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คูมือประกอบคอม AMD Socket AM2 และ Intel Socket 775 
 
ปฏิบัติการสํารวจขอมูล และถอดประกอบเครื่อง  
- จัดทําขึ้นเพื่อให นักเรียนได ประกอบคอมพิวเตอรรุนใหมได  
- ทดแทน หนังสือเรียนที่ใชอยูในสวนของการประกอบคอมพิวเตอรที่ใชแต ตวัอยางรูป รุนเกา 
- เก็บไวเอาไปดูไดเพราะเนื้อหาบางชวง สามารถนําไปใชใน อนาคตได  
- เอาไวดูตางหนา อาจารยผูจัดทํา  
 
ขอดีของการตอ / ประกอบเครื่องดวยตนเอง  
-เปนการสะสมประสบการณดานฮารดแวรคอมพิวเตอร รูจักการแกไขได เม่ือเกิดปญหา 
-เรียนรูระบบเครื่องคอมพิวเตอร  
-นําไปประยุคกับเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนอ่ืนๆได  
-อัพเกรด ไดงายขึ้น 
-ใหความรูสึกภูมิใจ 
 
ขอเสีย คือ 
-หากการประกอบไมดีพอ สายไฟ หรือ อุปกรณบางตัวใสไมแนน อาจเกิดความเสียหายได 
-อาจไดรับบาดเจ็บ จากเคร่ืองมือ หรือวัสดุเคร่ืองมือหรือของมีคม 
-เสียเวลา 
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อุปกรณที่ใช คือ 
-เมนบอรด (แผงวงจร) Mainboard 
-CPU  
-พัดลมระบายความรอนCPU 
-แรม Ram  
-ซีดีรอมไดรฟ หรือ ดีวีดีไรทเตอรไดรฟ  Cd  
-ฮารดดิกสไดรฟ  Harddisk 
-สายสัญญาณ SATA สายแพ ตามจํานวนฮารดดิกส และ CD rom    
 -น็อตสกรู น็อตทองที่ใชยดึรองเมนบอรด แผนแหวนรองน็อต 
- เคส-เพาเวอรซัพพลาย  Case With Power supply  
 
เครื่องมือที่ใช 
-ไขควงหวัแฉก  
-คีมปากจ้ิงจก  
-คีมตัด  
-เข็มขัดรัดสาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการประกอบ 
-เปดฝาเคส ออกทั้ง 2 ดาน เพ่ือใหงายตอการประกอบ 

-หลังเคส จะมีฝาหลัง ติดมาอยูแลว ใหถอดออกเสียกอน  
-นําฝาหลัง ทีม่ากับเมนบอรด มาติดตั้งแทนที่เดิม เพราะแตละรุน จะไมเหมือนกัน (แผนสแตนเลส 
ดานลาง) 
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-ยึดนอตทองเหลืองลงเมนบอรด นอตชนิดน้ีจะทําหนาที่ ยึด เมนบอรด ใหติดกับ เคส  

 
**** สําหรับ CPU ตระกูล  AMD **** 
-เริ่มจาก เอากานล็อคขึ้นกอน ดานลางของ CPU จะเปนกาน สแตนเลส จัดการดึงขึ้นมาคือการปลดล็อค 
-ใสซีพียูลงไป โดยใหดาน ลูกศรสทีอง ตรงกับสัญลักษณลูกศรบน socket 
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- ใสพัดลมCPUลงไป เก่ียวกับตวัล็อคดวย 

 
 
-แลวกด กานล็อค มาอีกดานหนึ่ง อาจจะตองใชแรงในการกดถึงอีกดานใหสุด 
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-เสียบสายไฟ พัดลมใหมๆจะเปนพัดลมที่ควบคุมดวยสัญญาณพัลล(PWM)คือมี 4 เสน ครับความเร็ว
รอบจะแปรผันตามงานของCPUและอุณหภูมิ 

**** สําหรับ CPU ตระกูล  Intel **** 
-เริ่มจาก เอากานล็อคขึ้นกอน  โดยจะเปนกาน สแตนเลส และฝา จัดการดึงขึ้นมาคือการปลดล็อค 
-ใสซีพียูลงไป โดยใหดาน ลูกศรสทีอง ตรงกับสัญลักษณลูกศรบน socket  หลังจากนั้นให ทําการลอค
ใหเรียบรอย 
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- นําพัดลม มาวางบน CPU พรอมกับ กด ตัวล็อค ใหแนน เพ่ือ ล็อค ใหพัดลมอยูติด CPU  
- ตอสายไฟ ของพัดลม ลง เมนบอรด ใหเรียบรอย   สังเกตที่เมนบอรด จะเขียนวา CPU FAN นั่นเอง 

 
ซีพียู ของ INTEL จะมีขอแตกตาง กับ AMD  เพราะฉะน้ัน ใช CPU รุนไหนใหเปดเทียบไดเลย 
 



การติดตั้ง แรม 

 
-การใสแรม ทั้งSD-DDR-DDR2-DDR3 ตองหันใหถูกดานดวย โดยจะมีรองกันใสผิดเอาไว 
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ติดตัง้เมนบอรด ที่ประกอบCPU Ram ลงไปในเคส 

-ตามดวย ไขน็อตใหเรียบรอย 
-เม่ือไขน็อตเสร็จแลว มาเพงกันที่คอนเน็กเตอรที่มุมลางของบอรด มันคือ front panel connector หรือ 
จุดเชื่อมตอปุมตางๆ   
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พอรท ที่จะตอไปหนาเคส Front panel 
 -Power LED สถานะสีเขียวหรือฟาบอกการทํางานเครื่อง  
 -HDD LED สถานะสีสมหรือแดง บอกการอานเขียนของฮารดดิกส/ 
 -Power switch  
 -Reset ใชรีสตารทเครื่อง 
 -USB ใชพอรทUSBผานหนาเครื่อง 
 -Audio Mic  

 
-ควรใชคูมือของเมนบอรด ชวยนะครับ เพราะวาสวนมาก บนเมนบอรดจะไมบอกรายละเอียดมานัก เชน
Power LED ไมบอก+ - เปนตน 
-บางคร้ัง สวิตชเปดปด(Power SW)/รีเซ็ท(Reset SW)บอกขั้ว+ - ในเมนบอรด  
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-ตอสายUSB  
-การเรียงสาย 

 
การติดตั้งไดรฟตางๆ 
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-ถาใชสายIDE ก็ตั้ง jumper และเสียบสาย  
-ซายสุดที่มีจัมเปอรอยู คือ cable select จะทํางานโดยกําหนดตําแหนงไดรฟตามายที่เราเสียบใหมัน(ไม
แนะนําใหตั้งเหมือนกัน 2 ตวัถาเสียบไดรฟ 2 ตัวนั้นบนสายเดียวกนั) 
-กลางคือ Slave เปนตําแหนงไดรฟตัวรอง(Device1)เสียบกับกลางสายIDE 
-ขวาสุด คือ Master เปนตาํแหนงตัวหลกับนสายน้ัน(Device0)เสียบปลายสายIDE 
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- ตอสายเพาเวอรลงบอรด 
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-ตอสายไฟของ HDD และ DVDRWดวย รวมถึงสายไฟพัดลมของเคส 
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-เก็บสายไฟใหเรียบรอย  

 
 
 

http://img.thzhost.com/show.php?id=c318f5a71a2450cec7fbb006decd93d5�
http://img.thzhost.com/show.php?id=a5d39f5c7e290d967d522512defc16ef�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://img.thzhost.com/show.php?id=7da0640960cab219553f6564129be39e�

