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๑. ข้อบข้วาย
เอกสารนี้อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคณ
ุ ลักษณะที่ต้อง การด้านสมรรถนะด้านการคำานวณและ
ประมวลผลข้้อมลลข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ ให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
สามารถระบุ จำ า แนกบริ ภับ ณ ฑ์ค ค อมพิิ ว เตอรค แ ละสว ว นประกอบเชิิ ง หนา า ทีี่ โ ดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น
สมรรถนะที่ อ้า งอิ ง ถึ ง ความต้อ งการใช้ ง าน และรล ป แบบการทำ า งานที่ กำ า หนด สำ า หรั บ การใช้ ง านใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กำาหนดข้ึ้นโดยใช้ข้้อมลลจากผลาใชิาเป็นแนวทาง

๒. บทีนิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์คคอมพิิว เตอรค หมายถึง ชุดสำาเรจจข้องคอมพิว เตอร์สว วนบุค คล คอมพิว เตอร์ส ถานีงาน
(workstation computer) คอมพิวเตอร์แมวข้วาย หรือ สววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ซึ่งใช้ประกอบเป็นสววน
หนึ่งข้องชุดสำาเรจจข้้างต้น
๒.๒ สว ว นประกอบเชิิ ง หนา า ทีี่ (functional component) หมายถึ ง สว ว นประกอบข้องบริ ภับ ณ ฑ์ค
คอมพิิ ว เตอรค ที่ ทำ า หน้ า ที่ เ ฉพาะหน้ า ที่ ใ ดหน้ า ที่ ห นึ่ ง เชว น แผงแปน น อั ก ข้ระ (keyboard) เมาส์
(mouse) จอภาพ (monitor) ก้านควบคุม (joystick) หนววยประมวลผลกลาง (central processing
unit : CPU) หนววยข้ับจานบันทึกแบบแข้จง (hard disk drive) แผวนวงจรโมเดจม (modem card)
แผวนวงจรข้วายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN card) มอดลล (module) หนววยจวายกำาลังไฟฟนา (power
supply unit) พัดลมระบายความร้อน
๒.๓ ตบวอยวางทีดสอบ หมายถึง ตัวอยวางที่ใช้ทดสอบหรือใช้เป็นตัวแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๔ บริภับณฑ์คทีี่เกี่ยวข้าอง (associated equipment) หมายถึง เครื่องสำาเรจจอื่นที่ต้องการในการใช้งาน
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
๒.๕ ผลาผลิต หมายถึง ผล้ทำา ผล้สร้าง ผล้ประกอบ หรือผล้ดัดแปลงบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบ
เชิิงหนาาทีี่
๒.๖ ผลาใชิา หมายถึง ผล้ใช้งาน หรือผล้สั่งงานบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ โดยให้ถือววา
ผลาใชิาไมวได้รบั การฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่
๒.๗ ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค (equipment mode) หมายถึง ภาวะตวางๆ ข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี่ ที่ผลาผลิตจัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแตวงไว้สำาหรับ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี่นั้น
หมายเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ จึงใช้คำาววา ภัาวะ
ข้องบริภับณฑ์ค (equipment mode) แทนคำาววา ภาวะข้องผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๘ ภัาวะใชิางาน (active mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค เมื่อเชื่อมตวอแหลวงจวายไฟฟนาประธาน
กระแสสลับ และอยลวภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แกว ภัาวะทีำางาน ภัาวะววางงาน
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๒.๙ ภัาวะทีำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คข้ณะทำางานตามหน้าที่หลักอยวางน้อย
หนึ่งหน้าที่
๒.๑๐ ภัาวะววางงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค ที่ไมวได้ทำางาน แตวพร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รับคำาสั่ง หรือมีอกี ชื่อววาภาวะพร้อมทำางาน
๒.๑๑ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค ที่ไมวอยลวในภัาวะใชิางาน เมื่อออกจากภาวะนี้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ จะต้องเข้้าสลวภัาวะววางงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ อยลวในภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววน
ประกอบเชิิงหนาาทีี่ ออกจากแหลวงจวายไฟฟนาต้องไมวมีผลตวอข้้อมลลที่บันทึกไว้ แตวอาจมีผลตวอการเริ่ม
ทำางานใหมวโดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่สามารถเข้้าสลวและออกจากภัาวะปิดได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผลาใชิาโดยตรง บนตำาแหนวงหรือรลปแบบการตั้งควาที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เชวน ปุมมเปดดปดด
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
๒.๑๒ ภัาวะจำาศีีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค ที่ไมวอยลวในภัาวะใชิางาน โดยกวอนที่
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่จะเข้้าสลวภาวะนี้ จะมีการเกจบบันทึกข้้อมลลสถานะ
ปัจจุบัน เมื่อออกจากภาวะนี้ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ จะต้องย้อนคืนสลว
สถานะที่บันทึกไว้กวอนเข้้าสลวภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ออก
จากแหลวงจวายไฟฟนาต้องไมวมีผลตวอข้้อมลลที่บันทึกไว้ แตวอาจมีผลตวอการเริ่มทำางานใหมวโดยอัตโนมัติ
ตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่สามารถเข้้าสลวและออกจากภัาวะจำาศีีลได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผลาใชิาโดยตรง บนตำาแหนวงหรือรลปแบบการตั้งควาที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เชวน ปุมมเปดดปดด
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
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๓. แนวทีางการทีดสอบ
การทดสอบสมรรถนะด้านการคำานวณและประมวลผลข้้อมลลข้อง บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค และสววนประกอบ
เชิิงหนาาทีี่ นี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ วัดสมรรถนะการทำางานตามหน้าที่
และความสามารถพิเศษข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ ด้วยเงือ่ นไข้และภาระงาน
ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงข้องบริภัณฑ์

