผยแพร่ผลงานของนิสิตลงเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 1.2.5 จัดท าการ์ดเนื่องในโอกาสต่างๆ ของคณะฯ 

 1.2.6 ถ่ายภาพกิจกรรมต่างโอกาสต่างๆ ของคณะฯ 

 1.2.7 งานกราฟิกออกแบบปา้ยต่างๆเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ ์

1.3 โสตทัศนศกึษา 

1.3.1 ดูแลดา้นงานโสตฯ ต่างๆ ภายในคณะฯ 

2.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

           

     จากภาระหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลอืกเอางานซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ มาเขยีนคู่มอืการปฏิบตัิงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้.. 
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร์ผูเ้ขียนได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ดังนี ้

1. การตรวจสอบและตดิตั้งซอฟต์แวร ์
2. การซ่อมบ ารุง 
3. ข้อควรระวังในการปฎิบัติงาน 
4. พรบ.คอมพิวเตอร ์
 

1. การตรวจสอบและติดตั้งซอฟต์แวร ์
ก าหนดให้การตดิตั้งซอฟต์แวร์ตา่ง ๆ ต้องด าเนินการโดยแผนก IT เท่านั้น ไม่อนุญาตใหต้ิดตั้ง หรือ

ปรับปรุงโปรแกรมด้วยตนเอง เนื่องจากเครื่องอาจติดไวรัส และอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภยัอื่น ๆ บาง
บริษัทป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์โดยล็อควันที่ปรบัปรุงเลยทีเดียว เพื่อไม่ให้พนักงานสามารถอัปเดตโปรแกรมเอง
ได้หลังจากวันที ่IT ปรับปรุงซอฟต์แวร์แล้ว 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิเท่านั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และไม่ต้องเป็นกังวลกับการถูกฟ้องร้อง หรือเกิดปัญหากับการติดตั้ง และใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

ติดตั้งซอฟต์แวร์ในเวอรช์ั่นที่เหมาะสมกับรุ่นของคอมพิวเตอร์ ช่วยให้เครื่องท างานได้อย่างราบรืน่ 
และการอัปเดตหรือแก้ไขทางเทคนิคต่าง ๆ สามารถท าไดโ้ดยง่าย 

ติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับลักษณะงานของพนักงานแต่ละคน บางคนอาจต้องเพิ่มโปรแกรมเฉพาะ
ของแต่ละสายงาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนบางคนที่ไม่ได้ใช้งานบาง
โปรแกรมก็ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง จะได้ไม่สิ้นเปลืองหน่วยความจ า และเครื่องท างานเร็วขึ้นด้วย 

ป้องกันความเสี่ยงต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบริษัทของคุณด้วยการไม่ดาวน์ โหลดโปรแกรมจาก
เว็บไซต์ที่คุณไม่ไว้ใจ รวมทั้ง ระวังอีเมลที่น่าสงสยั หรือมีข้อความผดิปกต ิซึ่งอาจมีไวรัสตดิมาจากการดาวน์
โหลดไฟล์ในอีเมลที่คุณไม่รู้จักวธิีบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร ์
          แผนกไอท ีจึงตอ้งดูแลการติดตั้งและการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างถูกวธิี รวมทั้งการอัปเดต
ซอฟต์แวร์อยา่งสม่ าเสมอ จะช่วยให้พบความผดิปกติได้ทั้นท่วงท ีและสามารถแก้ไขคอมพิวเตอรต์ัวเก่งใช้งานได้
นาน โดยไม่เกิดปัญหานา่ร าคาญใจกับผู้ใช้เน่ืองจากโปรแกรมต่าง ๆ ท างานไม่สัมพันธ์กับสภาพเครือ่ง หรือเครื่อง
อืด แฮงก์บ่อยเพราะถูกไวรัสตวัรา้ยก่อกวน 

 
                 คอมพวิเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
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                   สิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานไดด้ีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้อง
คอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไรมีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไร
ระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอรจ์ึงควรเป็นห้องปรับอากาศที่
ปราศจากฝุ่นและความชืน้ ซอฟแวร์ แผ่นดิสก์ที่เก็บซอฟแวร์ และไฟล์ข้อมูล หรือสารสนเทศนั้นอาจเสียหายได้ 
ถ้าหากว่า แผ่นดิสต์ไดร้บัการขีดข่วน ไดร้ับความร้อนสูงหรือตกกระทบกระแทกแรง ๆ สิ่งที่ท า ลายซอฟแวร์
ได้แก่ ความร้อน ความชืน้ ฝุ่นควัน และการฉีดสเปรย์พวกน้ ายาหรือน้ าหอม ต่าง ๆ เป็นต้น 
2. การซ่อมบ ารุง 
 2.1 การท าความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ 
1. ไม่ควรท าความสะอาดเครื่องคอมพวิเตอรใ์นขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ถ้าคุณจะท าความ สะอาดเครื่อง ควรปิด
เครื่องทิ้งไว้ 5 นาทีก่อนลงมือท าความสะอาด 
2. อย่าใช้ผ้าเปียก ผ้าชุ่มน้ า เช็ดคอมพิวเตอรอ์ย่างเด็ดขาด ใช้ผ้าแห้งดีกวา่ 
3. อย่าใช้สบู่ น้ ายาท าความสะอาดใด ๆ กับคอมพิวเตอร ์เพราะจะท าให้ระบบของเครื่อง เกิดความเสียหาย 
4. ไม่ควรฉีดสเปรย์ใด ๆ ไปที่คอมพิวเตอร ์แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ตา่ง ๆ 
5. ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นกับคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 
6. ถ้าคุณจ าเป็นต้องท าความสะอาดเครื่องคอมพวิเตอร์ โปรดใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด ที่คู่มือแนะน าไว้เท่านั้น 
7. ไม่ควรดื่มน้ าชา กาแฟ เครื่องดื่มต่าง ๆ ในขณะที่ใช้คอมพวิเตอร์ 
8. ไม่ควรกินของคบเคี้ยวหรืออาหารใด ๆ ขณะท างานดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์ 
 
