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ววิธธีการประเมวินความทนทานตต่อสภาพแวดลล้อม
สสาหรรับ บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
เลต่ม ๔ ความผวิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
METHOD to EVALUATING ENVIRONMENT RELIABILITY
for COMPUTER EQUIPMENT AND FUNCTIONAL COMPONENTS
PART 4 : ELECTROMAGNETIC FAILURE

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
๑. ขอบขต่าย
เอกสารนนนี้ อธธิบายและใหห้วธิธนการประเมธินและระบบุคบุณลลักษณะทนตที่ ห้องการดห้านความทนทานตต่อสภาพ
แวดลห้อมของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ใหห้เปป็นไปในลลักษณะเดนยวกลัน เพพที่อใหห้
บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่มนความเหมาะสมตต่อการใชห้งานในสภาพแวดลห้อมปกตธิ
ของประเทศไทยไดห้ โดยไมต่จจาเปป็นตห้องกจาหนดใหห้ผผล้ใชล้จดลั ใหห้มนการเตรนยมการเพพที่อควบคบุมสภาพแวดลห้อม
สจาหรลับใชห้งานเพธิที่มเตธิม
วธิธดน จาเนธินการตต่างๆ กจาหนดไวห้สจาหรลับการตรวจสอบความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วน
ประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ ภายใตห้ภาวะแวดลห้อมทนที่เกธิดความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ไดห้แกต่ การปลต่อย
ประจบุไฟฟฟ้าสถธิต (electrostatic discharge, ESD) ภาวะชลัที่วครรต่อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า (electrical fast
transient, EFT/burst) การเสธิรจร์ (surge) ภาวะแรงดลันไฟฟฟ้าดธิที่งลง ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสลันี้น ๆ และ
แปรเปลนที่ยน (voltage dips, short interruptions and voltage variations)
เอกสารนนนี้กจาหนดขขนี้นโดยใชห้ ขห้อมรลปฟ้อนกลลับจากผผล้ใชล้ และเอกสารตต่อไปนนนี้เปป็นแนวทาง
– มอก. ๑๔๕๑ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลธิตภลัณฑร์อตบุ สาหกรรม ความเขห้ากลันไดห้ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
เลต่ม ๔ เทคนธิคการทดสอบและการวลัด สต่วนทนที่ ๑ ภาพโดยรวมของการทดสอบภรมธิคบุห้มกลัน
– มอก. ๑๔๕๒ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลธิตภลัณฑร์อตบุ สาหกรรม ความเขห้ากลันไดห้ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
เลต่ม ๔ เทคนธิคการทดสอบและการวลัด สต่วนทนที่ ๒ การทดสอบภรมธิคบุห้มกลันการปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิต
– มอก. ๑๔๕๔ – ๒๕๕๒ มาตรฐานผลธิตภลัณฑร์อตบุ สาหกรรม ความเขห้ากลันไดห้ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
เลต่ม ๔ เทคนธิคการทดสอบและการวลัด สต่วนทนที่ ๔ การทดสอบภรมธิคบุห้มกลันภาวะชลัที่วครรต่อยต่างเรล็วทาง
ไฟฟฟ้า
– มอก. ๑๔๕๕ – ๒๕๔๐ มาตรฐานผลธิตภลัณฑร์อตบุ สาหกรรม ความเขห้ากลันไดห้ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
เลต่ม ๔ เทคนธิคการทดสอบและการวลัด สต่วนทนที่ ๕ การทดสอบภรมธิคบุห้มกลันเสธิรร์จ
– มอก. ๑๔๖๐ – ๒๕๕๒ มาตรฐาน ผลธิตภลัณฑร์อบุตสาหกรรม ความเขห้ากลันไดห้ทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
เลต่ม ๔ เทคนธิคการทดสอบและการวลัด สต่วนทนที่ ๑๑ การทดสอบภรมธิคบุห้มกลันเมพที่อแรงดลันไฟฟฟ้าดธิที่งลง
ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสลันี้น ๆ และแปรเปลนที่ยน
๒. บทนวิยาม
๒.๑ บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์ หมายถขง ชบุดสจาเรล็จของคอมพธิวเตอรร์สต่วนบบุคคล คอมพธิวเตอรร์สถานนงาน
(workstation computer) คอมพธิวเตอรร์แมต่ขต่าย หรพอสต่วนประกอบเชธิงหนห้าทนที่ซขที่งใชห้ประกอบเปป็นสต่วน
หนขที่งของชบุดสจาเรล็จขห้างตห้น
๒.๒ ตรัวอยต่างทดสอบ หมายถขง ตลัวอยต่างทนที่ใชห้ทดสอบหรพอใชห้เปป็นตลัวแทนสจาหรลับทดสอบ
๒.๓ สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ (functional part) หมายถขง สต่วนประกอบของบรธิภลัณฑร์ททนที่ จาหนห้าทนที่เฉพาะหนห้าทนที่
ใดหนห้าทนที่หนขที่ง เชต่น แผงแปฟ้นอลักขระ (keyboard) เมาสร์ (mouse) จอภาพ กห้านควบคบุม (joystick) หนต่วย
ประมวลผลกลาง (central processing unit, CPU) หนต่วยขลับจานบลันทขกแบบแขล็ง (hard disk drive)
๒/๑๙
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๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

แผต่นวงจรโมเดล็ม (modem card) แผต่นวงจรขต่ายงานบรธิเวณเฉพาะทนที่ (LAN card) มอดรล (module)
หนต่วยจต่ายกจาลลังไฟฟฟ้า (power supply unit) พลัดลมระบายความรห้อน
บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง (associated equipment) หมายถขง บรธิภลัณฑร์หรพอเครพที่องสจาเรล็จอพที่นทนที่ตห้องใชห้รต่วมใน
การใชห้งานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
ชต่องทาง (port) หมายถขง ชต่องทางเขห้าของความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าสรต่บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
ผผล้ผลวิต หมายถขง ผรห้ทจา ผรห้สรห้าง ผรห้ประกอบ หรพอผรห้ดดลั แปลงบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิง
หนล้าทธีที่
ผผล้ใชล้ หมายถขง ผรห้ใชห้งาน หรพอผรห้สลัที่งงานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ โดยใหห้ถพอวต่าผผล้
ใชล้ไมต่ไดห้รลับการฝฝึกอบรมการใชห้งานหรพอควบคบุมบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
ความเบธีที่ยงเบน หมายถขง สภาวะหรพอ ลลักษณะทนที่การทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบ
เชวิงหนล้าทธีที่หรพอบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง มนการเปลนที่ยนไปจากทนที่ระบบุไวห้ แตต่ยลังสามารถทจางานใหห้สจาเรล็จตามทนที่
กจาหนดไวห้ไดห้

๓. แนวทางการการทดสอบ
แนวทางการทดสอบทนที่ใชห้ในเอกสารนนนี้ ใหห้เปป็นไปตามมาตรฐานผลธิตภลัณฑร์อตบุ สาหกรรมทนที่ไดห้อห้างถขงในขห้อ ๗
ยกเวห้นในสต่วนทนที่มนการเพธิที่มเตธิมหรพอดลัดแปลงใด ๆ ทนจที่ จาเปป็นสจาหรลับการทดสอบใหห้บลันทขกขห้อมรลทนที่เกนที่ยวขห้อง
กลับการทดสอบ ไวห้อยต่างเพนยงพอ เพพที่อใหห้สามารถทจาการทดสอบซจนี้าไดห้
ใหห้ใชห้ตวรั อยต่างทดสอบตลัวเดนยวกลัน ทดสอบไปทนละหนขที่งหลัวขห้อ
การทดสอบเปป็นชบุดตต่อเนพที่อง ใหห้เปป็นทางเลพอก
๔. ภาวะทรัที่วไปสสาหรรับการทดสอบ
สภาพแวดลห้อมสจาหรลับการทดสอบในเอกสารนนนี้ ใหห้เปป็นไปตามหลัวขห้อการทดสอบ ดลังตต่อไปนนนี้
๔.๑ การทดสอบความทนทานตต่อ การปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิต ใหห้ดจาเนธินการภายใตห้สภาพแวดลห้อม ตต่อไปนนนี้
อบุณหภรมธิ
๑๕ องศาเซลเซนยส ถขง ๓๕ องศาเซลเซนยส
ความชพนี้นสลัมพลัทธร์

รห้อยละ ๓๐ ถขง รห้อยละ ๖๐

ความดลันบรรยากาศ

๘๖ กธิโลปาสกาล ถขง ๑๐๖ กธิโลปาสกาล

คลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ตห้องไมต่มนผลกระทบตต่อผลการทดสอบ
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๔.๒ การทดสอบความทนทานตต่อภาวะชลัที่วครรต่อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า ใหห้ดจาเนธินการภายใตห้สภาพแวดลห้อม ตต่อไปนนนี้
อบุณหภรมธิ
ไมต่กจาหนด
ความชพนี้นสลัมพลัทธร์
ไมต่กจาหนด
คลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ตห้องไมต่มนผลกระทบตต่อผลการทดสอบ
๔.๓ การทดสอบความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสธิรร์จ ใหห้ดจาเนธินการภายใตห้สภาพแวดลห้อม ตต่อไปนนนี้
อบุณหภรมธิ
ไมต่กจาหนด
ความชพนี้นสลัมพลัทธร์
ไมต่กจาหนด
คลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ตห้องไมต่มนผลกระทบตต่อผลการทดสอบ
๔.๔ การทดสอบความทนทานตต่อแรงดลันไฟฟฟ้าดธิที่งลง ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสลันี้น ๆและแปรเปลนที่ยน ใหห้
ดจาเนธินการภายใตห้สภาพแวดลห้อม ตต่อไปนนนี้
อบุณหภรมธิ
ไมต่กจาหนด
ความชพนี้นสลัมพลัทธร์
ไมต่กจาหนด
คลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า สภาพแวดลห้อมคลพที่นแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า ตห้องไมต่มนผลกระทบตต่อผลการทดสอบ
๕. เครรที่องทดสอบ
เครพที่องทดสอบทนที่ใชห้ในเอกสารนนนี้ ใหห้เปป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๒-๒๕๕๒ มอก. ๑๔๕๔-๒๕๕๒ มอก.
๑๔๕๕-๒๕๔๐ มอก. ๑๔๖๐-๒๕๔๐
๖. การเตรธียมการทดสอบและการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ
การเตรนยมการทดสอบและการจลัดวางตรัวอยต่างทดสอบ ใหห้เปป็นไปตาม มอก. ๑๔๕๒-๒๕๕๒ มอก.
๑๔๕๔-๒๕๕๒ มอก. ๑๔๕๕-๒๕๔๐ มอก. ๑๔๖๐-๒๕๔๐
๗. ววิธกธี ารทดสอบ
๗.๑ วธิธทน ดสอบความทนทานตต่อการปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิต
ตามคบุณลลักษณะทนที่ตห้องการในตารางทนที่ ๑ มนรายละเอนยดการทดสอบอห้างอธิงตาม มอก. ๑๔๕๒ – ๒๕๕๒
โดยมนเงพที่อนไขเพธิที่มเตธิม ดลังนนนี้
– การปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิต ตห้องปลต่อยเฉพาะทนที่พพนี้นผธิวของตรัวอยต่างทดสอบทนที่จะถรกสลัมผลัสในระหวต่าง
การใชห้งาน รวมทลันี้งบรธิเวณทนที่ผผล้ใชล้สามารถเขห้าถขงไดห้ตามทนกที่ จาหนดในครต่มพอการใชห้งาน เชต่น การ
ทจาความสะอาด (หรพอการใสต่วลัสดบุสธินี้นเปลพอง) ในขณะทนที่ตรัวอยต่างทดสอบไดห้รลับกจาลลังไฟฟฟ้า
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– จจานวนจบุดทดสอบจะขขนี้นอยรต่กลับชนธิดของตรัวอยต่างทดสอบ ขห้อกจาหนดตาม ขห้อ 8.3.1 และ Annex
A ขห้อ A.5 ของ มอก. 1452 – 2552 จะตห้องนจามาพธิจารณาในการเลพอกจบุดทดสอบ การปลต่อย
ประจบุไฟฟฟ้าสถธิตแบบสลัมผลัสไมต่ตห้องทดสอบสจาหรลับขลันี้วตต่อแบบเปปิด (open connector)
– ขห้อแนะนจาในการเลพอกจบุดทดสอบ มนแสดงไวห้ใน Annex A ขห้อ A.5 ของ มอก. 1452 – 2552 โดย
ตห้องใหห้ความสนใจเปป็นพธิเศษในการเลพอกจบุดทดสอบสจาหรลับ แผงแปฟ้นอลักขระ แปฟ้นหมบุน (dialing
pads) สวธิตชร์ไฟฟฟ้า (power switch) ชต่องเสนยบตลัวขลับ (drive slots) ชต่องเสนยบแผต่นวงจร (card
slots) พพนี้นทนรที่ อบ ๆ ชต่องทางสพที่อสาร เปป็นตห้น
– การปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิตใหห้ทจาไดห้ ๒ วธิธน ดลังตต่อไปนนนี้
– การปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสกลับพพนี้นผธิวตลัวนจา และการปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสกลับแผต่นปลต่อย
ประจบุ (coupling plane)
ตรัวอยต่างทดสอบตห้องถรกปลต่อยประจบุทดสอบอยต่างนห้อย 200 ครลันี้ง โดยเปป็นประจบุขลันี้วบวก 100
ครลันี้ง และเปป็นประจบุขลันี้วลบ 100 ครลันี้ง ทนจที่ บุดทดสอบอยต่างนห้อย 4 จบุด สจาหรลับตรัวอยต่างทดสอบทนที่
เปป็นบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่แบบตลันี้งโตต๊ะตห้องมนจบุดทดสอบ 1 จบุดอยรต่ทนที่
ตรงกลางขอบดห้านหนห้าของแผต่นปลต่อยประจบุแนวนอน (horizontal coupling plane) โดย
ทดสอบดห้วยการปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสทางอห้อม (indirect contact discharge) อยต่างตจที่า
จจานวน 50 ครลันี้ง จบุดทดสอบอพที่น ๆ ทลังนี้ หมดตห้องถรกทดสอบ การปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสทางตรง
(direct contact discharge) อยต่างนห้อย 50 ครลันี้ง (ขลันี้วละ 25 ครลันี้ง) พพนี้นทนที่ของตรัวอยต่างทดสอบ
ทลันี้งหมดทนที่ปกตธิผผล้ใชล้สามารถสลัมผลัสไดห้ตห้องถรกทดสอบ ถห้าหาจบุดทดสอบแบบสลัมผลัสทางตรงไมต่ไดห้
ใหห้ทดสอบการปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสทางอห้อมแทนจจานวนอยต่างนห้อย 200 ครลันี้ง (ใชห้แผต่นปลต่อย
ประจบุแนวตลันี้งทดสอบตาม มอก. 1452-2552)
หมายเหตต การทดสอบการปลต่อยประจบุไฟฟฟ้าสถธิตแบบสลัมผลัสทนที่ระดลับตจที่ากวต่าทนที่ไดห้กจาหนดในขห้อ 5 ของ
มอก. 1452-2552 ไมต่ตห้องทดสอบ

