
โครงการทดสอบการใชง้านโปรแกรมควบคุมและจดัการ

คอมพวิเตอรห์อ้งเรียน 

(นาย กฤดากร พงษป์ระภาส) 

 

 เน่ืองด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดการเรียนการสอนมากขึ้น รวม

ไปถงึการแยกการเรียนการสอนอยู่ในหลายๆอาคาร ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึง

ต้องน าเอาโปรแกรมการจัดการเข้ามาใช้เพ่ือให้ง่ายต่อการดูและและบริหารจัดการ รวมไปถงึการให้บริการใน

เวลาเร่งด่วน เพ่ือให้การเรียนการสอนราบร่ืน จึงได้น าเอาโปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการมาด าเนินการ

ทดสอบการใช้งานจ านวน3 โปรแกรมว่าจะมีโปรแกรมตัวไหนที่ตอบสนองกบัการใช้งานได้ดีที่สดุ เพ่ือน าไป

ประกอบกบัการใช้ของบประมาณในคร้ังต่อไป 

 

โปรแกรมทีน่ ามาทดสอบ 

1. Netmonitor For Employee Professional 

2. Netsupport School 

3. ITALC 

 

ซ่ึงทั้ง 3 โปรแกรมนี้ จะมีหลกัการท างานทีค่ลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะไดท้ ามาทดสอบการใชง้านเพืวิ่เคราะห์

ว่าโปรแกรมตวัไหนเหมาะสมกบัการใชง้านกบัเครือ่งคอมพวิเตอรที์ใ่ชอ้ยู่ในมหาวิทยาลยัมากทีสุ่ด 

 

 

 

 

 

 



 

 

Net Monitor For Employee Professional 4.9.24 

 Net Monitor For Employee คือโปรแกรมส าหรับคอมคุมคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในวง LAN ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบการใช้งานของเคร่ืองลูกข่าย ให้ความช่วยเหรือโดยควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลโดยการควบคุม

เมาสแ์ละคีย์บอร์ด แจ้งเตือนโดยการส่งข้อความ สั่ง Shutdown Restart เคร่ืองลูกข่ายได้ 

 

 การติดตั้ง ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม Net Monitor For Employee Console ที่เคร่ืองแม่ข่าย จากน้ัน

ตั้งค่า Password เพ่ือการควบคุมการเข้าใช้งาน และด าเนินการ ตดิตั้ง Net Monitor For Employee Agent ที่

เคร่ืองลูกข่าย เมื่อติดตั้งเสรจ็จะมีการให้ตั้งค่าPassword เพ่ือให้เคร่ืองแม่ข่ายเข้ามาด าเนินการควบคุมได้ 

หลังจากนั้นจึงด าเนินการ Add เคร่ืองลูกข่ายเข้ามายังตัวแม่ข่ายได้  

 ผลการทดสอบการใช้งานพบว่า ตัวโปรแกรมสามารถ ดูการใช้งานเคร่ืองลูกข่าย รวมไปถงึสามารถเข้า

ด าเนินการควบคุมการใช้งานทั้งเมาสแ์ละคีย์บอร์ด รวมไปถงึลงโปรแกรมต่างๆที่เคร่ืองลูกข่ายได้เหมือนอยู่

หน้าเคร่ืองเอง สามารถจดักลุ่มลูกข่ายแยกเป็นอาคารได้การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าต่างๆไม่ยุ่งยาก 

 



 

 

NetSupport School V.11.41.19 

 NetSupport School คือโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย โดยมีการใช้งานเหมือนกบั

โปรแกรม Net Monitor For Employee โดยมีเคร่ืองแม่ข่ายเป็นตัวหลักในการควบคุมเคร่ืองลูก ไม่ว่าจะเป็น

การส่งข้อความ การลอ็คคียบ์อร์ดเมาสไ์ม่ให้ใช้งาน การลอ็คหน้าจอ รวมไปถงึการแชร์หน้าจอจากเคร่ืองแม่ไป

ยังเคร่ืองลูกได้เช่นกนั 

 

 การติดตั้งโปรแกรมด าเนินการติดตั้งในส่วนของเคร่ืองแม่ข่ายก่อน โดยเลือฟังกช่ั์นในส่วนของ Tuter 

Console และในส่วนของเคร่ืองลูกข่ายเลือกในส่วน Student เมื่องตั้งค่าต่างๆเสรจ็แล้วเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา 