 3.2 สาเหตุที่ท าให้เครื่องพีซีเกิดความเสียหาย 
ความร้อน 
 ความรอ้นที่เป็นสาเหตุท าให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความรอ้นของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์บนเมนบอร์ดของคอมพวิเตอร์เองวธิีแก้ปัญหา คือ จะต้องรบีระบายความร้อนที่เกดิจากอุปกรณื
ต่างๆออกไปให้เร็วทีสุ่ด 
วิธีแก้ปัญหา 
 • พดัลมระบายความร้อนทุกตัวในระบบ ต้องอยูใ่นสภาพด ี100 เปอร์เซนต์ อุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุดควรจะอยู่ระหวา่ง 60-70 องศาฟาเรนไฮต ์
 • ใช้เพาเวอร์ซัพพลาย ในขนาดที่ถูกต้อง 
 • ใช้งานเครื่องในย่านอุณหภูมิที่ปลอดภัย อย่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลานานๆ 
ฝุ่นผง 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าในอากาศมีฝุ่นผงกระจัดกระจายอยู่ในทุกๆ ที่ ฝุ่นผงที่เกาะติดอยู่บนแผงวงจร
ของคอมพิวเตอร์ท าหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันความร้อน ท าให้ความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบไม่สามารถระบาย
ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอกนอกจากนี้อาจไปอุดตันช่องระบายอากาศของเพาเวอร์ซัพพลายหรือฮารด์ดิสค์
หรืออาจเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่นดิสค์กับหัวอ่านท าให้แผ่นดิสค์หรือหัวอ่านเกิดความเสียหายได้ 
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วิธีแก้ไข 
 • ควรท าความสะอาดภายในเครื่องทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ถอดฝาครอบ 
 • ตวัถัง หรือ ชิ้นส่วนภายนอกอาจใช้สเปรย์ท าความสะอาด 
 • วงจรภายในให้ใช้ลมเป่าและใช้แปรงขนอ่อนๆ ปัดฝุ่นออก 
 • อย่าสูบบุหรี่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร ์
สนามแม่เหล็ก 
 แม่เหล็กสามารถท าให้ข้อมูลในแผ่นดิสก์หรือฮารด์ดิสก็สูญหายได้อย่างถาวรแหล่งที่ให้ก าเนิด
สนามแม่เหล็กในส านักงานมีอยู่มากมาหลายประเภท อาทิเช่น 
 • แม่เหล็กติดกระดาาบันทึกบนตู้เก็บแฟ้ม 
 • คลิปแขวนกระดาษแบบแม่เหล็ก 
 • ไขควงหัวแม่เหล็ก 
 • ล าโพง 
 • มอเตอรใ์นพรินเตอร ์
 • UPS 
วิธีแก้ไข 
 • ควรโยกยา้ยอุปกรณ์ทีม่ีก าลังแม่เหล็กมากๆ ใหห้่างจากระบบคอมพิวเตอร์ 
 สัญญาณรบกวนในสายไฟฟ้า 
 สัญญาณรบกวนในสายไฟฟ้ามีหลายลักษณะ อาทิเช่น 
 • แรงดันเกิน 
 • แรงดันตก 
 • ทรานเชียนต ์
 • ไฟกระเพื่อม 
แรงดันเกิน 
ในกรณีที่เครื่องของทา่นได้รับแรงดันไฟฟ้าเกินจากปกติ เป็นเวลานานกว่า วินาทจีะมีผลท าให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครือ่งเกิดความเสียหายได้ 
 แรงดันตก 
ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้ากนัมากเกินความสามารถในการจา่ยพลังงานไฟฟา้จะมีผลท าให้เกิดเหตุการณืไฟตกได้ไฟ
ตกอาจท าให้การท างานของเพาเวอร์ซัพพลายผิดพลาดได้เนื่องจากเพาเวอร์ซัพพลายพยายามจา่ยพลังงานให้กับ
วงจรอยา่งสม่ าเสมอโดยไปเพิ่มกระแส แต่การเพิม่กระแสท าให้ตวัน าเพาเวอร์ซัพพลายและอุปกรณ์ต่างๆ ร้อนข้ึน 
ซึ่งมีผลท าให้อุปกรณ์ตา่งๆเกิดความเสียหายได้ 
 ทรานเชียนต์ 
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ทรานเชียนต์ หมายถึง การที่ไฟฟ้ามีแรงดันสุง (sags) หรือต่ ากว่าปกติ (surge) ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ทราน
เชียนต์ที่เกิดในบางครั้งจะมีความถ่ีสูงมากจนกระทั่งสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวเก็บประจุไฟฟา้ในเพาเวอร์ซัพพลาย
เข้าไปท าความเสียหายให้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 ไฟกระเพื่อม 
ทุกครั้งที่ทา่นเปิดเครื่องใช้ไฟฟา้ จะท าให้ก าลังไฟเกิดการกระเพื่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ทีต่้องการกระแสไฟฟ้ามากๆก็
จะท าให้ความแรงของการกระเพื่อมมีคา่มากตามไปด้วย จากการศึกษาพบว่าการเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟา้แต่ละ
ครั้งจะท าให้เกิดการกระเพื่อม- ครั้งภายในเสี้ยววนิาที การกระเพื่อมจะมผีลต่อทุกๆ ส่วนภายในตวัเครื่องรวมทั้ง
หัวอ่านข้อมูลของฮาร์ดดสิค์ด้วย 
วิธีแก้ไข 
• ในกรณีไฟเกิน ไฟตก และทรานเชียนต์ แก้ไขไดโ้ดยการใช้เครื่องควบคุมกระแสไฟฟา้ หรือ ที่เรียกว่า 
Stabilizer 
• ส่วนไปกระเพื่อม แก้ไดโ้ดยการลดจ านวนครั้งในการปิดเปิดเครื่อง 
 ไฟฟ้าสถิตย ์
ไฟฟ้าสถิตย์สามารถเกิดข้ึนได้ทุกฤดูกาลแต่ในสภาวะที่อากาศแห้ง จะส่งผลให้ความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงประจุของ
ไฟฟ้าสถิตยจ์ะสะสมอยู่เป็นจ านวนมากและหาทางวิ่งผ่านตวัน าไปยังบริเวณที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ ากว่าดังนั้นเมื่อท่าน
ไปจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจุของไฟฟ้าสถิตย์จากตวัท่านจะวิ่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นท าให้
อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ แต่ในสภาวะที่มีความชื้นสูงไฟฟ้าสถิตยท์ี่เกิดขึ้นจะรั่วไหลหายไปในระยะเวลาอันสั้น 
วิธีแก้ไข 
• ควรท าการคายประจุไฟฟ้าสถิตย ์ดว้ยการจับตอ้งโลหะอื่นที่ไม่ใช้ตัวถังเครื่องคอมพวิเตอร ์ก่อนจะสัมผัส
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร ์
 น้ าและสนิม 
น้ าและสนิมเป็นศัตรูตัวรา้ยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด สนิมทีพ่บในเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์มักจะเกิด
จากการรั่วซึมของแบตเตอรี่บนเมนบอร์ด ซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้ข้ึนนั่นหมายความว่าทา่นจะต้องควักกระเป๋าซ้ือ
เมนบอร์ดตัวใหม่มาทดแทนตัวเก่าทีต่้องทิ้งลงถังขยะสถานเดียว 
วิธีแก้ไข 
• หลีกเลี่ยงการน าของเหลวทุกชนิดมาวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของท่าน 
• กรณีการรัว่ซึมของแบตเตอรี่ แก้ไขได้โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อเครื่องของท่านมีอายุการใช้งานได้
ประมาณ 1-2 ปี เป็นต้นไป 
การบ ารุงรักษาตัวเครื่องทั่วๆไป 
• เครื่องจา่ยไฟส ารอง (UPS) ถ้ามีงบประมาณเพียงพอควรติดตั้งรว่มกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยเพราะ UPS 
จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาทางไฟฟ้าไม่วา่จะเป็นไฟตก ไฟเกิน หรือไฟกระชากอันเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายของข้อมูลและชิ้นส่วนอื่นๆ 
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• การตดิตั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร ์ควรตดิตั้งในหอ้งที่มีเครื่องปรับอากาศหรือถ้ามีไม่มีเครืองปรับอากาศควรเลือก
ห้องที่ปลอดฝุ่นมากที่สุดและการตดิตั้งตวัเครื่องควรจากผนังพอสมควรเพือ่การระบายความร้อนทีด่ี 
• การตอ่สาย Cable ระหว่างเครื่องคอมพวิเตอรก์ับอุปกรณ์ต่างๆเช่น Printer Modem Fax หรือส่วนอื่นๆ
จะต้องกระท าเมื่อ power off เท่านั้น 
• อย่าปิด – เปิดเครื่องบ่อยๆ เกินความจ าเป็น เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายแก่โปรแกรมที่ก าลังท างานอยู่ 
• ไม่เคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะที่เครื่องท างานอยู่ เพราะจะท าใหอุ้ปกรณ์บางตัวเกิดความเสียหายได้ 
• อย่าเปิดฝาเครือ่งขณะใช้งานอยู่ ถ้าต้องการเปิดต้อง power off และถอดปลั๊กไฟก่อน 
• ควรศึกษาจากคู่มือก่อนหรือการอบรมการใช้งาน Software ก่อนการใชง้าน 
• ตวัถังภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญเ่ป็นส่วนประกอบของเหล็กกับพลาสตกิเมื่อใช้นานๆจะมีฝุ่นและ
คราบรอยนิ้วมือมาตดิท าให้ดูไม่สวยงามและถ้าปล่อยไว้นานๆจะท าความสะอาดยาก จึงควรท าความสะอาด
บ่อยๆอย่างน้อย 1-2 เดอืนต่อครั้งโดยใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ เช็ดที่ตวัเครื่องหรือใช้น้ ายาท าความสะอาดเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และที่ส าคัญคือควรใช้ผา้คลุมเครื่องให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุ่นผง
ต่างๆ 
 การบ ารงุรักษา Hard Disk 
ฮารด์ดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่มีอายุยืนมากยากจะบ ารงุรักษาดว้ยตวัเองผู้ใช้คอมพิวเตอรจ์ึงควรระมัดระวังไม่ให้เกิด
ความเสียหายซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
• การตดิตั้งเครือ่งคอมพวิเตอร์ควรตดิตั้งเครื่องคอมพิวเตอรโ์ดยให้ดา้นหลังของตัวเครื่องคอมพวิเตอร์ห่างจากฝา
ผนังไม่น้อยกว่า 3 นิ้วเพือ่การระบายความร้อน 0 เป็นอย่างปกติไม่ท าให้เครื่องร้อนได ้
• ควรเลือกใช้โตีะท างานที่แข็งแรงป้องกันการโยกไปมาเพราะท าให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ถูกกระทบกระเทือนได้ 
• ควรมีการตรวจสอบสถานภาพของ Hard Disk ด้วยโปรแกรม Utility ตา่งๆว่ายังสามารถใช้งานได้ครบ 100 % 
หรือมีส่วนใดของ Hard Disk ที่ใช้งานไม่ได ้
 การบ ารงุรักษา Disk Drive 
ช่องอ่านดิสก์เมื่อท างานไปนานๆหัวอ่านแผ่นดิสก์อาจจะเสื่อมสภาพไปได้หัวอ่านดิสก์เกิดความสกปรกเน่องจากมี
ฝุ่นละอองเข้าไปเกาะที่หัวอ่านหรือเกิดจากความสกปรกของ แผ่นดิสก์ที่มฝีุ่น หรือคราบไขมันจากมือผลที่เกิดขึ้น
ท าให้การบันทึกหรืออ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์ไม่สามารถด าเนินการได้ 
การดูแลรักษา Disk Drive ควรปฏิบัติดังนี้ 
• เลือกใช้แผ่นดิสกท์ี่สะอาดคือไม่มีคราบฝุ่น ไขมัน หรือรอยขูดขีดใดๆ 
• ใช้น้ ายาลา้งหัวอ่านดิสก์ทุกๆเดือน 
• หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นดสิก์เก่าที่เก็บไว้นานๆ เพราะจะท าให้หัวอ่าน Disk Drive สกปรกได้งา่ย 
ก่อนน าแผ่นดิสก์ออกจากช่องอ่าน Disk Dirve ควรจะให้ไฟสัญญาณที ่Disk Drive ดับก่อน เพื่อป้องกันหัวอ่าน
ช ารดุ 
 การบ ารงุรักษา Monitor 
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ในส่วนของจอภาพนั้นอาจเสียหายได้เช่นภาพอาการเลื่อนไหลภาพล้ม ภาพเต้นหรือไม่มีภาพเลยซ่ึงความเสียหาย
ดังกล่าวจะต้องให้ชา่งเท่านั้นเป็นผู้แก้ไขผู้ใช้คอมพิวเคอร์ควรระมัดระวัง โดยปฏิบัติดังนี้ 
• อย่าให้วัตถุหรือน้ าไปกระทบหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
• ควรเปิดไฟที่จอก่อนที่สวิซไฟที่ CPU เพือ่ boot เครื่อง 
• ไม่ควรปิดๆ เปิดๆ เครือ่งติดๆกัน เมื่อปิดเครื่องแล้วทิ้งระยะไว้เล็กน้อยกอ่นเปิดใหม่ 
• ควรปรับความสว่างของจอภาพให้เหมาะสมกับสภาพของห้องท างาน เพราะถ้าสวา่งมากเกินไปย่อมท าให้
จอภาพอายุสั้นลง 
• อย่าเปิดฝาหลัง Monitor ซ่อมเอง เพราะจะเป็นอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
• เมื่อมีการเปิดจอภาพทิง้ไว้นานๆ ควรจะมีการเรยีกโปรแกมถนอมจอภาพ (Screen Sever) ขึ้นมาท างานเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานของจอภาพ 
 การบ ารงุรักษา Inkjet & Dotmatrix Printer 
เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแสดงผล รายงานของข้อมูลต่างๆทางกระดาษการที่จะใช้เครื่องพิมพ์ท างานได้
เป็นปกติผู้ใช้คอมพวิเตอร์ควรหมั่นดูแลรักษาดังนี้ 
• รกัษาความสะอาด โดยดูดฝุ่นเศษกระดาษที่ตดิอยู่ในเครื่องพิมพ์ทกุเดือนหรือใช้แปรงขนนุ่มปัดฝุ่นเศษกระดาษ
ออกจากเครือ่งพิมพ์อย่าใช้แปรงชนิดแข็งเพราะอาจท าให้เครื่องเป็นรอยได้ 
• ถ้าตวัเครื่องพิมพ์มีความสกปรกอาจใช้ผ้านุ่มหรอืฟองน้ าชุบน้ ายาท าความสะอาดเครื่องใช้ส านักงานเช็ดถูส่วน
ที่เปนพลาสติกแต่ต้องระมัดระวังอยา่ใช้น้ าเข้าตวัเครื่องพิมพ์ได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ ามันหล่อลื่นทุกชนิดใน
ตัวเครื่องเพราะอาจท าให้ระบบกลไกเสียหายได้ 
• ก่อนพิมพ์ทุกครั้งควรปรับความแรง ของหัวเข็มให้พอเหมาะกับความหนาของกระดาษ 
• ระหวา่งพิมพ์ควรระวังหัวพิมพ์จะติดกระดาษ เช่น การพิมพ์ซองจดหมาย หรือกระดาษที่มีความหนาหรือบาง
เกินไป 
• อย่าถอดหรือเสียบสาย Cable ในขณะที่เครื่องพิมพ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก าลังท างานอยู่ 
• ไม่ควรพิมพ์กระดาษตดิต่อกันนานเกินไปเพราะอาจท าให้หัวอ่านร้อนมากท าให้เครื่องชะงักหยุดพิมพ์กระดาษ 
• เมื่อเลิกพิมพ์งานควรน ากระดาษออกจากถาดกระดาษ และช่องน ากระดาษ 
• ไม่ควรใชก้ระดาษไข (Stencil Paper) แบบธรรมดากับเครื่องพิมพ์ประเภทแบบกระแทก (Dotmatrix Printer) 
เน่ืองจากเศษของกระดาษไขอาจจะไปอุดตันเข็มพิมพ์อาจท าให้เข็มพิมพ์อาจหักได้ควรใช้กระดาษไขส าหรับ
เครื่องพิมพ์แทนเพื่อป้องกันการช ารดุของเฟืองที่ใช้หมุนกระดาษ 
 การบ ารงุรักษา Laser Printer 
Laser Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสงูสามารถพิมพ์ภาพได้อยา่งคมชัดมากมีความละเอียดสวยงาม
แต่ราคาค่อนข้างสูงผู้ใช้คอมพิวเตอรจ์ึงควรระมดัระวังในการใช้งานแม้วา่โอกาสจะเสียหายมีน้อยก็ตาม ข้อควร
ปฏิบัติดังนี้ 
• การเลือกใชก้ระดาษไมค่วรใชก้ระดาษ ที่หนาเกินไปจะท าให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้ 
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• ควรกรีดกระดาษให้ด  ี อย่าให้กระดาษตดิกัน เพราะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้กระดาษตดิในตัวเครื่องพิมพ์
ได้ 
• การใช้พิมพ ์Laser Printer พิมพ์ลงในแผ่นใสกต็้องเลือกใช้แผ่นใสที่ใช้ถา่ยเอกสารได้เท่านั้นหากใช่แผ่นใสแบบ
ธรรดาซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้อาจจะหลอมละลายติดเครื่องพิมพท์ าให้เกิดความเสียหาย 

