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สำาหรบบ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
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๑. ขอบข่ายี
เอกสารนี้อธิบายและให้วิ ธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะการใช้พลังงานใน
ภาวะใช้งานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ซึ่งประสงค์ให้ใช้ในสำานักงาน
หรือที่พักอาศัยให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้สามารถระบุ จำาแนกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารโดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งาน และรูป
แบบการทำางานที่กำาหนด สำาหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารนี้กำาหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้้ใช้ และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
– IEC 62301 ed1.0 (2005) Household electrical appliances – Measurement of standby
power

๒. บทันิยีาม
๒.๑ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร หมายถึง บริภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่จดั การข้อมูล
เชิงดิจทิ ัล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแสดงผล การสือ่ สาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล
๒.๒ ตบวอยี่างทัดสอบ หมายถึง ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหรือใช้เป็นตัวแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๓ บริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรือเครื่องสำาเร็จอื่นที่ที่ชว่ ยเสริม
การใช้งานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
๒.๔ ผู้้ผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง ผู้ประกอบ หรือผู้ดัดแปลงบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสาร
๒.๕ ผู้้ใช้ หมายถึง ผู้ใช้งาน หรือผู้สั่งงานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร โดยให้
ถือว่าผู้้ใช้ไม่ได้รับการฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุม บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร
๒.๖ ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่างๆ ของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่อ อ สาร ที่ ผู้ ผู ลิ ต จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ห รื อ ปรั บ แต่ ง ไว้ สำ า หรั บ บริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารนั้น
หมายีเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่วนประกอบเชิงหน้าที่ จึงใช้
คำาว่า ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะของผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๗ ภัาวะใช้งาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะทัำางาน ภัาวะว่างงาน
๒.๘ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โขณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หนึ่งหน้าที
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๒.๙ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่ได้ทำางาน แต่พร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รับคำาสั่ง หรือมีอกี ชื่อว่าภาวะพร้อมทำางาน
๒.๑๐ ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาา ตอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริ ภับณฑ์โ ที่เชื่อมต่อแหล่ งจ่าย
ไฟฟ้าประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่ง ได้แก่ ภัาวะพบกการใช้งาน ภัาวะปิด และ
ภัาวะจำาศีล
๒.๑๑ ภัาวะพบกการใช้งาน (sleep mode หรือ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใช้ ง าน และเมื่อ บริภับณฑ์โ โสตทับ ศ นโ เทัคโนโลยีี ส ารสนเทัศและการส่อ อ สารอยู่ใ นภาวะนี้
การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลีสารสนเทัศและการส่ออสารออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับอาจทำาให้ข้อมูลสูญหาย และอาจทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพบกการใช้งานไว้ได้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะพบกการใช้
งานได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผู้้ใช้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
๒.๑๒ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน เมื่อออกจากภาวะนี้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะต้องเข้าสู่ภัาวะใช้งานเสมอ และเมื่อ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร อยู่ในภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่
อาจมีผลต่อการเริม่ ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะปิดได้เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผู้้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม
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๒.๑๓ ภัาวะจำาศีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โ ที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้งาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะเข้าสู่ภาวะนี้ จะมีการเก็บบันทึกข้อมูล
สถานะปจจจุบัน เมื่อออกจากภาวะนี้ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะ
ต้องย้อนคืนสู่สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้าสู่ภาวะนี้ การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสาร ออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้อมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลต่อการเริ่ม
ทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติ ามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร สามารถเข้าสู่และออกจากภัาวะจำาศีลได้
เมื่อ
– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากผู้้ใช้โดยตรง บนตำาแหน่งหรือรูปแบบการตั้งค่าที่กำาหนดไว้ให้ทำา
หน้าที่นี้โดยเฉพาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุน้ หรือได้รบั คำาสั่งจากโปรแกรม