– การปลต่อยประจบุทางอากาศบรธิเวณทนที่เปป็นชต่องเปปิด และพพนี้นผธิวทนที่เปป็นฉนวนในสต่วนตต่าง ๆ ของ
ตรัวอยต่างทดสอบทนที่ไมต่สามารถทจาการทดสอบการปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัสไดห้ ใหห้ตรวจสอบหาจบุด
ทนที่มนโอกาสทนจที่ ะมนการลลัดขห้ามผต่านอากาศ (breakdown) เมพที่อผผล้ใชล้เขห้าถขง เชต่น จบุดเปปิดตาม ขอบ
ของกบุญแจ เปลพอกผธิวของแผงแปฟ้นอลักขระใหห้ทดสอบดห้วยวธิธนการปลต่อยประจบุทางอากาศ
๗.๒ วธิธกน ารทดสอบความทนทานตต่อภาวะชลัที่วครรต่อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า
ตามคบุณลลักษณะทนที่ตอห้ งการในตารางทนที่ ๒ มนรายละเอนยดการทดสอบอห้างอธิงตาม มอก. 1454-2552
โดยมนเงพที่อนไขเพธิที่มเตธิมดลังนนนี้
– ถห้าตรัวอยต่างทดสอบมนชต่องทางเขห้าออกทนที่เหมพอนกลันหลายชต่องทาง ใหห้เลพอกทดสอบชต่องทางใด
ชต่องทางหนขที่ง
– สายทนที่มนตวลั นจาหลายเสห้น เชต่น สายสพที่อสารแบบ ๕๐ ครต่ ใหห้ทดสอบแบบสายเสห้นเดนยว
– ทดสอบเฉพาะสายทนที่ผผล้ผลวิตกจาหนดสจาหรลับการสพที่อสารดห้วยสายยาวเกธินกวต่า ๓ เมตร
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– ความยาวสายตต่อระหวต่างตรัวอยต่างทดสอบกลับอบุปกรณร์ครต่ควบ (coupling device) ควรจะใหห้สลันี้น
ทนที่สดบุ เทต่าทนที่จะเปป็นไปไดห้ในชต่วง ๐.๕ เมตร ถขง ๓.๐ เมตร
๗.๓ การทดสอบความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสธิรร์จตามคบุณลลักษณะทนที่ตห้องการในตารางทนที่ ๓ มนรายละเอนยดการ
ทดสอบอห้างอธิงตาม มอก. 1455-2540
๗.๔ การทดสอบความทนทานตต่อแรงดลันไฟฟฟ้าดธิที่งลง ขาดหายไปเปป็น ระยะเวลาสลันี้น ๆ และแปรเปลนที่ยน ตาม
คบุณลลักษณะทนที่ตห้องการใน ตารางทนที่ ๔ มนรายละเอนยดการทดสอบอห้างอธิงตาม มอก. 1460 -2540
๘. การประเมวินผลการทดสอบ
ใหห้แบต่งระดลับความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าโดยประเมธินจากเกณฑร์ยอมรลับทนที่ บรวิภรัณฑฑ์
คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ร์ไดห้รลับจากแตต่ละหลัวขห้อการทดสอบ
๘.๑ เกณฑร์ยอมรลับของความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าแตต่ละหลัวขห้อทดสอบกจาหนดไวห้ดลังนนนี้
๘.๑.๑ ขห้อกจาหนดเฉพาะความทนทานตต่อไฟฟฟ้าสถธิต
ตารางทธีที่ ๑ ระดรับแรงดรันไฟฟฟ้าทดสอบทธีกที่ สาหนดสสาหรรับการทดสอบความทนทานตต่อไฟฟฟ้าสถวิต
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
เกณฑฑ์การยอมรรับ
หมายเหตต
เปลพอกผธิวนอก
4 kV (การปลต่อยประจบุ
๒
แบบสลัมผลัส)
8 kV (การปลต่อยประจบุ
๒
ทางอากาศ)
๘.๑.๒ ขห้อกจาหนดเฉพาะความทนทานตต่อภาวะชลัที่วครรต่อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า
ตารางทธีที่ ๒ ระดรับแรงดรันไฟฟฟ้าทดสอบทธีกที่ สาหนดสสาหรรับการทดสอบความทนทานตต่อภาวะชรัที่วครผต่
อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า
ตจาแหนต่ง
ระดลับ
เกณฑร์การยอมรลับ
หมายเหตบุ
ชต่องทางเขห้าออกของสาย 0.5 kV, 5/50 Tr/Th µS,
๒
ดรหมายเหตบุ ๑ และ ๒
สลัญญาณสพที่อสาร
ความถนที่ซจนี้า 5 kHz
จบุดเชพที่อมตต่อกลับแหลต่งจต่าย 1 kV, 5/50 Tr/Th µS,
๒
ดรหมายเหตบุ ๓
ไฟฟฟ้าประธานกระแสสลลับ ความถนที่ซจนี้า 5 kHz
หมายเหตต ๑ ทดสอบกลับสายทนที่ผผล้ผลวิตกจาหนดใหห้ใชห้สายสพที่อสารทนที่มนความยาวมากกวต่า ๓ เมตรไดห้
หมายเหตต ๒ ทดสอบกลับสายทบุกสายทนที่ตต่อถขงกราวดร์
หมายเหตต ๓ รวมถขงอบุปกรณร์ทนที่วางตลาดพรห้อมกลับตลัวแปลงไฟ (a.c./d.c. Converter)
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๘.๑.๓ ขห้อกจาหนดเฉพาะความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสธิรร์จ
ตารางทธีที่ ๓ ระดรับแรงดรันไฟฟฟ้าทดสอบทธีที่กสาหนดสสาหรรับการทดสอบความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสวิรฑ์จ
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
เกณฑฑ์การยอมรรับ
หมายเหตต
ชต่องทางเขห้าออกของสาย 1 kV และ 4 kV ทนที่
๑
ดรหมายเหตบุ ๑, ๒, ๓ และ
สลัญญาณสพที่อสาร
10/700 Tr/Th µS
๔
จบุดเชพที่อมตต่อกลับแหลต่งจต่าย 1 kV (สายเฟสกลับสาย
๒
ดรหมายเหตบุ ๕ และ ๖
ไฟฟฟ้าประธานกระแสสลลับ เฟส) และ 2 kV (สายเฟส
กลับดธิน) ทนที่ 1.2/50 (8/20)
Tr/Th µS
หมายเหตต ๑ ทดสอบกลับสายทนที่ผผล้ผลวิตกจาหนดอาจจะตต่อโดยตรงกลับสายภายนอก
หมายเหตต ๒ สจาหรลับชต่องทางทนที่มนตลัวปฟ้องกลันขลันนี้ ตห้น (primary protection) ใหห้ทดสอบทนที่แรงดลันไดห้ถขง 4kV นอกนลันนี้ ใหห้ทดสอบทนที่
1kV
หมายเหตต ๓ ทดสอบกลับสายทบุกสายทนที่ตต่อถขงดธิน
หมายเหตต ๔ หากใชห้โครงขต่ายครต่ควบ (coupling network) แบบรรปคลพที่น 10/700 µs แลห้วมนผลกระทบตต่อการทจางานของชต่อง
ทางความเรล็วสรง (high speed data ports) ใหห้ทดสอบดห้วยรรปคลพที่น 1.2/50(8/20) µs และโครงขต่ายครต่ควบทนที่
เหมาะสม
หมายเหตต ๕ รวมถขงบรวิภณ
รั ฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่แยกตลัวแปลงไฟไวห้นอกตลัวบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ดห้วย (seperate a.c./d.c. power converter)
หมายเหตต ๖ เมพที่อผผล้ผลวิตกจาหนดมาตรการปฟ้องกลันไวห้ และไมต่สามารถจจาลองการปฟ้องกลันนนนี้ไดห้ ในระหวต่างการทดสอบใหห้ทดสอบ
ดห้วยระดลับทนที่ถรกลดลงเปป็น 0.5kV (สายเฟสกลับสายเฟส) และ 1kV (สายเฟสกลับดธิน)