 
กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความส าคญัต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป
การศกึษาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทส าคัญทั้งในด้านการปฏิรูปการบรหิารจัดการ ที่
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปการเรียนรู ้ทีต่้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา ไม่ใช่
การเรียนรู้เพือ่จ าข้อมูล การจ ามีความจ าเป็นในส่วนที่เป็นพื้นฐานส าคัญ สว่นข้อมูลควรจะอยู่ในแหล่งเรียนรู้ใด ๆ 
และสามารถเรียกใช้ได้ทนัท่วงทีเมื่อจ าเป็น และสามารถแสวงหาข้อมูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทักษะทางดา้น ICT จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรูต้อ่ไป 

4. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560 

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม เมื่อปีที่ผ่านมา (2559) และได้ประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
24 มกราคม ลา่สุด มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 24 พ.ค.นี ้

เตือนความจ ากันสักหน่อย เพื่อการใช้ออนไลน์อยา่งถูกกฎหมาย ส าหรับสาระส าคัญที่หลายคนควรพึงระวังใน 
พ.ร.บ.วา่ด้วยกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์ฉบับ 2  มีสาระส าคัญ
จ าง่ายๆ ดังนี ้

1. การฝากร้านใน Facebook, IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 

2. ส่ง SMS โฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ให้ผู้รบัสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 
200,000 บาท 

3. ส่ง Email ขายของ ถอืเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 

4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ยกเว้นการกดไลค์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิด
มาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม 

5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผดิตาม พ.ร.บ.
คอมพ์ฯ โดยเฉพาะทีก่ระทบต่อบุคคลที่ 3 
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6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอรข์องเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง 
สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได ้หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย 
เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงเฟซบุ๊ก ที่ให้แสดงความคดิเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิด
กฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผดิ 
7.  ส าหรับ แอดมินเพจ ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ.คอมพฯ์ เมื่อลบออกจาก

พื้นที่ที่ตนดูแลแล้ว จะถือเป็นผู้พ้นผิด 

8. ไม่โพสต์สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 

9. การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชม อยา่งให้เกียรติ 

10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่น เกลียดชัง ญาติ
สามารถฟ้องร้องไดต้ามกฎหมาย 

11. การโพสต์ดา่วา่ผู้อื่น มีกฏหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตดัต่อ ผู้ถูกกลา่วหา เอาผดิผู้โพสต์
ได้ และมีโทษจ าคกุไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

12. ไม่ท าการละเมิดลิขสทิธิ์ผู้ใด ไม่วา่ข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวดิีโอ 

13. ส่งรูปภาพแชร์ของผูอ้ื่น เช่น สวัสด ีอวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้ 
  

เน้ือหาส าคัญของ พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ปี 2560 ทีน่ าเสนอมีดังนี ้

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที ่28 เม.ย. จะมีการพิจารณา รา่ง พ.ร.บ.วา่ดว้ยการ
กระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ …) พ.ศ… วาระที ่1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ปรับปรุง
เน้ือหาบางส่วนที่อยู่เดิมในพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.
ฉบับน้ีระบุถึงเหตุผลที่ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบันว่า “พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมตอ่การป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระท าความผิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ส าหรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี้ 

มาตรา 4 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนกิส์สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ อันเป็นการ
ก่อให้เกิดความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผูร้ับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท” 

มาตรา 5 
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ก าหนดว่า ถ้าผู้ใดกระท าผิดใน 5 ประการ ได้แก ่

1. การเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน 

2. น ามาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดท าขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ 

3. ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้
มีไว้ส าหรับตน 

4. ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยูร่ะหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร ์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 

5. ส่งข้อมูลคอมพิวเตอรห์รือจดหมายอิเล็กทรอนกิส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของ
การส่งข้อมูลดังกลา่วทั้งหมดต้องระวางโทษจ าคกุตั้งแต่ 1-7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 
บาทที่ส าคัญ ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตอ่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท 

ส่วนเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเสียหายให้กับบุคคล รา่งกฎหมายฉบับน้ีก็ได้มี
กระบวนการจัดการกับผู้กระท าความผดิเข้มข้นมากขึ้นด้วยโดยบัญญัตใินมาตรา 10 วา่ 