๔. ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบข้องตบวอยวางทีดสอบให้มีคาว ดังนี้
– อุณหภลมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไมวเกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไมวมีการควบแนวน
– ความเรจวลมไมวเกิน ๒ เมตรตวอวินาที

๕. เครื่องทีดสอบ
๕.๑ นาฬิกาจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาต้องมีความละเอียดในการจับเวลาอยวางต่ำา ๐.๐๑ วินาที
๕.๒ แหลวงจวายแรงดันไฟฟนากระแสสลับ
แหลวงจวายแรงดันไฟฟนากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจวายแรงดันไฟฟนากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อ นไมวเกินร้อ ยละ ๕ และความถี่ ๕๐ เฮิ รตซ์ คาดเคลื่ อ นไมว เกิ น
ร้อยละ ๕

๖. การเตรียมการทีดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยวางทีดสอบ
การทดสอบบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรี่ออก
กวอ นดำ า เนิ น การทดสอบ ในกรณี ที่ ไ มว ส ามารถปลดออกได้ ห รื อ ไมว เ หมาะสม ให้ ป ระจุ ไ ฟฟน า เข้้ า
แบตเตอรีใ่ ห้เตจมตามคำาแนะนำาข้องผลาผลิต กวอนเริ่มดำาเนินการทดสอบ
๖.๒ การจัดวางตบวอยวางทีดสอบ
ให้วางตบวอยวางทีดสอบบนที่ตดิ ตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง จัดวางตำาแหนวงข้องสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่
ให้หวางกันไมวน้อยกววา ๕ เซนติเมตร
กรณีที่ทดสอบหลายตบวอยวางทีดสอบพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหนวงข้องแตวละตบวอยวางทีดสอบให้หวางกัน
และหวางจากผนังโดยรอบ ไมวน้อยกววา ๑๕ เซนติเมตร
๔/๒๒
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๖.๓ การติดตั้งตบวอยวางทีดสอบ
ติดตั้ง และเชื่อมตวอหนววยตวาง ๆ ข้องตบวอยวางทีดสอบตามข้้อแนะนำาการติดตั้งที่ผลาผลิตกำาหนด กรณี
ที่ตบวอยวางทีดสอบไมวมีจอแสดงผล ให้เลือกใช้จอแสดงผลที่มีความละเอียดไมวน้อยกววา ๑,๙๒๐ จุด
คลณ ๑,๐๘๐ จุด (pixel)
๖.๔ ระบบปฏิบัติการ (operating system : OS) และโปรแกรมประยุกต์ (application software)
ให้ทดสอบโดยใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ตดิ ตั้งมากับตบวอยวางทีดสอบ หากตบวอยวาง
ทีดสอบไมวได้ติดตั้งระบบปฏิบัติ ก ารและโปรแกรมประยุ ก ต์ไ ว้ ให้ เลื อ กใช้ร ะบบปฏิ บั ติก ารและ
โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำา งานกั บภาระงานที่กำา หนดไว้ไ ด้ ตัว อยว า งระบบปฏิ บัติ การและ
โปรแกรมประยุกต์ให้ไว้ในภาคผนวก ก.
๖.๕ ภาระงานทดสอบ
ให้ใช้ไฟล์ทดสอบในรลปแบบมาตรฐานเปดดเป็นภาระงานในการทดสอบ ตัวอยวางข้องไฟล์มาตรฐานที่
เลือกได้ ให้ไว้ในภาคผนวก ข้.
กรณีที่โปรแกรมประยุกต์จำาเป็นต้องใช้ไฟล์ในรลปแบบอื่น อนุญาตให้แปลงไฟล์ในรลปแบบมาตรฐาน
เปดดที่เป็นภาระงานในการทดสอบเป็นไฟล์ในรลปแบบที่เหมาะกับโปรแกรมประยุกต์นั้นได้

๗. วิธีทีดสอบ
การทดสอบ แบวงเป็น ๒ สววน คือ การทดสอบการทำางานทัว่ ไป และการทดสอบการทำางานตามภาระงาน
ทดสอบ การทดสอบแตวละสววนให้ทดสอบซ้ำาสววนละ ๓ ครั้ง หากไมวมีการกำาหนดไว้เป็นอยวางอื่น ระหววาง
การทดสอบแตวละครั้ง ให้มีชววงเวลาพักกวอนทดสอบครั้งตวอไปตั้งแตว ๓๐ วินาที ถึง ๑๕๐ วินาที นำาผลการ
ทดสอบทั้ง ๓ ครัง้ ที่ได้มาหาควาเฉลี่ย
๗.๑ การทดสอบการทำางานทั่วไป
เป็นการทดสอบการทำางานพื้นฐานทั่วไปที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานแตวไมวได้เกิดประโยชน์แกว ผลาใชิา
รายละเอียดข้องการทดสอบการทำางานทัว่ ไปให้ไว้ในตารางที่ ๑
ตารางทีี่ ๑ รายละเอียดข้องการทีดสอบการทีำางานทีบ่วไป
การทีดสอบ

สถานะเริ่มตาน

เริ่มบบนทีึกเวลาเมื่อ

หยุดบบนทีึกเวลาเมื่อ

เวลาเปดดเครื่อง
(วินาที)

ตบวอยวางทีดสอบอยลวในภัาวะปิด ตบวอยวางทีดสอบถลกกดสวิตช์เพื่อ
หรือภัาวะจำาศีีลอยวางสมบลรณ์ เปดดการทำางานข้องตบวอยวาง
ทีดสอบ

ตบวอยวางทีดสอบเข้้าสลวภัาวะ
ววางงาน

เวลาปดดเครื่อง
(วินาที)

ตบวอยวางทีดสอบอยลวในภัาวะ
ววางงาน

ตบวอยวางทีดสอบเข้้าสลวภัาวะปิด
หรือภัาวะจำาศีีลอยวางสมบลรณ์

ตบวอยวางทีดสอบถลกสั่งให้เปลี่ยน
ภาวะการทำางาน

๗.๒ การทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ
๕/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
เป็นการทดสอบการทำางานข้องตบวอยวางทีดสอบในการสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์แกว ผลาใชิา ดังราย
ละเอียดตวอไปนี้
– กำาหนดชุดภาระงานทดสอบตามวิธีการที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ค. โดยเลือกใช้ภาระงาน
ทดสอบที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ข้.
– ทดสอบแตวละภาระงานในชุดภาระงานทดสอบ โดยเริ่มบันทึกเวลาเมื่อ ตบวอยวางทีดสอบเริ่ม
ทำางานตามภาระงานทดสอบ และหยุดบันทึกเวลาเมื่อ ตบวอยวางทีดสอบทำางานตามภาระงาน
ทดสอบเสรจจสิ้น
– ดำาเนินการทดสอบตบวอยวางทีดสอบด้วยภาระงานทดสอบที่กำาหนดในชุดภาระงานทดสอบจน
ครบ นำาเวลาที่ได้จากการทดสอบแตวละภาระงานทดสอบมารวมกันเป็นผลการทดสอบด้วยชุด
ภาระงานทดสอบ ๑ รอบ

๘. วิธีคำานวณผลการทีดสอบ
เอกสารฉบับนี้ไมวมีวธิ ีคำานวณผลการทดสอบ

๙. รายงานผลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังตวอไปนี้
๙.๑ ข้้อมลลทั่วไป

๙.๒

๙.๓
๙.๔
๙.๕

– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมข้องการทดสอบ เชวน อุณหภลมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟนาที่ใช้ทดสอบ
ข้้อมลลเกีย่ วกับตบวอยวางทีดสอบ รายละเอียดข้องตบวอยวางทีดสอบและบริภับณฑ์คทีี่เกีย่ วข้าอง ได้แกว ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบี ยนข้องตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีี่เกี่ยวข้าอ ง รุวนอ้า งอิง
หมายเลข้ประจำาเครื่อง
รายละเอียดและรุวนข้องระบบปฏิบัติการข้องตบวอยวางทีดสอบ โปรแกรมประยุกต์ตวาง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยวางทีดสอบ และการตั้งควาตวาง ๆ ข้องตบวอยวางทีดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์คทีี่เกีย่ วข้าอง
คลวมือและเงือ่ นไข้การใช้งานข้องตบวอยวางทีดสอบที่ผลาผลิตระบุซึ่งมีผลตวอสมรรถนะที่เกี่ยวข้้อง (ถ้ามี)
รายละเอียดข้องรลปแบบการจัดวางตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คทีี่เกี่ยวข้าองในข้ณะทดสอบ และ
รลปถวาย
๖/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
๙.๖ รายละเอียดลำาดับข้องชุดภาระงานทดสอบที่ดำาเนินการ ประกอบด้วย ภาระงานมาตรฐาน และ
ลำาดับการทดสอบ
๙.๗ ผลการทดสอบ
– ผลการทดสอบการทำางานทัว่ ไป
– ผลการทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ
หมายเหตุ ตัวอยวางรายงานผลการทดสอบดลภาคผนวก ง.

๗/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

ภัาคผนวก ก. ระบบปฏิบบติการ และโปรแกรมประยุกตคทีแี่ นะนำาสำาหรบบการทีดสอบ
ก.๑ ระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมที่ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหววา งสววนประกอบเชิิงหนาาทีี่ที่ประกอบ
รวมกันเป็นบริภัณฑ์และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะดำาเนินการจัดสรรทรัพยากร
ในบริภัณฑ์ เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ในการรับ/สวง และจัดเกจบข้้อมลลกับฮาร์ดแวร์ เชวน การสวง
ข้้อมลลภาพไปแสดงผลที่จอแสดงผล การสวงข้้อมลลไปเกจบหรืออวานจากหนววยข้ับจานบันทึกแบบแข้จง
การรั บ /สว ง ข้้ อ มล ล ในระบบเครื อ ข้ว า ย การสว ง สั ญ ญานเสี ย งไปออกลำ า โพง หรื อ จั ด สรรพื้ น ที่ ใ น
หนวว ยความจำา หลัก ตามที่โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ร้ อ งข้อรวมทั้ ง ทำ า หน้ า ที่ จั ด สรรเวลาการใช้ ห นว ว ย
ประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์ทำางานพร้อมกัน ตัวอยวางระบบปฏิบัติการ
ตามตารางที่ ก.๑
ตารางทีี่ ก.๑ ตบวอยวางระบบปฏิบบตกิ าร
ระบบปฏิบบตกิ าร

ผลาพิบฒนา

ราคา

เว็บไซตค

Arch Linux

Aaron Griffin and team

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.archlinux.org

Debian Linux

Debian Project

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.debian.org

Canaima

CANTV / CNTI / CENTIDEL / Edelca /
VIT / FUNDACITE / Free software
community

ไมวมีควาใช้จวาย http://canaima.softwarelibre.go
b.ve

Knoppix

Klaus Knopper

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.knopper.net/knopp
ix/index-en.html

Ubuntu

Canonical Ltd. / Ubuntu community

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.ubuntu.com/

BackTrack

Mati Aharoni, Devon Kearns, Offensive ไมวมีควาใช้จวาย http://www.backtrack-linux.org/
Security

Trisquel

Trisquel community and Sognus,
S.L.U.

ไมวมีควาใช้จวาย http://trisquel.info/

Kubuntu

Blue Systems, Canonical Ltd., and
community contributors

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.kubuntu.org/

Linux Mint

Clement Lefebvre, Jamie Boo Birse,
Kendall Weaver, and community

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.linuxmint.com/

Fedora

Fedora Project,
(owned by Red Hat, Inc.)

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.fedoraproject.org/

๘/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
ตารางทีี่ ก.๑ ตบวอยวางระบบปฏิบบตกิ าร (ตวอ)
ระบบปฏิบบตกิ าร

ผลาพิบฒนา

ราคา

เว็บไซตค

CentOS

The CentOS Project

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.centos.org/

Mandriva Linux

Mandriva

ไมวมีควาใช้จวาย http://mandriva.com/

PCLinuxOS

Bill Reynolds ("Texstar")

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.pclinuxos.com/

Gentoo Linux

Gentoo Foundation

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.gentoo.org/

ก.๒ โปรแกรมประยุกต์ (application software)
โปรแกรมประยุกต์ คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำาหรับการทำางานในด้านตวาง ๆ ซึ่ ง ปัจ จุบันโปรแกรม
ประเภทนี้ ได้มีผล้พัฒนาออกมามากมายหลายชนิด การประยุกต์ใช้งานบริภัณฑ์จึงสามารถทำาได้
อยวางกว้างข้วาง และแพรวหลายมากข้ึ้น ตัวอยวางโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการทดสอบ เป็นไปตาม
ตารางที่ ก.๒
ตารางทีี่ ก.๒ ตบวอยวางโปรแกรมประยุกตคสำาหรบบการทีดสอบ
ประเภัทีข้องกลุวมงาน

โปรแกรมประยุกตค

งานพิื้นฐาน กลุมว งาน LibreOffice
สำานบกงาน
- เปิดปิดไฟลคเอกสาร
- แปลงไฟลคเอกสาร
เป็นไฟลค พิีดีเอฟ
(PDF)

ผลาพิบฒนา
The Document
Foundation

Apache OpenOffice The Apache
Software
Foundation

ราคา

เว็บไซตค

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.libreoffice.org/
ไมวมีควาใช้จวาย http://www.openoffice.org/

งานพิื้นฐาน กลุมว งาน 7-zip
อรรถประโยชินค
PeaZip
- การบีบอบดไฟลค

Igor Pavlov

งานสมรรถนะ กลุวม Graphic Magick
งานสื่อประสม - ปรบบ
แตวงภัาพิถวาย
Vorbis-tools
(oggenc)

GraphicsMagick
ไมวมีควาใช้จวาย http://www.graphicsmagick.
Group 2002 - 2013
org/

Audacity

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.7-zip.org/

PeaZip srl, TOS and ไมวมีควาใช้จวาย http://peazip.sourceforge.
Privacy Giorgio Tani
net/index.html

xiph.org

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.xiph.org

Dominic Mazzoni
และ Roger
Dannenberg

ไมวมีควาใช้จวาย http://audacity.sourceforge.
net/

๙/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
ตารางทีี่ ก.๒ ตบวอยวางโปรแกรมประยุกตคสำาหรบบการทีดสอบ (ตวอ)
ประเภัทีข้องกลุวมงาน

โปรแกรมประยุกตค

งานสมรรถนะ กลุวม FFmpeg
งานสื่อประสม - แปลง Avidemux
ไฟลควีดิทีบศีนค
งานสมรรถนะ กลุวม
งานสื่อประสม - การ
Render ไฟลคภัาพิ
สามมิติ

Blender

ผลาพิบฒนา

ราคา

เว็บไซตค

FFmpeg team

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.ffmpeg.org/

“Mean”,
“Gruntster” และ
“Fahr”

ไมวมีควาใช้จวาย http://fixounet.free.fr/avide
mux/

Blender Foundation ไมวมีควาใช้จวาย http://www.blender.org/

๑๐/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

ภัาคผนวก ข้. ภัาระงานมาตรฐานสำาหรบบการทีดสอบ
ข้.๑ ภาระงานสำานักงาน
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้้อมลล ประเภทเอกสารข้้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสาร
นำาเสนองาน ชุดงานทดสอบมี ๓ ชุด แบวงตามประเภทข้องไฟล์งาน คือ ไฟล์เอกสารข้้อความ ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ และไฟล์เอกสารนำาเสนองาน ตามตารางที่ ข้.๑
ตารางทีี่ ข้.๑ ภัาระงานสำานบกงาน
ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน

ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน

ข้นาด / MD5

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค สนอ-01.odt
เอกสารข้าอความ
สนอ-02.odt

2.0 MB / b97932714a890598f1fd841037033752

สนอ-03.odt

2.5 MB / 3e30a99d2af27131f80cb0c7350b13df

สนอ-04.odt

688 kB / 859fd32f7f8a84015e5dc2be5c141793

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค สนต-01.ods
เอกสารตารางคำานวณ
สนต-02.ods

566.2 kB / 2e1d97d9b0ea69e87236a6b3662868a3

4.263 MB / fe7dd9bca5ef0738c2698eb035ee8211
497 kB / 6f3f044d5126469d297bdb0d8c17b8e0

สนต-03.ods

2.6 MB / e5ea772ccea4149d2d317f40e421d760

สนต-04.ods

1.3 MB / 247aa648ca2b940d9c69d4f5102783a2

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค สนน-01.odp
เอกสารนำาเสนองาน
สนน-02.odp

975 kB / 05a723ceecaee8e1f68507996d9fe6b6
188 kB / bd8c720a2e07412e3c67520481eb1b9c

สนน-03.odp

9.8 MB / fea47ca39d95a5a7d0c2e9f10d9f97af

สนน-04.odp

893 kB / ff5cd718aacb03467482f0d5d834c6fc

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดที่ http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีที่ไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้

ข้.๒ ภาระงานสื่อประสม
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้้อมลลสื่อประสมประเภทตวาง ๆ ได้แกว ไฟล์ภาพถวาย (photo) ไฟล์เสียง
(audio) ไฟล์วีดิทัศน์ (video) และไฟล์งานสามมิติ ชุดงานทดสอบมี ๔ ชุดแบวงตามประเภทข้อง
ไฟล์งาน ตามตารางที่ ข้.๒

๑๑/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
ตารางทีี่ ข้.๒ ภัาระงานสื่อประสม
ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน

ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน

ภัาระงานสื่อประสม – ไฟลค สปภ-01.jpg
ภัาพิถวาย
สปภ-02.jpg

ข้นาด / MD5
3.9 MB / 527c41dd4c384eca77acd14a9177d592
4.6 MB / 6e503e9bde0361d94658bc6947bb5549

สปภ-03.jpg

1.7 MB / a415821ff12cb4245ea20c19fe96cb9b

สปภ-04.jpg

1.6 MB / 840048a1ff4fea81fc4237f9335da242

สปภ-05.jpg

1.9 MB / 303c042aca86c503c66390b69186037c

ภัาระงานสื่อประสม - ไฟลค สปส-01.wav
เสียง
สปส-02.wav

47 MB / 4753a0e50b01e445b9bbe441988fb86e
129 MB / 1eee63dcc7c2af0f386415cf9d0a7ce3

สปส-03.wav

126 MB / 7a13ae1b15f5ff533ba344c69ae43fa1

สปส-04.wav

142 MB / 801f6bdc93af75cdaeea3a92e96c9267

สปส-05.wav

156 MB / 01b8652439049f59a8bed936d5cd18b7

สปส-06.wav

162 MB / 33bcaef75d4b1d99a60827aca592ad97

สปส-07.wav

115 MB / e79fa84b2cced6df99ca148936a10049

สปส-08.wav

249 MB / c80e357dbb06fbc2f66a3e39fdc321ee

สปส-09.wav

152 MB / dc73310d91a67bc6723918882f43b76a

สปส-10.wav

163 MB / de252a0d46d38182e9c8dfd721b2a3f5

ภัาระงานสื่อประสม - ไฟลค สปว-01.ogg
วีดิทีบศีนค
สปว-02.ogv

866 MB / 2500e6c97221ed03d6c4204addcb9df2

สปว-03.ogv

45.7 MB / 0beb0aff7069f258cc870dc5853162ec

สปว-04.ogv

352.9 MB / 946219eb0d381ff7aa68580f0100c947

สปว-05.ogv

44.4 MB / 9bfd1023900e31286103369c803c7ee9

868.7 MB / 9e6a9fa01c2a4be8c77e603b7c8c06db

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดที่ http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีที่ไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้