๘.๑.๔ ขห้อกจาหนดเฉพาะความทนทานตต่อแรงดลันไฟฟฟ้าดธิที่งลง ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสลันี้นๆ และแปร
เปลนที่ยน
ตารางทธีที่ ๔ ระดรับแรงดรันไฟฟฟ้าทดสอบทธีกที่ สาหนดสสาหรรับการทดสอบความทนทานตต่อแรงดรันไฟฟฟ้าดวิที่งลง
ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสรัสั้น ๆ และแปรเปลธีที่ยน
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
เกณฑฑ์การยอมรรับ
หมายเหตต
สายไฟทนที่เชพที่อมตต่อกลับแหลต่ง ไฟตก
๒
ดรหมายเหตบุ ๑ และ ๒
จต่ายไฟฟฟ้าประธาน
> 95% 0.5 คาบเวลา
กระแสสลลับ
ไฟตก
๑
30% 25 คาบเวลา
ไฟขาดชต่วง
๑
> 95% 250 คาบเวลา
หมายเหตต ๑ รวมถขงบรวิภณ
รั ฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่แยกตลัวแปลงไฟไวห้นอกตลัวบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์
และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ดห้วย (seperate a.c./d.c. power converter)
หมายเหตต ๒ ใหห้การเปลนที่ยนแปลงเกธิดขขนี้นทนที่มบุม ๐ องศาของรรปคลพที่น
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ระดลับเกณฑร์ความทนทานเปป็นไปตามลลักษณะความเบธีที่ยงเบนหรพอความสรญเสนยความสามารถในการ
ทจางานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทตนที่ รวจพบไดห้หลลังจากการทดสอบ แบต่ง
เปป็น ๔ ระดลับ ดลังนนนี้
ระดลับ ๓ ระหวต่างและหลลังการทดสอบ ตรัวอยต่างทดสอบสามารถทจางานไดห้ตต่อเนพที่องตามทนที่ไดห้ตลันี้งใจ โดย
ปราศจากการเบนที่ยงเบนในการทจางาน สมรรถนะในการทจางานตห้องไมต่เสพที่อมลงหรพอสรญเสนยความ
สามารถของสมรรถนะตจที่าสบุดทนที่ยอมใหห้ไดห้ตามทนที่ผผล้ผลวิตกจาหนด เมพที่อตรัวอยต่างทดสอบไดห้ถรกใชห้ตาม
ทนที่ไดห้ตลันี้งใจ ระดลับสมรรถนะนนนี้อาจถรกแทนโดยการสรญเสนยของสมรรถนะทนที่อนบุญาตใหห้ ถห้าระดลับ
สมรรถนะตจที่าสบุดหรพอการสรญเสนยสมรรถนะทนที่ยอมใหห้ไมต่ไดห้ถรกกจาหนดโดยผผล้ผลวิต ดลังนลันี้นระดลับ
สมรรถนะนนนี้อาจไดห้มาจากรายละเอนยดของตรัวอยต่างทดสอบ เอกสาร และโดยความคาดหวลัง
ของผผล้ใชล้อยต่างมนเหตบุผลจากการใชห้งานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ตามทนที่
ไดห้ตลันี้งใจ
ระดลับ ๒ หลลังการทดสอบ ตรัวอยต่างทดสอบจะตห้องทจางานไดห้อยต่างตต่อเนพที่องตามทนที่ไดห้ตลันี้งใจ โดยปราศจาก
การเบนที่ยงเบนในการทจางาน ไมต่มนการเสพที่อมถอยของสมรรถนะหรพอสรญเสนยหนห้าทนที่ทนที่ไดห้อนบุญาต
หลลังจากเสรล็จสธินี้นการทดสอบ
ระหวต่างการทดสอบอนบุญาตใหห้มนการเสพที่อมถอยของสมรรถนะไดห้ อยต่างไรกล็ตามตห้องไมต่มนการ
เปลนที่ยนแปลงในสมรรถนะของการทจางาน หรพอการเกล็บขห้อมรลทนกที่ จาหนดไวห้ยลังคงอยรต่หลลังจากการ
ทดสอบ
ถห้าระดลับสมรรถนะทนตที่ จที่าสบุด (หรพอการสรญเสนยสมรรถนะทนที่อนบุญาต) ไมต่ไดห้ถรกกจาหนดโดยผผล้ผลวิต
ดลังนลันี้นคต่าสมรรถนะนนนี้อาจไดห้มาจากรายละเอนยดของตรัวอยต่างทดสอบ เอกสาร และโดยความ
คาดหวลังของผผล้ใชล้อยต่างมนเหตบุผลจากการใชห้งานบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิง
หนล้าทธีที่ตามทนที่ไดห้ตลันี้งใจ
ระดลับ ๑ ระหวต่างและหลลังการทดสอบ อนบุญาตใหห้มนตรัวอยต่างทดสอบเกธิดการสรญเสนยหนห้าทนที่ไดห้ชวลัที่ คราว
แตต่สามารถกลลับมาทจางานดห้วยตลัวเอง หรพอสามารถกลลับมาโดยการควบคบุมของผผล้ใชล้หรพอตามวง
รอบกจาลลังงานทนจที่ ต่ายใหห้ตรัวอยต่างทดสอบโดยผผล้ใชล้ ตามครต่มพอของผผล้ผลวิต
หนห้าทนที่และ/หรพอขห้อมรลทนที่ถรกเกล็บในหนต่วยความจจาแบบไมต่ใชห้ไฟฟฟ้าหรพอทนที่ปฟ้องกลันการสรญหายของ
ขห้อมรลโดยแบตเตอรนสที่ จารอง ไมต่ควรสรญหาย
ระดลับ ๐ ระหวต่างและหลลังการทดสอบ ตรัวอยต่างทดสอบเกธิดการชจารบุดเสนยหาย