“ผู้น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรท์ี่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและ
ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เตมิ หรือดดัแปลงด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์หรอืวิธีการอื่นใด 
โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรอืได้รับความอับอาย ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท” 

มาตรา 10 ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นโดยให้ผู้กระท าผิดตอ้งรับทั้งโทษจ าคุกและโทษ
ปรับ จากเดิมที ่พ.ร.บ.วา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก าหนดการกระท าความผิด
ในลักษณะที่ว่านั้นดว้ยการต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ขณะเดียวกัน ในร่างกฎหมายที่ ครม.เสนอให้ สนช.พิจารณา ยังได้บัญญตัิมาตรการทางศาลเพื่อชว่ยเหลือ
ผู้เสียหายด้วย โดยมาตรา 11 ระบุว่า 

“ในคดีซึ่งมีค าพิพากษาวา่จ าเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง 

(1) ให้ยึดและท าลายข้อมูล 

(2) ให้โฆษณาค าพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
หรือหนงัสือพิมพ์ ตามทีศ่าลเห็นสมควร โดยให้จ าเลยเป็นผู้ช าระค่าโฆษณา” 
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เช่นเดียวกับ มาตรา 20 ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแต่งตั้ง ยื่นค าร้องพร้อมแสดงหลักฐานต่อศาลขอให้มคี าสั่งระงับการเผยแพร่หรือลบ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ในที่นี้มีด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี ้

(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีเ่ป็นความผิดตาม พ.ร.บ.น้ี 

(2) ข้อมูลที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรที่ก าหนดไว้ในภาคสองลักษณะ 1 หรือ
ลักษณะ 1/1 ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(3) ข้อที่เป็นความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซ่ึงเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นได้ร้องขอ และข้อมูลนั้นมีลักษณะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(4) ข้อมูลที่ไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอื่นแต่มีลกัษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรืออันดีของประชาชน ซึ่ง
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีร่ัฐมนตรีมีมติเป็นเอกฉันท์ 

 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ วา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ แล้ว มีสาระส าคญัอาท ิ

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความตอ่ไปน้ีเป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ วา่ด้วยการ
กระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผูร้ับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ สามารถบอก
เลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองแสนบาท ใหร้ัฐมนตรี
ออกประกาศก าหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรอืจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูร้ับ และ
ลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ เป็นการ
กระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ถ้าการกระท า
ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพวิเตอร ์หรือระบบคอมพิวเตอรด์ังกล่าว ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เป็นการกระท าต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท ถึงสามแสนบาท ถ้าการกระท าความผิดตาม
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วรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

            มาตรา ๘ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจรติ หรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรท์ี่     บิดเบือนหรือปลอมไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางสว่น หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนัเป็นเท็จ โดยประการทีน่่าจะ          เกิดความเสียหายแก่
ประชาชน อันมิใชก่ารกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย  อาญา 

(๒) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นา่จะเกิด       ความเสียหายต่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง    ในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิด ความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน 

(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผดิเกี่ยวกับความ  มั่นคงแห่ง
ราชอาณาจกัรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ววา่เป็นข้อมูลคอมพิวเตอรต์าม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ถ้า
การกระท าความผดิตามวรรคหนึ่ง (๑) มิได้กระท าต่อประชาชน แต่เป็นการ     กระท าต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง 
ผู้กระท า ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกลา่วต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรอืปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

            ขณะที่ ท้ายพระราชบัญญัติได้ ระบุเหตุผลในการแก้ไข ไว้ว่า  

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระท าความผดิทีม่ีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยที่มีการจดัตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมซึ่งมี
ภารกิจในการก าหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์ดา้นความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมควร
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ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย ก าหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแกไ้ขเพิ่มเติมฐาน
ความผิดเดิม รวมทั้งบทก าหนดโทษของความผดิดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการระงับ
การท าให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบซ่ึงมีอ านาจ
เปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติวา่ดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐  และ
แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี้ 
(หนังสือพิมพ์สุดสัปดาห์. 6 ตุลาคม 2560 : ออนไลน์) 

จากข้อมูลดังกลา่วข้างตน้ สรุปสาระส าคัญของ พรบ.คอมพวิเตอร ์ปี 2560  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีอาท ิ

– เพิ่มเติมความผิดของการส่งสแปมเมล์ โดยก าหนดโทษปรับ 200,000 บาท (มาตรา 11) 

– แก้ไขให้ไม่สามารถน าไปฟ้องฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาได้ (มาตรา 14(1) 

– แก้ไขให้ยกเว้นความผดิส าหรับผู้ให้บริการได้หากยอมลบข้อมูลที่ผิดกฎหมาย (มาตรา 15) 

– เพิ่มเติมให้ผู้ใดที่มีข้อมูลซึ่งศาลสั่งให้ท าลายอยูใ่นครอบครองจะต้องท าลายไม่เช่นนั้นจะได้รับโทษด้วย (มาตรา 
16/2) 

– เพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร ์ขึ้นมาพิจารณาว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดที่จะขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถส่งฟ้องศาลเพื่อระงับหรือลบข้อมูลดังกล่าวได ้
(มาตรา 20) ฯลฯ 

 การละเมิดสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. การละเมิดสิทธิโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใตพ้ระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work)  ตามพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ก าหนดว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
หมายถึง ค าสั่ง ชดุค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่น าไปใชก้บัคอมพิวเตอร ์เพื่อให้เครื่องคอมพวิเตอร์ท างานหรือให้ได้ผล
อย่างหน่ึงอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาของ
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีโทษปรับตั้งแต ่20,000 บาทถึง 
200,000 บาท  และหากเป็นการกระท าเพือ่การค้า จะต้องโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4ปี หรือปรับตั้งแต่ 
100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากนี้ หากผู้ใดรู้หรอืมีเหตุอันควรรู้วา่โปรแกรมคอมพวิเตอร์นั้นท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น แต่ยังน าไป
ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ น าเข้าหรือสั่งเข้ามาในประเทศไทย เพื่อหาก าไร ก็มีความผิดฐาน
ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทและหากเป็นการท าเพื่อการค้าผู้นั้นจะต้อง

http://myviewvcp.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
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โทษจ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต ่50,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
นอกเหนือจากการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในคดีอาญาแลว้ เจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีแพ่ง 
ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ภายใต้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์หากศาลพบว่ามีการกระท าความผดิจริงอาจมีค า
ห้ามมิให้กระท าละเมิดอกีต่อไป และมีค าสั่งให้ช าระค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอัน
เน่ืองจากการละเมิดดังกล่าวสิทธิตามกฎหมาย ภายใต ้พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ไดใ้ห้ความคุ้มครองเจา้ของลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยให้สิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์เพียงผู้เดียว ในงานที่มลีิขสิทธิ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
สิทธิในการส าเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของโปรแกรมสิทธใินการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 

สิทธิในการเผยแพร่งานตอ่สาธารณชนสิทธิในการให้ผู้อื่นเช่าโปรแกรม  นัน้หมายความวา่ คุณสามารถส าเนา, 
ดัดแปลง หรือเช่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได ้หากเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาต โดยอยู่ในรูปของการให้สิทธิในการใช้งาน 
(license) ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์อย่างถูกกฎหมาย คุณจะได้รับสัญญาสิทธิการใช้งาน 
(License Agreement) ซึ่งจะระบุสิทธิที่คุณไดร้บัเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นหากคณุกระท าสิ่งที่
สัญญาไม่อนุญาต หรือขัดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและต้องรับโทษ 
เราสามารถหลีกเลี่ยงการท าผดิกฎหมายได้อยา่งไร?  วธิีง่าย ๆ ก็คือ ซื้อและใช้แต่ซอฟต์แวร์ของแท้เท่านั้น 
ลักษณะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตตอ่ผู้ใช้ จะถูกระบุไวใ้นสัญญาการใช้งาน ดังนั้น คณุควรอา่น
สัญญาการใช้งานเสมอ เพื่อให้ทราบถึงข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช ้ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์อยา่งไรกต็ามคุณจะไม่ท าผิดกฎหมาย หากปฏิบัติตามค าแนะน าต่อไปน้ี เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก
ของ BSA ไม่ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน ท าส าเนาเพียง 1 ชดุ เพื่อ
จุดประสงค์ในการส ารองซอฟต์แวร์เท่านั้น ไมต่ิดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ไม่ให้ผู้อื่นยืมซอฟต์แวร์ของคุณไปใช ้

2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber-Crime) เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายโดยใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
โจมตีระบบคอมพิวเตอรแ์ละข้อมูลที่อยู่บนระบบดังกล่าว ส่วนในมุมมองที่กว้างขึ้น “อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร์” หมายถึงการกระท าที่ผิดกฎหมายใดๆ ซึ่งอาศัยหรือมีความเกี่ยวเน่ืองกับระบบคอมพิวเตอร์หรือ
เครือข่าย อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมประเภทนี้ไม่ถือเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรง 