๑๒/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
ตารางทีี่ ข้.๒ ภัาระงานสื่อประสม (ตวอ)
ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน

ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน

ข้นาด / MD5

ภัาระงานสื่อประสม - ไฟลค สป 3-01.blend
งานสามมิติ
สป 3-02.blend

117 kB / 2045ed68ec018201a6711eca97779948

สป 3-03.blend

3.38 MB / 8308798a9415c36771c22f937d376df8

สป 3-04.blend

3.68 MB / 88fede927e1d74cd565c27b854aa88c4

สป 3-05.blend

9.4 MB / 713304d14ef938d8776a3cd3c7e2d

สป 3-06.blend

30.2 MB / 44291d24cd530cdc11effc71600649a4

2.9 MB / 4e53dec998a6d503a7789c2571926963

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดที่ http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีที่ไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้

ข้.๓ วิธีการทดสอบแตวละภาระงานทดสอบ
ข้.๓.๑ ภาระงานสำานักงาน
– บันทึกเวลาการเปดดไฟล์
– บันทึกเวลาการบันทึกไฟล์ การบันทึกให้บันทึกเป็นชื่อไฟล์ใหมว
– บันทึกเวลาการปดดไฟล์
– บันทึกเวลาการแปลงไฟล์เป็นไฟล์พีดเี อฟ (PDF)
ข้.๓.๒

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์ภาพถวาย
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับชววงข้องกลุวมสี (color space) ข้องภาพถวาย และบันทึกไฟล์ภาพ
ที่ได้รับจากการปรับชววงข้องกลุวมสี
– การปรับชววงข้องกลุวมสีให้ปรับชววงข้องกลุวมสีเป็นแบบ HWB แบบ GRAY แบบ HSL แบบ
OTHA แบบ YCbCr แบบ YIQ แบบ YUV และ CMYK
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับแตวงภาพถวายด้วยการเบลอ (blur) และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รับ
จากการเบลอภาพถวาย
– การเบลอภาพถวายให้ทำาการเบลอภาพถวายข้ึ้น ๑๐ ระดับ ๓๐ ระดับ และ ๕๐ ระดับ
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับข้นาด (resize) ข้องภาพถวาย และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รับจากการ
ทดสอบ
– การปรับข้นาดภาพถวายให้ทำาการปรับข้นาดข้องภาพถวายเป็นข้นาด ๕๐ เปอร์เซจนต์ ๑๐๐
เปอร์เซจนต์ และ ๑๕๐ เปอร์เซจนต์
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับแตวงภาพถวายด้วยการเพิ่มความคมชัด (sharpen) และบันทึกไฟล์
ภาพที่ได้รบั จากการทดสอบ
๑๓/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

ข้.๓.๓

ข้.๓.๔

– การเพิ่มความคมชัดให้เพิ่มความคมชัดข้องภาพถวายข้ึ้น ๑๐ ระดับ ๓๐ ระดับ และ ๕๐
ระดับ
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับแตวงภาพถวายด้วยการเพิ่มสัญญาณรบกวน (noise) และบันทึก
ไฟล์ภาพที่ได้รับจากการทดสอบ
– การเพิ่มสัญญาณรบกวนให้เพิ่มสัญญาณรบกวนข้ึ้น ๑๐ ระดับ ๓๐ ระดับ และ ๕๐ ระดับ
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการบิดภาพถวาย (shearing) และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รับจากการทดสอบ
– การบิดภาพถวายให้บิดภาพถวายในแนวแกน x และ y เป็นมุม ๔๕ องศา
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการหมุนภาพถวาย (rotate) และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รับจากการทดสอบ
– การหมุนภาพถวายให้หมุนภาพถวายเป็นมุม ๔๕ องศา และ ๙๐ องศา
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการกลับด้านข้องภาพถวายจากด้านบนลงด้านลวาง และบันทึกไฟล์ภาพที่
ได้รบั จากการทดสอบ และจับเวลาที่ใช้ในการกลับด้านข้องภาพถวายจากด้านซ้ายไปด้านข้วา
และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รบั จากการทดสอบ
ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์เสียง
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์เสียงจากไฟล์มาตรฐาน wav เป็นไฟล์มาตรฐาน mp3 และ
บันทึกไฟล์ที่ได้รับจากการทดสอบ
– การแปลงไฟล์เสียงให้แปลงไฟล์เสียงที่ความละเอียด ๑๐ เปอร์เซจนต์ ๕๐ เปอร์เซจนต์ และ
๑๐๐ เปอร์เซจนต์
ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์วีดทิ ัศน์
บันทึกเวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์วีดิทัศน์จากไฟล์มาตรฐาน ogg เป็นไฟล์มาตรฐาน mp4 และ
บันทึกไฟล์ที่ได้รบั จากการทดสอบ
การแปลงไฟล์วีดทิ ัศน์ให้แปลงไฟล์วีดิทศั น์ที่ความละเอียดระดับ ๓๕๑ จุด คลณ ๒๔๐ จุด (VCD)
และ ๗๒๐ จุด คลณ ๔๘๐ จุด (DVD) ในระบบพาล (phase alternating line : PAL)
หมายเหตุ