๘/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
๘.๒ การแบต่งระดลับเกณฑร์ความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่จากการประเมธินตามเกณฑร์ยอมรลับทนที่บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบ
เชวิงหนล้าทธีที่ไดห้รลับในแตต่ละหลัวขห้อทดสอบ สามารถแบต่งเปป็น ๕ ระดลับ ดลังนนนี้
ระดลับ ๔ ระดลับเกณฑร์ความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับ
จาก ๔ หลัวขห้อการทดสอบอยรต่สรงกวต่าเกณฑร์ยอมรลับทนที่กจาหนดไวห้ในขห้อ ๘.๑
ระดลับ ๓

ระดลับเกณฑร์ความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับ
จาก ๔ หลัวขห้อการทดสอบมนหลัวขห้อใดหลัวขห้อหนขที่งสรงกวต่าเกณฑร์ยอมรลับ และไมต่มนหลัวขห้อใดหลัวขห้อ
หนขที่งตจที่ากวต่าเกณฑร์ยอมรลับทนกที่ จาหนดไวห้ในขห้อ ๘.๑

ระดลับ ๒

ระดลับเกณฑร์ความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับ
จาก ๔ หลัวขห้อการทดสอบเปป็นไปตามเกณฑร์การยอมรลับทนที่กจาหนดไวห้ในขห้อ ๘.๑

ระดลับ ๑

ระดลับเกณฑร์ความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับ
จาก ๔ หลัวขห้อการทดสอบอยรต่ตจที่า วต่าเกณฑร์ยอมรลับทนที่กจา หนดไวห้ในขห้อ ๘.๑ แตต่ทบุกหลัวขห้อการ
ทดสอบตห้องไดห้รลับเกณฑร์ยอมรลับของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่สรง
กวต่าระดลับ ๐

ระดลับ ๐

ระดลับเกณฑร์ความทนทานของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนที่ไดห้รลับ
จาก ๔ หลัวขห้อการทดสอบมนหลัวขห้อใดหลัวขห้อหนขที่งอยรต่ในระดลับ ๐

หมายเหตต

ดรตลัวอยต่างการประเมธินผลการทดสอบไดห้จากภาคผนวก ค.