ในการประชุมสหประชาชาติครั้งที่ 10 วา่ดว้ยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด (The 
Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) ซึ่ง
จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 10-17 เมษายน 2543 ได้มีการจ าแนกประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ การเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต, การสรา้งความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์, การก่อกวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย, การยับยั้งข้อมูลที่ส่งถึง/จากและ
ภายในระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ไดร้ับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูลบนคอมพิวเตอร ์โครงการอาชญากรรม
ทางคอมพวิเตอร์และการโจรกรรมทรพัย์สินทางปัญญา (Cyber-Crime and Intellectual Property Theft) 
พยายามที่จะเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล และค้นคว้าเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์6 ประเภท ที่
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ได้รับความนิยม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและผู้บริโภค นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เผยแพรค่วามรู้
เกี่ยวกับขอบเขตและความซับซ้อนของปัญหา รวมถึงนโยบายปัจจุบันและความพยายามในการปัญหานี้ 

อาชญากรรม 6 ประเภทดังกล่าวได้แก่ การเงิน – อาชญากรรมที่ขัดขวางความสามารถขององค์กรธุรกิจในการ
ท าธรุกรรม อ-ีคอมเมิร์ซ(หรือพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์) 

การละเมิดลิขสิทธิ ์– การคัดลอกผลงานที่มีลิขสิทธิ์ ในปัจจุบันคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลและอินเทอร์เน็ตถูกใช้เป็น
สื่อในการก่ออาชญากรรม แบบเก่า โดยการโจรกรรมทางออนไลน์หมายรวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ ์ใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจ าหน่ายหรือเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ ์

การเจาะระบบ – การใหไ้ด้มาซึ่งสิทธิในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ไดร้ับอนุญาต และใน
บางกรณีอาจหมายถึงการใช้สิทธิการเข้าถึงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้การเจาะระบบยังอาจรองรับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบอื่นๆ (เช่น การปลอมแปลง การกอ่การร้าย) 
การก่อการรา้ยทางคอมพิวเตอร ์– ผลสืบเนื่องจากการเจาะระบบ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความหวาดกลวั 
เช่นเดียวกับการก่อการรา้ยทั่วไป โดยการกระท าที่เข้าข่าย การกอ่การรา้ยทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-terrorism) จะ
เกี่ยวข้องกับการเจาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกอ่เหตุรุนแรงต่อบุคคลหรือทรพัย์สิน หรืออยา่งน้อยก็มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างความหวาดกลวั 

ภาพอนาจารทางออนไลน์ – ตามข้อก าหนด 18 USC 2252 และ 18 USC 2252A การประมวลผลหรือการ
เผยแพร่ภาพอนาจารเดก็ถือเป็นการกระท าที่ผดิกฎหมาย และตามข้อก าหนด 47 USC 223 การเผยแพร่ภาพ
ลามกอนาจารในรูปแบบใดๆ แก่เยาวชนถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางใหม่
ส าหรับอาชญากรรม แบบเก่า อย่างไรกด็ี ประเดน็เรื่องวิธีที่เหมาะสมที่สดุในการควบคุมช่องทางการสื่อสารที่
ครอบคลุมทั่วโลกและเข้าถึงทุกกลุ่มอายุนี้ไดก้่อให้เกิดการถกเถียงและการโต้แย้งอย่างกว้างขวาง 

3.  การใช้คอมพวิเตอรใ์นทางที่ผิด 

การละเมิดลิขสิทธิ์ทางอนิเตอร์เน็ตแม้จะมีผู้จ าหน่ายซอฟต์แวร์ผา่นอินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องกต็าม แต่ก็มีการ
ละเมิดลิขสิทะผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นจ านวนมากได้เช่นกัน ได้แก่ 

– เว็บไซต์ที่เปิดให้ดาว์นโหลดหรือแลกเปลี่ยนซอฟต์แวรท์างการคา้โดยไมม่ีค่าใช้จา่ย 

– เว็บไซต์ที่เสนอการประมูลซอฟต์แวร์ผดิกฎหมาย, ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวรท์ี่ไมต่รงกับช่องทาง
จ าหน่ายที่ก าหนด 

– เครือข่าย Peer-to-Peer ที่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนซอฟต์แวร์มีลิขสิทธิร์ะหว่างกัน 

การละเมิดลิขสิทธิ์ผา่นอนิเตอร์เน็ต ยังถือเป็นเรื่องคุกคามการคา้อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญที่สดุ 
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1. การตดิตั้ง ซอฟต์แวร์ในฮารด์ดิสก์เกดิจากการที่ผู้จ าหน่ายคอมพิวเตอรท์ าการตดิตั้งซอฟต์แวรใ์ห้กับลูกค้า
อย่าง ผิดกฎหมาย เพื่อจงูใจให้เกิดการซื้อ 

2. การส าเนาซอฟต์แวรอ์ย่างผิดกฎหมาย คือการท าส าเนาอย่างผิดกฎหมาย หรือจ าหน่ายสินค้าที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยเจตนา ส าหรับกรณีของซอฟต์แวรท์ี่มีบรรจุภณัฑ์นัน้พบว่า ได้มกีารจ าหน่ายซีดีหรือ
ดิสก์เก็ตที่ท าส าเนาอยา่งผิดกฎหมายพร้อมดว้ยคูม่ือ, สัญญาการใช้งานและบัตรลงทะเบียนโดยมีบรรจุภัณฑ์
และคุณสมบัติป้องกันการปลอม แปลงที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของแท้ให้เห็นเช่นกัน 

3. ไวรัสคอมพวิเตอร ์ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึง่ที่มีความสามารถในการส าเนาตัวเองเข้าไปติดอยูใ่นระบบ
คอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการ
น าเอาดิสก์ทีต่ิดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหน่ึง หรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูล
ไวรัสก็อาจแพร่ระบาดไดเ้ช่นกัน 

การที่คอมพิวเตอร์ใดตดิไวรัส หมายถึงวา่ไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจ า คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว 
เน่ืองจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจ าได้นั้นจะต้องมกีารถูกเรียกให้
ท างานได้นั้นยังข้ึนอยู่กับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มักจะไม่รูต้ัวว่าได้ท าการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัส
ขึ้นมาท างานแล้ว 

จุดประสงค์ของการท างานของไวรัสแต่ละตัวขึ้นอยู่กับตัวผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เช่น อาจสรา้งไวรัสให้ไป
ท าลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่อยูใ่นเครื่องคอมพิวเตอร ์หรือ แสดงข้อความวิ่งไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น
สามารถสังเกตการท างานของเครื่องคอมพิวเตอรถ์้ามีอาการดังตอ่ไปน้ีอาจเป็นไปได้ว่าได้มีไวรัสเข้าไปติดอยู่
เครื่องแล้ว อาการที่ว่านัน้ได้แก่ 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเริ่มวันที่ 15 
ธันวาคม 2541 โดยคณะ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (กทสช) ได้ท าการศึกษาและยกร่าง
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน6 ฉบับ (ดูทั้งหมดคลิ๊กที่นี่) 

☆ พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  พระราชบัญญัติวา่ด้วยการ
กระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ การลงพระปรมาภิไธย 
และการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 18 มิถุนายนพ.ศ. 2550 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมไปถึง
หน่วยงานต่างๆ ที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผูอ้ื่นหรือกลุ่มพนักงานนักศึกษาในองค์กร ควรทราบถึง
รายละเอียดของพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยประเทศไทยได้
มีการบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

6. จริยธรรมในระบบสารสนเทศจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศแล้ว จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รูจ้ักกันใน
ลักษณะตัวย่อว่า PAPAประกอบด้วย 
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1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) หมายถึง สิทธิที่จะอยูต่ามล าพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของ
สามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับ ผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์การต่างๆ ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้ 

1.1.  การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
บันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร 

1.2.  การใช้เทคโนโลยีในการตดิตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งท าให้สูญเสียความเป็นส่วนตัว 
ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 

1.3.  การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด 

1.4.  การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท ์ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อน าไปสร้าง
ฐานข้อมูลประวัติลูกคา้ขึ้นมาใหม่ แล้วน าไปขายให้กับบริษัทอื่น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธคิวามเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้
ข้อมูล โดยเฉพาะการใชอ้ินเตอร์เน็ตที่มีการใช้โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ เช่น 
ข้อมูลบัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล์ 

2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้
ข้อมูลน้ัน คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้ จะข้ึนอยู่กับความถูกต้อง
ในการบันทึกข้อมูลด้วย โดยทั่วไปจะพจิารณาวา่ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลทีจ่ัดเก็บ
และเผยแพร่ ดังนั้น ในการจดัท าข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรไดร้ับ
การตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนที่จะน าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
นอกจากนี้ ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองด้วย 
3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) สทิธิความเป็นเจ้าของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถอืครอง
ทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได ้เช่น คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรืออาจเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
(ความคิด) ทีจ่ับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆ 
ได้ เช่น สิ่งพิมพ์ เทป ซีดรีอม เป็นต้น 

โดยในการคัดลอกโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให้กับเพือ่น เป็นการกระท าที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า
โปรแกรมที่จะท าการคัดลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ท่านมีสิทธ์ในระดับใด 

4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมี
การก าหนดสิทธติามระดบัของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลของ
ผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มี
การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของผู้ใช้ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
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ความยินยอมนั้น ก็ถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลสว่นตัว (สกล หาญสุทธิวารินทร์. 
2558: ออนไลน์) 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 การถอดแยกอุปกรณ์ เพือ่ ตรวจเช็ค หรือ ซ่อม- เปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน และ ท าความสะอาด  

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 
1. การซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 