จะค้นหาเคร่ืองลูกเองอตัโนมัติ  โดยสามารถจัดกลุ่มของเคร่ืองลูกข่ายได้ 

 ผลการทกสอบการใช้โปรแกรม NetSupport School เป็นโปรแกรม ที่ใช้งานง่าย โดยติดตั้งไม่ยุ่งยาก 

ฟังกช่ั์นการใช้งานหลากหลาย สามารถใช้งานได้กบัส่วนของห้องเรียน และห้อง LAB คอมพิวเตอร์ซ่ึงผู้สอน

สามารถลอ็คในส่วนของโปรแกรม เมาส ์คีย์บอร์ดผู้เรียนได้ แต่การตั้งค่าบางอย่างยงัต้องศึกษาการใช้งาน

เพ่ิมเติม และมีข้อด้อยอยู่คือ ไม่สามารถรีโมทเข้าควบคุมเคร่ืองลูกข่ายได้ 

 



 

 

ITALC 2.0.2 

  iTALC 2.0.2 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน เป็นซอฟต์แวร์ชนิดโอเพนซอร์ส สามารถ 

Lock หน้าจอเคร่ืองผู้เรียน สามารถส่งภาพหน้าจอเคร่ืองผู้สอนไปยังหน้าจอเคร่ืองผู้เรียนได้ สามารถรีโมท

คอนโทรลเข้าไปเคร่ืองผู้เรียนได้ สั่งปิดเคร่ืองทุกเคร่ืองได้ ซ่ึงมีการท างานคล้ายๆกบัโปรแกรมที่กล่าวมา

ข้างต้นทั้ง2โปรแกรม แต่ที่ต่างกนักค็ือมันเปิดให้โหลดไปใช้งานได้ฟรีน่ันเอง  

 

 การติดตั้ง โปรแกรม iTALC Management Console ให้ไปโหลดโปรแกรมจากเวป็ 

http://italc.sourceforge.net/download.php  จากนัน้ให้ติดตัง้ท่ีเคร่ืองเม่ข่ายก่อน จะเรียกว่า master computer ใน

ขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรมที่เคร่ืองแม่ข่าย ให้เลือก component iTALC service และ iTALC master และให้

เลือก Create new access keys เคร่ืองลูก จะเรียกว่า client computer ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมที่เคร่ือง

ลูก ให้เลือก component iTALC service แต่ไม่เลือก iTALC master และให้เลือก Import public key วิธทีี่จะ

ท าให้เคร่ืองแม่ข่ายควบคุมเคร่ืองลูกได้กค็อืการ export public key ซ่ึงจะได้ไฟล์ช่ือ italc_public_key.key.txt 

ด้วยโปรแกรม iTALC Management Console นั้นเช่นกนั เมื่อติดตั้งเสรจ็แล้ว กเ็ป็นการตั้ง classroom ว่าช่ือ

อะไร และมีคอมพิวเตอร์ใดบ้าง (IP) อยู่ใน classroom นี้  แล้วกใ็ช้งานได้ทนัท ี

 ผลการทดสอบ iTALC 2.0.2 ถอืว่าเป็นโปรแกรมที่ถอืว่ามีประสทิธภิาพเทยีบเท่ากบัโปรแกรมที่

กล่าวมาข้างต้นทั้ง2โปรแกรมเลยทเีดียว ซ่ึงสามารถท าได้ทุกอย่างทั้งการเข้าควบคุมระยะไกล การสั่งลอ็ค

http://italc.sourceforge.net/download.php


หน้าจอ โปรแกรมต่างๆ การส่งข้อความได้เช่นกนั แต่มีข้อด้อยคือการติดตั้งที่ยุ่งยากซ่ึงต้องสร้าง Keys การใช้

งานจากเคร่ืองแม่ข่ายก่อน รวมไปถงึการตั้งค่าต่างๆมีความซับซ้อน ท าให้การ Configuration ในแต่ละ

เคร่ืองใช้เวลานาน และด้วยความที่เป็นโอเพนซอร์สยังไม่ได้ทดสอบว่าใช้งานได้สงูสดุกี่เคร่ือง และเง่ือนไขที่ท า

ได้คืออะไร และในอนาคตจะยังพัฒนานต่อหรือไม่นั่นเอง 

 

ตารางการเปรียบเทียบ 

Function Net Monitor For Employee NetSupport School ITALC 2.0.2 

Setup ง่าย ง่าย ยาก 

Config ง่าย ปานกลาง ยาก 

รีโมท  x  

Show Message    

Lock Commputer    

Share Desktop    

Shutdown/Restart    

Internet Control    

การใชง้าน ง่าย ปานกลาง ยาก 

Cost Call Call Free/Donate 

 