๙. รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ (ดรตลัวอยต่างในภาคผนวก ข.) ประกอบดห้วยรายละเอนยดดลังตต่อไปนนนี้
๙.๑ ขห้อมรลทลัที่วไป
– ชพที่อผรทห้ ดสอบ
– วลันเวลาทนดที่ จาเนธินการทดสอบ
– สภาพแวดลห้อมของการทดสอบ เชต่น อบุณหภรมธิ ความชพนี้น
– แรงดลันไฟฟฟ้าทนที่ใชห้ในการทดสอบ
๙.๒ ขห้อมรลเกนที่ยวกลับตรัวอยต่างทดสอบ
ระบบุรายละเอนยดของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง
ไดห้แกต่ เครพที่องหมายการคห้าทนที่จดทะเบนยน รบุต่นอห้างอธิง หมายเลขประจจาเครพที่องของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์
และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง
๙.๓ รายละเอนยดของสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่แตต่ละชธินี้นสต่วนทนที่นจามาประกอบรวมกลันเปป็นบรวิภรัณฑฑ์
คอมพวิวเตอรฑ์ ไดห้แกต่ เครพอที่ งหมายการคห้าทนจที่ ดทะเบนยน รบุนต่ อห้างอธิง คบุณสมบลัตธิของบรธิภณ
ลั ฑร์เชธิงหนห้าทนที่
๙/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
๙.๔ ระดลับเกณฑร์ความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าสรงสบุดทนที่บรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วน
ประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ทนไดห้ ตามผผล้ผลวิตระบบุ
๙.๕ รายละเอนยดและรบุต่นของ ระบบปฏธิบลัตธิการ (operating system, OS) โปรแกรมประยบุกตร์ (application
software) ชบุดโปรแกรมขลับสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ (driver software) ทนที่ใชห้ และการตลันี้งคต่าตต่าง ๆ ของ
บรธิภลัณฑร์
๙.๖ รายละเอนยดของรรปแบบการจลัดวางบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่ และบรวิภรัณฑฑ์ทธีที่
เกธียที่ วขล้องในขณะทจาการทดสอบ และรรปถต่าย (หากเหมาะสม)
๙.๗ ระดลับเกณฑร์ความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าทนที่ไดห้รลับจากการทดสอบแตต่ละหลัวขห้อการ
ทดสอบ
๙.๘ ระดลับเกณฑร์ความทนทานตต่อความผธิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าทนที่ไดห้รลับของบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และ
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่

๑๐/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
ภาคผนวก ก. รผปแบบการทดสอบแตต่ละหรัวขล้อ

รผปทธีที่ ก.๑ ตรัวอยต่างการจรัดวางสสาหรรับทดสอบบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่วางบนโตต๊ะ

๑๑/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕

รผปทธีที่ ก.๒ ตรัวอยต่างการจรัดวางสสาหรรับทดสอบบรวิภรัณฑฑ์คอมพวิวเตอรฑ์และสต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่วางบนพรสั้น

๑๒/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕

รผปทธีที่ ก.๓ รผปแบบทรัที่วไปสสาหรรับการทดสอบเฉพาะแบบ

๑๓/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
ภาคผนวก ข. ตรัวอยต่างรผปแบบรายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ
หห้องปฏธิบลัตกธิ ารทดสอบ........................................................................................................................................
หมายเลขรายงาน
...................................................................................
หมายเลขตลัวอยต่างทดสอบ
…..................................................................................
ชพที่อและทนที่อยรต่ของผรห้ขอรลับบรธิการ
…..................................................................................
…..................................................................................
…..................................................................................
วลันทนที่รลับตรัวอยต่างทดสอบ
…..................................................................................
วลันทนที่ดจาเนธินการทดสอบ
…..................................................................................
รายละเอธียดของตรัวอยต่างทดสอบ
เครพที่องหมายการคห้า : …................................................................................... รบุนต่ : ….........................................
หมายเลขประจจาเครพอที่ ง : …..................................................................................................................................
สต่วนประกอบเชวิงหนล้าทธีที่
เครรที่องหมายการคล้า/รตนต่

คตณสมบรัตวิ

หนต่วยประมวลผลกลาง
แผงวงจรหลลัก (motherboard)
หนต่วยความจจาหลลัก
หนต่วยขลับจานบลันทขกแขล็ง
หนต่วยขลับจานแสง (optical disc drive)
แผต่นวงจรแสดงผลวนดธิโอ (graphics
card)
อพที่น ๆ
ซอฟตฑ์แวรฑ์
ระบบปฏวิบรัตกวิ าร : ….............................................................................................................................................
๑๔/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
โปรแกรมประยตกตฑ์
๑.

….............................................................................

๒.

….............................................................................

๓.

….............................................................................

โปรแกรมขรับ
โปรแกรมขรับ

รตนต่

แผงวงจรหลลัก
แผต่นวงจรแสดงผลวธิดนโอ
อพที่น ๆ
บรวิภรัณฑฑ์ทธีที่เกธีที่ยวขล้อง
ลสาดรับทธีที่
๑.
๒.
๓.