1. จัดเตรียม เครื่องคอมพวิเตอร์ 

 และอุปกรณ์ ไขควงแฉก แปรงปัดท าความสะอาด 
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2. ใช้ไขควงแฉก ไขสกรูด้านหลังเครื่องคอมพวิเตอร์ 2 จุด  
 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 
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3. เปิดฝาข้างเครื่องคอมพิวเตอร ์ใช้วิธีเลื่อนไปทางซ้าย 

5 . ยกฝาด้านข้างออก 

เลื่อนไปทางซ้าย 
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6 ตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆว่าครบหรือไม ่

หน่วยประมวลผล CPU 

การ์ดกราฟกิ 

การ์ด WIFI 

อุปกรณ์จ่ายไฟ 

ฮาร์ดดกิส์ 

แรม 

DVD ROM 

7 ถอด RAM โดยปลดล็อกจุดที่ 1 และ 2 

แรม 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 
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  RAM ยอ่มาจาก Random Access Memory คือ

หน่วยความจ าหลกัของคอมพิวเตอร์ (เป็นหน่วยความจ าแบบชัว่คราว ซ่ึง
หมายถึงจะสามารถท างานไดเ้ม่ือมีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเล้ียง เม่ือมีการตดั
กระแสไฟฟ้าหรือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลใน RAM ก็จะหายไป)  

8 ตรวจเช็ความเรียบร้อยของ RAM ว่ามีสภาพสมบูรณ์หรอืไม่ 

ถ้ามีรอยไหม้หรือแตกเสียหายให้เปลีย่นทันที ถ้ามีคราบสกปรก

ให้ท าความสะอาด 

9. ถอดอุปกรณ์ ฮาร์ดดิกส์ออกมาเพื่อ ท าความสะอาดและ

ตรวจเช็ความเรียบร้อย 

 

ออกแรงเพื่อบีบเขา้หากัน และดงึออกมา 
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10 ถอดการ์ดกราฟิกการ์ดออกมาเพือ่ ท าความสะอาดและ

ตรวจเช็ความเรียบร้อย 

 

11. ขันน็อตทั้ง 4 จุดออกเพื่อถอดพัดลม CPU 

 

จุดที่ 1 
จุดที่ 2 

จุดที่ 3 
จุดที่ 4 
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12. ถอดพัดลม CPU ออกมาเพื่อท าความสะอาดและตรวจเช็ค

ความเรียบร้อย  

 

CPU 
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13. ถอด CPU ออกมาเพื่อท าความสะอาดและตรวจเช็คความ

เรียบร้อย หรือเปลีย่นถ้าหากตรวจพบการช ารุด 

 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ผู้ปฏบิัตติงิานควรปฏิบัติตงิาน

ด้วยความระมัดระวัง โดยห้าสัมผัส socket CPU 

 

CPU 
socket CPU 
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13. ถอด อุปกรณ์จา่ยไฟออกมาเพื่อท าความสะอาดและ

ตรวจเช็คความเรียบร้อย หรือเปลี่ยนถ้าหากตรวจพบการช ารุด 

 

ขันน๊อตและเลื่อนออกมา 

ถอด อุปกรณ์จ่ายไฟออกมา และปลดสายไฟ 
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14. ตรวจสอบอุปกรณ์ และท าความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด 

หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ หากตรวจพบการช ารุดเสียหาย 

15. ท าความสะอาดอปุกรณ์ที่สกปรกโดยใช้แปรง 



47 

 

   
 
 
 
 

  

ขั้นตอนการท าความสะอาดควรใช้ความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
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การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           การทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร ์

16. หลังจากท าความสะอาด หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้ประกอบเครื่อง

คอมพวิเตอร์ให้เรียบร้อย และน าไปทดสอบการใช้งานต่อไป 
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    หลังจากประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นข้ันตอนการ ตรวจสอบว่า เครื่องที่ประกอบน้ัน
สามารถใช้งานได้หรือไมท่ั้งยังเป็นการตรวจสอบความถูก ต้อง ของการประกอบเครื่องด้วย ตามขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี 
    1. การเปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบระบบ ถ้าระบบผิดปกติจะสามารถท างานได้คือ ทีจ่อภาพจะแสดงการท างาน
ของเครื่อง ถ้ามีอาการอืน่ๆ เช่นมีเสียงดังปิ๊ปๆๆแสดงว่าเกิดจากการไมต่ดิตั้งแรม (RAM) หากมตีารางเกดิขึ้นให้
ตรวจสอบระบบอย่างละเอียดอีกครั้งหน่ึง เช่นการเสียบการ์ดอาจจะหลวมหรือเสียบสายต่างๆผิดก็ได้ ถ้าเกิดการ
ผิดพลาดจาก ฮาร์ดดิสกด์ิสก์ไดร์ฟ คีย์บอร์ดเมาสจ์ะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จอภาพ ให้ด าเนินการแก้ไขจน
ไม่แสดงข้อผิดพลาดใดๆ 
    2. เมื่อตรวจสอบระบบเบ้ืองต้นผ่านแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนที่จะต้องท าการ Setup BIOSเพื่อให้รู้จักฮารด์ดิสก์
โดยใช้ Menu Auto Detectเป็นการให้เครื่องค้นหาฮาร์ดดิสก์แล้ว มาก าหนดให้รู้จักดิสก์ไดร์ฟ และให้ท าการ
บันทึก BIOS 
    3. ต่อไปก็เป็นการด าเนินการกับฮารด์ดิสก์ถ้าหากยังไม่ได้จัดพาร์ติชั่น ฟอร์แมตกใ็ห้ด าเนินการและติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ตามต้องการ 
 
 
 
 
 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

   จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาทีก่ าหนดขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

หรือควบคุมการใช้ ระบบคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ ในทางปฏิบตัแิล้วการระบุว่าการกระท าสิ่งใดผิด

จริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนักทั้งนี ้ย่อมขึน้อยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศดว้ย 

              ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตาม หากพิจารณาอกีด้าน

หนึ่งแลว้  คอมพิวเตอรก์็อาจจะเป็นภัยได้เช่นกัน หากผูใ้ช้ไม่ระมัดระวังหรือน าไปใช้ในทางทีไ่มถู่กต้อง 

ดังนั้น ในการการใช้งานคอมพิวเตอร์รว่มกันในสังคม  ในแต่ละประเทศจึงไดม้ีการก าหนดระเบียบ 

กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การกระท าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา่เป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรม  เช่น 

                       - การใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้อ่ืนใหเ้กิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความร าราญ 

                       - การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 

                       - การเข้าถงึข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
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                       - การละเมิดลขิสทิธิ์ 

 

            โดยทั่วไป เมื่อพจิารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แลว้ 

จะกล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบดว้ย 

                      1. ความเป็นส่วนตวั (Information Privacy) 

                      2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

                      3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 

                      4. การเขา้ถึงขอ้มูล (Data Accessibility) ความเป็นส่วนตวั (Information Privacy)          

ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 

              ความเป็นสว่นตวัของขอ้มูลและสารสนเทศ โดยทั่วไป หมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและเป็น

สทิธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตน เองในการเปิดเผยใหก้ับผู้อื่น สทิธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้ง

สว่นบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ  ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นสว่นตัวที่เป็นข้อหน้า

สังเกตดังนี้ 

 

              1. การเขา้ไปดูขอ้ความในจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ละการบันทึกข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการบันทึก แลกเปล่ียนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุม่ข่าวสาร 

              2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เชน่ บริษัทใช้

คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝา้ดูการปฏบิัติงาน การใชบ้ริการของพนักงาน ถงึแม้ว่าจะเป็นการ

ติดตามการท างานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการ  แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดู

ดว้ย พนักงานสูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถอืเป็นการผิดจริยธรรม 

              3. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด 

              4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท ์ที่อยู่อเีมล์ หมายเลขบัตรเครดติ และขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆ 

เพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึน้มาใหม่ แล้วน าไปขายใหก้ับบริษทัอื่น 

 

              ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมดิสิทธิความเป็นสว่นตัวของข้อมูลและสารสนเทศ จึงควร

จะต้องระวังการให้ขอ้มูล  โดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีการให้โปรโมชั่น หรอืระบุให้มกีารลงทะเบียน

ก่อนเขา้ใช้บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดติ และ ที่อยู่อีเมล์ 

ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

              ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญ

ประการหนึ่ง คือ ความน่าเชื่อถอืของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถอืมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้อยู่
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กับความถูกต้องในการ บันทึกขอ้มูลดว้ย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกีย่วข้องกับความถูกต้องของข้อมูล 

โดยทั่วไปจะพิจารณาวา่ใครจะเป็นผู้รบัผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัด เก็บและเผยแพร่ เช่น ใน

กรณีที่องค์กรใหล้กูค้าลงทะเบียนด้วยตนเอง หรอืกรณีของข้อมูลที่เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ อกีประเด็น 

คือ จะทราบได้อย่างไรว่าขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึน้นั้นไมไ่ด้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ

หากเกิดข้อผดิพลาดในการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ ให้มคีวามถูกต้องและน่าเชื่อถอืนั้น ขอ้มูลควร

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเขา้ฐานข้อมูล รวมถึงการปรบัปรุงข้อมูลใหม้ีความทันสมัย

อยู่เสมอ นอกจากนี้ควรใหส้ทิธิแก่บุคคลในการเข้าไป  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ 

เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความรับผิดชอบหรือที่สอน เพื่อตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อน

ไมถู่กแก้ไขเปล่ียนแปลง 

ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 

               สทิธิความเป็นเจา้ของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สิน

ทั่วไปที่จับต้องได ้เช่น รถยนต์  คอมพวิเตอร์ หรอือาจเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไมไ่ด้ 

เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถถา่ยทอดและบันทกึลงในส่ือต่าง ๆ ได ้เช่น สิ่งพิมพ์ เทป 

ซีดีรอม เป็นต้น 

               ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลขิสทิธิ์ซอฟต์แวร ์เมื่อท่านซือ้

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่มีการจดลขิสิทธิ์ นั่นหมายความว่าท่านได้จา่ยค่าลขิสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวรน์ั้น

ส าหรับท่านเอง หลังจากที่ท่านเปิดกลอ่ง หรือบรรจุภัณฑแ์ล้ว หมายความวา่ ท่านได้ยอมรบัข้อตกลง

เก่ียวกับลขิสิทธิ์ในการใช้สินค้านั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกนัไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บาง

โปรแกรมจะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอืน่ๆ ถงึแม้ว่า

คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ ท่านเป็นเจา้ของ และไมม่ีผู้อ่ืนใช้ก็ตาม ในขณะที่บางบริษัทอนุญาตใหใ้ช้

โปรแกรมนัน้ๆได ้ หลาย ๆ เครื่อง ตราบใดที่ยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ซื้อ 

มา              

                การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพื่อน เป็นการกระท าที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ก่อนว่าโปรแกรมที่จะท าการคัดลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใด เช่น 

                           Copyright   หรือ  Software License  ท่านซือ้ซอฟต์แวร์ลขิสิทธิ์มา และมสีทิธิ์ใช้ 

                           Shareware  ซอฟต์แวร์ใหท้ดลองใช้ไดก้่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

                           Freeware  ซอฟต์แวร์ใชง้านได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ใหผู้้อื่นได้ 

การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 
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              ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรม หรือระบบคอมพวิเตอร์มักจะมีการก าหนดสิทธิตามระดับของ

ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเขา้ไปด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไมส่ว่นเก่ียวข้อง และเป็นการรักษา

ความลับของข้อมูล ตัวอย่างสทิธิ ในการใช้งานระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข ปรับปรุง และการลบ เป็น

ต้น ดังนั้นในการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์จงึได้มกีารออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยใน การเขา้ถึง

ของผู้ใช้ และการเขา้ถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ไดร้ับความยินยอมนัน้ ก็ถอืเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับ

การละเมดิสิทธิสว่นบุคคล 

 

              ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครอืข่ายร่วมกันใหเ้ป็นระเบียบ หากผูใ้ช้ร่วมใจกันปฏิบัติ ตาม

ระเบียบและขอ้บังคบัของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมา

ข้างต้นก็คงจะไมเ่กิดขึ้น 

บัญญัติ 10 ประการ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

                ต่อไปนี้เป็นจรรยาบรรณที่ผู้ใช้อนิเทอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏบิัติเพื่อ

ระลกึและเตือนความจ าเสมอ 

1. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 

2. ม่รบกวนการท างานของผู้อ่ืน 

3. ไมส่อดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 

4. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 

5. ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 

6. ไมค่ัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มลีขิสิทธิ์ 

7. ไมล่ะเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มสีทิธิ์ 

8. ไมน่ าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

9. ต้องค านึงถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้กับสังคมอันติดตามมาจากการกระท า 

10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบยีบ  กติกามารยาท 

  

  

ที่มา  http://www.deecrub.ob.tc/page02_01.htm 

บัญญัติ 10 ประการ ส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 

http://www.deecrub.ob.tc/page02_01.htm
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              อาจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ไดก้ล่าวถึงบัญญัติ 10 ประการ ซึ่งเป็นจรรยาบรรณที่ผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต

ยึดถือไว้เสมอืนเป็นแม่บทของการ ปฏิบัติ ผู้ใช้พึงระลึกและเตือนความจ าเสมอ มีดังนี้ 

              1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท ารา้ย หรือละเมิดผู้อื่น 

              2. ต้องไม่รบกวนการท างานของผูอ้ื่น 

              3. ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มขอ้มูลของผู้อื่น 

              4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 

              5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 

              6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นที่มลีขิสิทธิ ์

              7. ต้องไม่ละเมดิการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มสีทิธิ์ 

              8. ต้องไม่น าเอาผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

              9. ต้องค านึงถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้กับสังคมอันติดตามมาจากการกระท าของท่าน 

              10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมมีารยาท 

              จรรยาบรรณ เป็นสิ่งที่ท าให้สังคมอนิเทอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่อง

ที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ ของแต่ละ เครือข่าย จะต้องมกีารวางระเบียบ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป

อย่างมีระบบ และเอ้ือประโยชน์ซึ่งกนัและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การปฏบิัติผิด

กฎเกณฑ์ของเครือข่าย จะต้องตัดสทิธิ์การเป็นผู้ใช้ของเครือข่าย 

              ในอนาคตจะมีการใช้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก จรรยาบรรณจึงเปน็สิ่งที่ช่วยให้

สังคมอนิเทอร์เน็ต สงบสุข หากมีการละเมิดอย่างรุนแรง กฎหมายจะเข้ามามีบทบาทต่อไป (โครงการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย : http://www.school.net.th/ ) 

 

จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 

       จริยธรรม (Ethics) เป็นเรื่องของการก าหนดความถูกต้องดีงามส่ิงที่ไม่ควรท ามีหลักปฏิบัติในระดับที่

สูง กว่ามารยาทในสังคม เช่น คนที่ไม่ยอมเข้าแถวเพื่อขอรับบริการตามสทิธิ์กอ่นหลังอาจถือว่าไมม่ี

มารยาทหรือ พนักงานคอมพิวเตอร์คนหนึ่งเอาข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่เขาจะต้องเห็นตามหน้าที่

การงานไปหา ผลประโยชน์แกต่นเอง เช่น ขายรายชื่อนั้นใหธุ้รกิจอื่นหรือบอกใหแ้ก่คู่สมรสซึ่งเป็น

พนักงานขายตรงไปเสนอ ขายสนิค้าการกระท าเช่นนี้ถอืว่าไม่ถูกต้องไม่มจีริยธรรมจริงอยูแ่ม้ว่าบริษัทที่

พนักงานผู้นัน้ท างานอยู่จะไม ่เสยีหายแต่การน าเอาของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นสิ่งที่ไมอ่าจ

ท าได้อย่างเปิดเผยหรือพนักงาน ขายสนิคา้ของทางบริการหนึ่งซึ่งลาออกจากบริษัทเพื่อไปท างานกับ

บริษัทคู่แข่งแล้วใช้ประโยชน์จากความรู้ ใน เรื่องข้อมูลราคาหรือความลับทางการค้าของบรษิัทแรกไปให้

บริษัทหลังก็อาจเรียกได้ว่าพนักงานคนนั้นไมม่ี จริยธรรม 

http://www.school.net.th/
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เมื่อสังคมสลับซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งหน้าที่กันออกเป็นหน้าที่ต่างๆจึงมขี้อก าหนดที่เรียกว่า“จรรยา 

วชิาชีพ” (Code of Conduct) ขึน้เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของคนในอาชีพนั้นๆ เราคงเคยได้ยิน

จรรยาบรรณ ของแพทย์ที่จะไมเ่ปิดเผยเรื่องราวส่วนตวัของคนไข้ จรรยาบรรณของนักหนังสอืพมิพ์ที่รับ

เงนิทองส่ิงตอบแทน เพื่อเสนอข่าวหรือไม่เสนอข่าวไมเ่ปิดเผยแหล่งขา่วถ้าแหล่งขา่วไมต่้องการ 

จรรยาบรรณวิชาชีพของสถาปนิก หรือวิศวกรผู้ออกแบบที่ต้องไมร่ับผลประโยชน์ใดๆจากผู้ขายอุปกรณ์ที่

ใช้ในงานที่เขาออกแบบซึ่งขายใหก้ับผู้ ว่าจ้างงานชิ้นนั้นเพราะเขาไดร้ับผลตอบแทนจากผู้ว่าจ้างแลว้ 

จรรยาบรรณของวชิาชพีใดก็มักก าหนดขึน้โดย สมาคมวิชาชีพนัน้โดยมีข้อก าหนดบทลงโทษที่

นอกเหนือไปจากกฎหมายบ้านเมอืง เช่น เพิกถอนสมาชิกภาพ เพิกถอนหรือพักใบประกอบวิชาชีพและ

อาจมีกฎหมายรองรับอีกด้วยอาชีพนักคอมพวิเตอร์เป็นอาชีพใหม่ใน สังคมสารสนเทศการใช้

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศก็เป็นสิ่งใหม่ที่มีศีลธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ เฉพาะของตนซึ่ง

บางครั้งก็แตกต่างจากจริยธรรมที่ยอมรบักันมาแต่ก่อนหลักพืน้ฐานของจริยธรรมใน สังคมสารสนเทศก็

คือการเคารพผู้อื่นเคารพความเป็นสว่นตวั เพื่อใหก้ารอยู่ร่วมกันในสังคมอนิเทอร์เน็ตสงบสุข Arlene 