๓. แนวทัางการทัดสอบ
การทดสอบสมรรถนะการใช้พลังงานในภัาวะใช้งานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสารนี้เป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ วัดค่าพลังงานที่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ใช้ในขณะเปดด/ปดด บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร ภัาวะว่างงาน และภัาวะทัำางาน โดยใช้วธิ ีการทดสอบตามที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบของตบวอยี่างทัดสอบให้มีคา่ ดังนี้
– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์รอ้ ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเร็วลมไม่เกิน ๐.๕ เมตรต่อวินาที
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๕. เคร่อองทัดสอบ
๕.๑ เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้า
เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความสามารถบันทึกพลังงานสะสมที่ใช้จริง ได้เป็นระยะเวลาที่นานกว่า
ระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในเอกสารนี้ และต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที ในการวัดกำาลังไฟฟ้าที่ ๐.๕ วัตต์
หรือสูงกว่า ต้องมีคา่ ความไม่แน่นอนในการวัดน้อยกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๒ ทีร่ ะดับความเชื่อมันไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และในการวัดกำาลังไฟฟ้าทีต่ ่ำากว่า ๐.๕ วัตต์ ต้องมีค่าความไม่แน่นอนในการวัด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๑ วัตต์ ทีร่ ะดับความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้าจะต้องมีความละเอียด ดังนี้
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาด ๑๐ วัตต์ หรือน้อยกว่า เครือ่ งวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความละเอียดอย่าง
ต่ำา ๐.๐๑ วัตต์
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐ วัตต์ ถึง ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความ
ละเอียดอย่างต่ำา ๐.๑ วัตต์
– การวัดกำาลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า ๑๐๐ วัตต์ เครื่องวัดกำาลังไฟฟ้าต้องมีความละเอียดอย่างต่ำา
๑ วัตต์
๕.๒ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ และความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลื่อนไม่เกิน
ร้อยละ ๑
ความเพี้ยนของฮาร์มอนิกโดยรวม ถึงฮาร์มอนิกที่ ๑๓ ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อ
จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับตบวอยี่างทัดสอบในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ความเพี้ยนของ
ฮาร์มอนิกให้นิยามในรูป r.m.s. คือ รากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้า
การคำานวณหาค่าร้อยละของความเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกโดยรวม (% THD V )
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√
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×
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เมื่อ V k( rms) คือ ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันฮาร์มอนิกลำาดับที่ k
V 1 (rms) คือ ค่ารากกำาลังสองเฉลี่ยของแรงดันทีค่ วามถี่หลักมูล
อัตราส่วนระหว่างแรงดันไฟฟ้าสูงสุด และค่า r.m.s ของแรงดันไฟฟ้าทดสอบ ต้องอยู่ระหว่าง ๑.๓๔
และ ๑.๔๙
๕/๒๐
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๖. การเตรียีมการทัดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยี่างทัดสอบ
ให้ทดสอบทุกแบบรุ่นหรือให้เลือกตัวแทนที่คาดว่าจะให้ผลเลวที่สดุ
หมายีเหตุ ๑ ตัวแทนที่เลือก อาจแตกต่างจากแบบรุ่นที่ผู้ผูลิตกำาหนด

กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบมีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายใน ให้ปลดแบตเตอรี่ออกจากตบวอยี่างทัดสอบ หรือ
ให้ประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มตามคำาแนะนำาของผู้้ผูลิต ก่อนเริ่มการทดสอบ และบันทึกลงใน
รายงานผลการทดสอบ
ตัง้ ค่าตบวอยี่างทัดสอบตามค่าปริยายของผู้้ผูลิต ตามคู่มือหรือคำาแนะนำาจากผู้้ผูลิต หรือปรับตั้งค่าให้
อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะการใช้งานจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วแต่ว่าการปรับ
ตัง้ ค่าแบบใดจะให้ผลเลวที่สุด
หมายีเหตุ ๒ กรณีตบวอยี่างทัดสอบมีจอแสดงผลที่สามารถปรับตั้งค่าได้ ให้ปรับตั้งค่าเป็นค่าโดยปริยายของผู้้ผูลิต
หมายีเหตุ ๓ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้สามารถ
ทำางานได้ตามปรกติ ให้ตดิ ตั้งโปรแกรมที่จำาเป็นตามที่ตกลงกับผู้้ผูลิตหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใ้ ช้

จะต้องปรับแต่งเฟดร์มแวร์ (firmware) และ โปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทำางาน ตามที่ ผู้ผูลิต
กำาหนด หรือระบุในคู่มือ หรือตามทีต่ กลงกับผู้้ใช้
กรณีผู้ผูลิตไม่เตรียมอุปกรณ์นำาเข้า (input device) หรืออุปกรณ์แสดงผล หรืออุปกรณ์อื่นที่ จำาเป็น
สำาหรับการตั้งค่า ให้มาพร้อมกับ ตบวอยี่างทัดสอบ ในการตั้งค่า ให้เลือกใช้อุปกรณ์เหล่านั้นตามที่
ระบุไว้ในคู่มือหรือคำาแนะนำาจากผู้้ผูลิต
ห้ามต่ออุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากทีอ่ นุญาตไว้โดยผู้้ผูลิต
๖.๒ บริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง
ให้เลือกบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้องในลักษณะที่จะก่อให้เกิดผลเลวที่สุดต่อ ตบวอยี่างทัดสอบตามที่ผู้ผูลิต
ยอมให้
หมายีเหตุ ปจจจัยที่จะต้องใช้พิจารณาเลือกบริภับณ ฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง ได้แก่ ประเภท ชนิด จำานวน ภาระงาน ของ
บริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง และลักษณะการเชื่อมต่อกับตบวอยี่างทัดสอบ