เครรที่องหมายการคล้า/รตนต่

หมายเลขประจสาเครรที่อง

ระดรับเกณฑฑ์ความทนทานตต่อความผวิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าทธีที่ระบตโดยผผล้ผลวิต : ….......................
รผปแบบการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

แสดงรรปแบบการจลัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

รผปทธีที่ ๑ รผปแบบการจรัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

๑๕/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
ระดรับเกณฑฑ์ความทนทานตต่อความผวิดพรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้าของตรัวอยต่างทดสอบ
ความทนทานตต่อไฟฟฟ้าสถวิต
ตสาแหนต่ง
เปลพอกผธิวนอก

ระดรับ
4 kV (การปลต่อยประจบุแบบสลัมผลัส)
8 kV (การปลต่อยประจบุทางอากาศ)

ความทนทานตต่อภาวะชรัที่วครผต่อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
ชต่องทางเขห้าออกของสายสลัญญาณ 0.5 kV, 5/50 Tr/Th µS,
สพที่อสาร
ความถนที่ซจนี้า 5 kHz
จบุ ด เชพที่ อ มตต่ อ กลั บ แหลต่ ง จต่ า ยไฟฟฟ้ า 1 kV, 5/50 Tr/Th µS,
ประธานกระแสสลลับ
ความถนที่ซจนี้า 5 kHz
ความทนทานตต่อไฟฟฟ้าเสวิรฑ์จ
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
ชต่องทางเขห้าออกของสายสลัญญาณ 1 kV และ 4 kV ทนที่ 10/700 Tr/Th
สพที่อสาร
µS
จบุดเชพที่อมตต่อกลับแหลต่งจต่ายไฟฟฟ้า
1 kV (สายเฟสกลับสายเฟส) และ 2
ประธานกระแสสลลับ
kV (สายเฟสกลับดธิน) ทนที่ 1.2/50
(8/20) Tr/Th µS

ระดรับเกณฑฑ์ความทนทาน

ระดรับเกณฑฑ์ความทนทาน

ระดรับเกณฑฑ์ความทนทาน

ความทนทานตต่อแรงดรันไฟฟฟ้าดวิที่งลง ขาดหายไปเปป็นระยะเวลาสรัสั้น ๆ และแปรเปลธีที่ยน
ตสาแหนต่ง
ระดรับ
ระดรับเกณฑฑ์ความทนทาน
สายไฟทนที่เชพที่อมตต่อกลับแหลต่งจต่าย
ไฟตก
ไฟฟฟ้าประธานกระแสสลลับ
> 95% 0.5 คาบเวลา
ไฟตก
30% 25 คาบเวลา
ไฟขาดชต่วง
> 95% 250 คาบเวลา

๑๖/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕
ผลการทดสอบ
ระดลับเกณฑร์ความทนทานตต่อความความผธิด
พรต่องทางแมต่เหลล็กไฟฟฟ้า
ภาพถต่ายของตรัวอยต่างทดสอบ

แสดงรรปแบบการจลัดวางตรัวอยต่างทดสอบ

รผปทธีที่ ๒ (ระบตชรที่อหรรอตสาแหนต่งของรผปถต่าย)

๑๗/๑๙

ศอ. ๒๐๐๑.๔ – ๒๕๕๕

ภาคผนวก ค. ตรัวอยต่างการประเมวินผลการทดสอบ
ความทนทานตต่อไฟฟฟ้าสถวิต

การปลต่อย
ประจตแบบ
สรัมผรัส

การปลต่อย
ประจตทาง
อากาศ

2
3
2
3
2
2

2
3
2
3
2
2

ความทนทานตต่อภาวะชรัที่วครผต่
อยต่างเรล็วทางไฟฟฟ้า

ความทนทานไฟฟฟ้าเสวิรฑ์จ

ความทนทานตต่อแรงดรันไฟฟฟ้าดวิที่งลง ขาด ระดรับเกณฑฑ์ความ
หายไปเปป็นระยะเวลาสรัสั้น ๆ และแปร ทนทานตต่อความผวิด
เปลธีที่ยน
พรต่องทางแมต่เหลล็ก
ไฟฟฟ้า
ชต่องทางเขล้า จตดเชรที่อมตต่อกรับ ชต่องทางเขล้า จตดเชรที่อมตต่อกรับ ไฟตก
ไฟตก ไฟขาดชต่วง
ออกของ
แหลต่งจต่าย
ออกของ
แหลต่งจต่าย >95% 0.5 30% 25 >95% 250
สรัญญาณ ไฟฟฟ้าประธาน สรัญญาณ ไฟฟฟ้าประธาน คาบเวลา คาบเวลา คาบเวลา
สรที่อสาร
กระแสสลรับ
สรที่อสาร
กระแสสลรับ
2
2
1
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
2
2
4
2
1
2
1
1
2
1
1
0
1
1
3
2
2
0
0

๑๘/๑๙

คณะทสางาน
ทธีที่ปรรึกษา
นายพลันธร์ศลักดธิดิ์ ศธิรรธิ ลัชตพงษร์
นายสบุธน ผรห้เจรธิญชนะชลัย

ศรนยร์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสร์และคอมพธิวเตอรร์แหต่งชาตธิ
ศรนยร์เทคโนโลยนอธิเลล็กทรอนธิกสร์และคอมพธิวเตอรร์แหต่งชาตธิ

คณะทสางาน
นายสมเดช แสงสบุรศลักดธิดิ์
นายพธิจลักษร์ เพธิที่มประเสรธิฐ
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