สำนักพัฒนำเทคนิ คศึกษำ

One-Point Lesson

ประเภท

หัวเรื่อง

การจัดการความรู ้
(KM)

(ความรูเ้ ฉพาะเรือ่ ง)

การแก้ปัญหา Printer ไม่ทางาน ; กรณี Error “Spooler SubSystem App”

เลขที่เอกสาร 
วันที่รายงาน

 ความรูพ้ นฐาน
ื้

 การแก้ไขปรับปรุง

 ความยุง่ ยาก/ปั ญหาที่เกิดขึ้ น

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาเครื่ อง Printerไม่สามารถพิมพ์ได้ 2. เข้าไปที่ Start -> Control Panel -> Administrative Tools ->
ปั ญ หา : เมื่ อ สั่ ง พิ ม พ์ เ อกสารแล้ ว มี ก ารแจ้ ง เตื อ น Error Service หรื อ กดคียล์ ดั “Windows+R” แล้วพิมพ์คาว่า Service

9 พฤษภาคม 2560

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้างาน

จัดทาโดย

จามิกร ไต่วลั ย์

จามิกร ไต่วลั ย์

สรายุทธ มณี งาม

4. จากนั้นให้เข้าไปยัง C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS ให้ทา
การลบไฟล์ออกให้หมดโดยเฉพาะไฟล์นามสกุล .SHD และ .SPL

“Spooler SubSystem App”
สาเหตุ : ส่วนใหญ่เกิดจากการแชร์ Printer ซึ่งใน Windows จะมี
Application ที่ ชื่ อ ว่า Spooler มี ห น้า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การ
กระบวนการพิ ม พ์ เมื่ อ มี ก ารสั่ง พิ ม พ์เ ข้า มาจากเครื่ อ งหลาย
เครื่ องพร้อมๆกัน อาจทาให้ Spooler เกิด Error ได้
3. หาไฟล์ที่ชื่อว่า “Print Spooler” จากนั้นคลิกขวา เลือก STOP
การแก้ ไข :
1. เมื่อเกิดปัญหาหน้าจะจะแสดง Error ดังภาพ

ผลที่ได้รบั

5. เมื่อลบไฟล์เสร็ จแล้วให้ กลับไปทาตามข้อ 3 หาไฟล์ที่ชื่อว่า “Print
Spooler” จากนั้นคลิกขวา เลือก START
6. จากนั้น Restart เครื่ อง 1 ครั้ง
ข้ อควรระวัง : ก่อนทาการแก้ Error ควรยกเลิกคาสัง่ พิมพ์ที่ทาค้างไว้ให้
หมดก่อน
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ : สามารถสัง่ พิมพ์ได้ตามปกติ
วันที่
ผูถ้ า่ ยทอด
ผูร้ บั การถ่ายทอด
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แก้ปัญหาข้อมูลใน flash drive หาย ; กรณี โดนไวรัสซ่อนไฟล์

เลขที่เอกสาร 
วันที่รายงาน

 ความรูพ้ นฐาน
ื้

 การแก้ไขปรับปรุง

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลใน flash drive หาย
ปัญหา : ข้อมูลใน flash drive หายไปแต่ยงั คงมีเนื้อที่ใช้งานใน flash
drive อยู่
สาเหตุ : เนื่องจากโดน Virus ซ่อน Folder และ File

 ความยุง่ ยาก/ปั ญหาที่เกิดขึ้ น

2. คลิกที่ Start >Run หรื อ ใช้คาสัง่ ลัด “Windows+R”

การแก้ ไข :
1. ให้นา flash drive ไป ScanVirus ในเครื่ องที่มี ScanVirus ที่ Update
อยูเ่ สมอ
3. เมื่อ ENTER แล้วจะเข้ามายังหน้าต่าง cmd

ผลที่ได้รบั

4. จากนั้นเข้าไปยังไดร์ของ flash drive ด้วยคาสัง่ F: หรื อ G:
หรื อตามไดเรกทอรี ที่ตอ้ งการแก้ปัญหา
วันที่
ผูถ้ า่ ยทอด
ผูร้ บั การถ่ายทอด

9 พฤษภาคม 2560

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้างาน

จัดทาโดย

จามิกร ไต่วลั ย์

จามิกร ไต่วลั ย์

สรายุทธ มณี งาม

7. จากนั้นพิมพ์คาสัง่ L:\> attrib -s -h -r /s /d กด ENTER

8. รอจนตรวจสอบและแก้ปัญหาเสร็ จจากนั้นเปิ ดใช้งานได้ตามปกติ

ข้ อควรระวัง : ห้ามนา flash drive ไปแก้ไขกับกับเครื่ องที่ไม่มี
ScanVirus โดยเด็ดขาด
ผลลัพธ์ ทไี่ ด้ : สามารถเปิ ดไฟล์ขอ้ มูลใน flash drive ได้ตามปกติ