ระบบพาล คือ ระบบการสวงสัญญาณโทรทัศน์ที่ถลกพัฒนาโดย ดร.วอลเตอร์ บรุค (Dr.Walter
Bruch) ชาวเยอรมั น ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ เป็ น ระบบที่ ป รั บ ปรุ ง มาจากระบบเอจ น ที เ อสซี
(Nation Television System Committee : NTSC) ข้องสหรัฐอเมริกาที่มีการสวงสัญญาณ
ภาพ ๕๒๕ เส้น ๓๐ ภาพตวอวินาที หลักการข้องระบบ คือ การแทรกความถี่พาหะยวอยข้องสี
ลงในสัญญาณภาพโดยไมวรบกวนกัน แตวข้้อด้อยข้องระบบนี้คือจะมีความเพี้ยนข้องสีเกิดข้ึ้น
ระบบพาลถลกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเรื่องความผิดพลาดข้องสีที่เกิดจากเฟสที่เปลี่ยนไปมา
โดยวิธีการแก้ไข้ คือ เพิ่มเฟสเข้้าไป ๑๘๐ องศา เป็นระบบที่มีการสวงสัญญาณภาพ ๖๒๕ เส้น
๒๕ ภาพตวอวินาที

๑๔/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
ข้.๓.๕

ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์งานสามมิติ
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพจากแบบจำาลองหรือการสร้างเป็นภาพสุดท้าย (render)
ไฟล์ สป 3-01.blend
– บั น ทึ ก เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ render ไฟล์ ง าน สป 3-02.blend, สป 3-03.blend, สป 304.blend และ สป 3-05.blend โดยใช้ ร ะบบการ render แบบเป็ น วั ฏ จั ก ร (cycles
render engine)
– บั น ทึ ก เวลาที่ ใ ช้ ใ นการ render ไฟล์ ง าน สป 3-06.blend โดยใช้ OpenGL Render
Animation

๑๕/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

ภัาคผนวก ค. การกำาหนดชิุดภัาระงานทีดสอบ
ค.๑ หลักเกณฑ์ในการออกแบบชุดภาระงานทดสอบ
ชุดภาระงานทดสอบ ประกอบด้วยไฟล์ภาระงานทดสอบที่เลือกมาใช้งานจากภาคผนวก ข้. สำาหรับ
ทดสอบบริภัณฑ์ ในการเลือกภาระงานทดสอบมาใช้จากชุดภาระงานทดสอบต้องเลือกตามความ
เหมาะสมกับความต้องการใช้งานข้องบริภัณฑ์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตวอไปนี้
– ชุดภาระงานทดสอบที่ออกแบบมาต้องครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานบริภัณฑ์
– ชุดภาระงานทดสอบ ควรบรรจุไปด้วยภาระงานทดสอบไมวน้อยกววา ๑๐ ภาระงานทดสอบ
– เวลาทีใ่ ช้ในการทำางานข้องชุดภาระงานทดสอบควรมากกววา ๓๐ นาที
ค.๒ แนวทางการกำาหนดชุดภาระงานทดสอบ
ค.๒.๑ การเลือกภาระงานทดสอบที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์
ค.๒.๑.๑ บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสำานักงาน
บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสำานักงานมักจะถลกใช้งานเพื่อสร้าง แก้ไข้ ปรับปรุงเอกสาร
ข้้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำาเสนอ การกำาหนดชุดภาระงานทดสอบต้อง
เป็นภาระงานสำานักงานเทวานั้น
ค.๒.๑.๒ บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานด้านสื่อประสม
บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานด้านสื่อประสม มักจะถลกใช้งานเพื่อสร้าง แก้ไข้ ปรับปรุง
เอกสารข้้อ ความ เอกสารตารางคำ า นวณ และเอกสารนำ า เสนอ รวมถึ ง การสร้ า ง แก้ ไ ข้
ปรับปรุง การแสดงผลไฟล์สื่อประสม งานด้านสื่อประสมกจมีอยลวหลาย ๆ อยวาง เชวน งานปรับ
แตวงภาพถวาย การเข้้ารหัสถอดรหัสไฟล์เสียง ไฟล์วีดทิ ัศน์ และการออกแบบไฟล์งานสามมิติ
ในการกำาหนดชุดภาระงานทดสอบ ต้องเป็นภาระงานสำานักงานและภาระงานสื่อประสม
ค.๒.๒ การจัดชุดภาระงานทดสอบ
ค.๒.๒.๑ เลือกภาระงานทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์ ดังนี้
– บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานในสำานักงานให้ใช้ภาระงาน สนต-01.ods
– บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสื่อประสมให้ใช้ภาระงาน สป 3-02.blend
ค.๒.๒.๒ เลือกภาระงานทดสอบเบื้องต้นที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์ ดังนี้
(ก) สำาหรับบริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานในสำานักงาน ให้เลือกภาระงานจากตาราง
ข้.๑ โดยอนุญาตให้เลือกภาระงานซ้ำาได้หากเลือกครบทุกภาระงานแล้ว
– กรณีที่เวลาทดสอบไมวเกิน ๒ นาที ให้เลือกจำานวน ๑๕ ภาระงาน
– กรณีที่เวลาทดสอบเกิน ๒ นาที ให้เลือกจำานวน ๑๐ ภาระงาน
๑๖/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
(ข้) สำาหรับบริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสื่อประสม ให้เลือกภาระงานจากตาราง ข้ .๑
และ ข้.๒ สลับกันโดยอนุญาตให้เลือกภาระงานซ้ำาได้หากเลือกครบทุกภาระงานแล้ว
– กรณีที่เวลาทดสอบไมวเกิน ๑๐ นาที ให้เลือกภาระงานจากตาราง ข้.๑ จำานวน ๑๕
ภาระงาน และจากตาราง ข้.๒ จำานวน ๑๕ ภาระงาน
– กรณีที่เวลาทดสอบเกิน ๑๐ นาที ให้เลือกภาระงานจากตาราง ข้.๑ จำานวน ๑๐
ภาระงาน และจากตาราง ข้.๒ จำานวน ๑๐ ภาระงาน