H.Rinaldi แห่งมหาวิทยาลัยฟอร์ริดา แอตแลนติกจึงรวบรวมกฎกติกามารยาทและวางเป็น จรรยาบรรณ

อนิเทอร์เน็ต หรอืที่เรียกว่า Netiquette ไว้ ดังนี้  

 

จรรยาบรรณส าหรับผู้ใช้ไปรษณยี์อิเล็กทรอนกิส์ 

 

1.      ควรมีความรับผดิชอบในการดูแลตู้จดหมาย (mail box) ของตนเองดังนี้ 

2.      ตรวจสอบจดหมายทุกวนัและจะต้องจ ากัดจ านวนไฟล์และขอ้มูลในตู้จดหมายของตนให้เลือก 

ภายในโควต้าที่ก าหนด 

3.      ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการแล้วออกจากดิสต์เพื่อลดปริมาณการใช้ดิสก็ให้จ านวน 

จดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mail box) มีจ านวนน้อยที่สุด 

4.      ให้ท าการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซหีรือฮาร์ดดิสก์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงใน ภายหลัง 

5.      พึงระลึกเสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนีอ้าจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ไม่ควรเก็บข้อมูลหรือ 

จดหมายที่คุณคิดว่าไมใ่ช้แล้วเสมือนเป็นประกาศไว้ในตู้จดหมาย 

 

บัญญัติ10 ประการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

 

การเขา้ถึงระบบคอมพวิเตอร์และข้อมูลก็จะเฉพาะสิทธิ์ที่ตนเองมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 

1.      ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้อ่ืน 

2.      ไมร่บกวนจนงานคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่น 

3.      ไมแ่อบดูแฟ้มขอ้มูลของผูอ้ื่น 
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4.      ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย 

5.      ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ 

6.      ไม่ใช้หรอืท าส าเนาซอฟต์แวร์ทีต่นไมไ่ด้ซื้อสทิธิ์ 

7.      ไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มอี านาจหน้าที ่

8.      ไมฉ่วยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

9.      คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน 

10.  ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพจรรยาวิชาชีพของสมาชิกสมาคม 

เครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ 

 

จรรยาบรรณในอาชีพคอมพวิเตอร์ 

ความหมายจรรยาบรรณ 

หมายถึง ประมวลความประพฤตทิี่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพื่อรักษา และ

สง่เสริมเกียรติคุณชื่อเสยีงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไมก้็ได ้จรรยาบรรณ

จึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหม้ีคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

จรรยาบรรณพนักงานคอมพิวเตอร์ 

1.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

2.ไมล่ะทิง้งานในหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย 

3.ไมเ่ปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับกับผู้อื่น 

4.มีความจงรักภัคดตี่อองค์กร 

5.อุทิศตนให้กับวิชาชีพอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

6.ไมทุ่จริตและคอรปัชัน่ 

7.มีความรักและความศรัทธาต่อวชิาชีพ 

จรรบรรณส าหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ท 

1.ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย หรือละเมิดผู้อื่น 

2.ต้องไม่รบกวนการท างานของผู้อื่น 

3.ต้องไม่สอดแนมหรือ แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 

4.ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 

5.ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 

6.ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นที่มลีขิสิทธ์ 
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7.ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอรโ์ดยที่ตนเองไม่มสีทิธ์ 

8.ต้องไม่น าเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 

9.ต้องค านึงถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้กับสังคม 

10.ต้องใช้คอมพิวเตอรโ์ดยเคารพกฎระเบียบ 

 

อาชญากรรม 6 ประเภท 

 

1.การเงิน 

2.การละเมดิลิขสทิธ์ 

3.การเจาะระบบ 

4.การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ 

5.ภาพอนาจารทางออนไลน์ 

6.ภายในโรงเรียน 

 

สรุป 

ในการท างานทุกอาชีพย่อมจะ ต้องมจีรรยาบรรณที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหทุ้กคนมคีณุธรรมและ

จริยธรรม ใช้เป็นหลักยดึถือในการปฎิบัติงานตามหน้าที่ใหเ้กิดประสทิธิภาพ ปราศจากอคตแิละขอ้ครหา

ใดๆในการท างาน 
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บทที่ 5 
        งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์(Service/Maintenance) มี 2 ประเภทคือ 

1.  ตรวจเช็ค-ซ่อมบ ารงุรักษาตามเวลาที่ก าหนดไว้  โดยมีก าหนดเวลาชัดเจน ซึ่งเป็นการป้องกันก่อนเกดิ

ปัญหาและยืดอายุการใช้งาน 

 2. การซ่อมบ ารุงเมื่อเกิดปัญหา ซงึเป็นงานด่วนที่จะสามารถเกดิขึน้ได้ทุกเวลา เมื่อมงีานเข้ามา จะต้อง

ยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมส าหรับแก้ปัญหาตลอดเวลาเพราะงานแต่ละงานที่มีเข้ามาจะเป็นงานดว่น 
ปัญหา Service /  Maintenance 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

1. การร้องขอให้

ไป Service /  

Maintenance 

ทันที ขณะก าลัง

ปฏิบัติงานอื่นๆ 

1. จัดล าดับความส าคญัของงาน 

2. สอบถามถึงสาเหตุและอาการเบื้องต้น  

3. วิเคราะห์อาการและประเมนิเวลาที่ต้องใช้แก้ปัญหา   

    3.1 กรณีปัญหา ระดับน้อยมาก และ ที่ผู้ขอรับบริการสามารถแกไ้ข

ปัญหาได้เอง จะใหค้ าแนะน าและอธิบายถึงปญัหา สาเหตุ และการ

ป้องกัน 

    3.2 กรณีปัญหา ระดับน้อย ซึ่งใช้เวลาแก้ไขไม่นาน (ไม่เกิน 15 นาที) 

จะด าเนินการให้บริการ Service /  Maintenance เพื่อแก้ปัญหาทันที  

     3.3 กรณีปัญหา ระดับปานกลาง (ใช้เวลาแก้ไขไม่เกิน 60 นาที) 

จะจัดล าดับความส าคัญของงาน ซึ่งถ้าปัญหาที่เกิด มีความส าคัญ

มากกว่า จะด าเนินการให้บริการในการ Service /  Maintenance เพื่อ

แก้ปัญหาทันที แต่ถ้าปญัหา มีความส าคัญน้อยกว่างานที่ก าลังปฏิบัต ิ

จะด าเนินการเล่ือนและก าหนดเวลานัดในการใหบ้ริการ โดยแจ้งถงึ

สาเหตุ และเหตุผลให้ผู้รับบริการ 

      3.4 กรณีปัญหา มาก (ใช้เวลาแก้ไขเกิน 60 นาที) 

จะจัดล าดับความส าคัญของงาน ซึ่งถ้าปัญหาที่เกิด มีความส าคัญ

มากกว่า จะด าเนินการใหบ้ริการในการ Service /  Maintenance เพื่อ

แก้ปัญหาทันที แต่ถ้าปญัหา มีความส าคัญน้อยกว่างานที่ก าลังปฏิบัต ิ

จะด าเนินการเล่ือนและก าหนดนัดเวลาในการใหบ้ริการ โดยแจ้งถงึ

สาเหตุ และเหตุผลให้ผู้รับบริการ  

      3.5 กรณี ปัญหาอาการไมแ่น่ชัด , ไมส่ามารวิเคราะห์สาเหตุได้ , 

ปัญหาที่ไม่สามารแก้ไขได ้, ปัญหาที่ต้องติดต่อกับผู้ใหบ้ริการเช่า , 

ปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการรอการสั่งซือ้ หรือจัดหาอุปกรณ์มาเปลี่ยน
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ทดแทน การให้บริการจะเป็นไปตามการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าโดยมีการ

อธบิายถึงสาเหตุต่างๆ ,ความจ าเป็น ใหผู้้รับบริการเขา้ใจ  

4. ขณะ การใหบ้ริการ Service /  Maintenance จะมีการป้องกันการ

เกิดปัญหาในอนาคตโดย 

        4.1 อธบิายท าความเขา้ใจกับผู้รับบริการถึงสาเหตุและการ

ป้องกัน 

        4.2 การแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกดิครั้งต่อไป 

2. ปัญหาจาก

เครื่องถ่าย

เอกสารทาง

เทคนิคหรือการ

เปล่ียนอุปกรณ์

บางชนิดที่ไมส่า

มารแก้ไขได้ 

2.1 อธิบายสาเหตุของปัญหา ใหผู้้ขอรับบริการทราบ 

2.2 ประสานงานกับงานพัสดุ และติดต่อกับผู้ใหบ้ริการเช่าเครื่องเพื่อมา

ปรับปรุงแก้ไข 

 

3. ปัญหาที่ต้อง

ใช้เวลาในการ 

จัดหาอุปกรณ์

มาเปลี่ยน

ทดแทน 

2.1 อธิบายสาเหตุของปัญหา ใหผู้้ขอรับบริการทราบ 

2.2 ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อจัดหาอุปกรณ์มาเปลี่ยนทดแทน 

 

 
 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะ  
เน่ืองจากงานซ่อมบ ารุงรักษาจะมีมากเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี ดงันั้นควรวางแผนการจดัสรรเวลากบังานอ่ืนๆใหเ้หมาสมและมี
แผนแกปั้ญหาในระยะยาว  
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