๑๗/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

ภัาคผนวก ง. ตบวอยวางรายงานผลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังตวอไปนี้
รายงานผลการทีดสอบ
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบ
…..................................................
หมายเลข้รายงาน :
หมายเลข้เครื่องตบวอยวาง
ชิื่อและทีี่อยลวข้องลลกคาา

มาตรฐาน/วิธกี ารทีดสอบ

วบนทีี่รบบตบวอยวางทีดสอบ
วบนทีี่ดำาเนินการทีดสอบ

ผลาทีดสอบ
ผลารบบ รองรายงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)

๑๘/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
รายละเอียดข้องเครื่องตบวอยวาง
เครื่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุวน : …...............……....………………………………
หมายเลข้ประจำาเครื่อง : ….........................….
ซอฟตคแวรค
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................
โปรแกรมประยุกตค

หนาาทีี่การทีำางานข้องโปรแกรม

๑.
๒.
๓.
บริภับณฑ์คทีี่เกี่ยวข้าอง
ลำาดบบทีี่
๑.
๒.
๓.

เครื่องหมายการคาา/รุวน

หมายเลข้ประจำาเครื่อง

เงื่อนไข้ในการใชิางานข้องตบวอยวางทีดสอบซึ่งมีผลตวอสมรรถนะ

๑๙/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
รายละเอียดข้องชิุดภัาระงานทีดสอบ
๐๑

๐๒

๐๓

๐๔

๐๕

๐๖

๐๗

๐๘

๐๙

๑๐

ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
อุณหภลมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเรจวลม : ………………………………………………….
ผลการทีดสอบ
ผลการทีดสอบการทีำางานทีบ่วไป
หบวข้าอการทีดสอบ

การทีดสอบ
ครบ้งทีี่ ๑

การทีดสอบ
ครบ้งทีี่ ๒

การทีดสอบ ผลการทีดสอบ
ครบ้งทีี่ ๓

เวลาเปดดเครื่อง (วินาที)
เวลาปดดเครื่อง (วินาที)
ผลการทีดสอบการทีำางานตามภัาระงานทีดสอบ
หบวข้าอการทีดสอบ

การทีดสอบ การทีดสอบ การทีดสอบ
ครบ้งทีี่ ๑
ครบ้งทีี่ ๒
ครบ้งทีี่ ๓

เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๑ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๒ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๓ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๔ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๕ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๖ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๗ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๘ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๐๙ (วินาที)

๒๐/๒๒

ผลการ
ทีดสอบ

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๑๐ (วินาที)
เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบโดยรวม
(วินาที)
ควาเฉลี่ยเวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ
โดยรวม (วินาที)
รลปแบบการจบดวางตบวอยวางทีดสอบ

ภัาพิถวายข้องตบวอยวางทีดสอบ

๒๑/๒๒

ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

คณะทีำางาน
ทีี่ปรึกษา
นายพันธ์ศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายปดยวุฒิ ศรีชัยกุล
นางกัลยา อุดมวิทติ
นายชุมพล ครุฑแก้ว

ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ

คณะทีำางาน ดาานวิชิาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษ์ แซวเจียม
นายถิรเจต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มยวอง
นางสาวปัญญดา ฤกษ์มังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ
ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ

คณะทีำางาน ดาานบรรณาธิการ
นางสมพร กิ่งทอง

ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหวงชาติ

๒๒/๒๒