๖.๓ การจัดวางตบวอยี่างทัดสอบ
วางตบว อยี่า งทัดสอบบนที่ติดตั้ งหรือฐานรองที่ มั่ นคง กรณีที่ ตบวอยี่างทัดสอบประกอบด้วยส่ ว น
ประกอบหลายชิ้น ในการวางส่วนประกอบแต่ละชิ้นของตบวอยี่างทัดสอบต้องมีระยะห่างกันไม่น้อย
กว่า ๕ เซนติเมตร ในการทดสอบตบวอยี่างทัดสอบหลายชุดพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของตบวอยี่าง
ทัดสอบแต่ละชุด และสิ่งอื่น ๆ ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
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๗. วิธีทัดสอบ
๗.๑ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะว่างงาน
เชื่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับตามข้อแนะนำาการใช้ของผู้้ผูลิต
หรือคู่มือผู้้ใช้ของตบวอยี่างทัดสอบ และเชื่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับเครื่องวัดกำาลังไฟฟ้า
๗.๑.๑ การวัดการใช้พลังงานขณะเปดดตบวอยี่างทัดสอบ
เปดดตบวอยี่างทัดสอบ รอจนตบวอยี่างทัดสอบเข้าสู่ภัาวะว่างงาน วัดพลังงานที่ใช้ตั้งแต่เริมเปดด
ตบวอยี่างทัดสอบจนเข้าสู่ภัาวะว่างงาน บันทึกค่าที่วัดได้และค่าเวลาที่ใช้ในการวัด นำาค่าที่วัด
ได้ไป คำานวณค่าการใช้พลังงาน ในเวลา ๑ ชัว่ โมง ของการเปดดตบวอยี่างทัดสอบ ( E on )
๗.๑.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะว่างงาน
ปรับให้ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะว่างงาน วัดค่าพลังงานที่ใช้ไปในภัาวะว่างงาน จนกว่า
ตบวอยี่างทัดสอบจะออกจากภัาวะว่างงาน หรือไม่เกิน ๑๐ นาที บันทึกค่าทีว่ ัดได้และค่าเวลาที่
ใช้ในการวัด นำาค่าที่ได้ไปคำานวณค่าการใช้พลังงาน ในเวลา ๑ ชั่วโมง ของภัาวะว่างงาน
( E idle )
กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบเป็นบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่ไม่มี
ภัาวะว่างงาน ให้ถือว่าค่า E idle และ T idle มีค่าเป็น ๐ การวัดพลังงานในภัาวะว่างงานให้วัด
เฉพาะการใช้พลังงานในการเปดด ตบวอยี่างทัดสอบ โดยวัดการใช้พลังงานตั้งแต่เปดด ตบวอยี่าง
ทัดสอบจนเข้าสู่ภัาวะทัำางาน
๗.๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะทัำางาน
เชื่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ตามคำาแนะนำาของผู้้ผูลิตหรือ
คู่มือ และเชื่อมต่อตบวอยี่างทัดสอบกับเครือ่ งวัดกำาลังไฟฟ้า
จัดให้ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะทัำางานตามหน้าที่หลัก ดังนี้
– กรณีตบวอยี่างทัดสอบมีหน้าที่หลักหน้าที่เดียว ให้ตวบ อยี่างทัดสอบทำางานเฉพาะหน้าที่นั้น
– กรณีตบวอยี่างทัดสอบมีหน้าที่หลักหลายหน้าที่ และทำางานได้ทีละหน้าที่ ให้ ตบวอยี่างทัดสอบ
ทำางานที่ละหน้าที่ไปจนครบทุกหน้าที่หลัก
– กรณี ตบว อยี่า งทัดสอบมี ห น้ า ที่ ห ลั ก หลายหน้ า ที่ และทำ า งานได้ หลายหน้ า ที่ พ ร้ อ มกั น ให้
ตบวอยี่างทัดสอบทำางานทีละหน้าที่ไปจนครบทุกหน้าที่หลัก และทำา งานในหน้าที่ หลักทุก
หน้าที่พร้อมกันเท่าที่เป็นไปได้
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ภาระงานที่ใช้ทดสอบในแต่ละหน้าที่หลัก ให้เลือกตามคำาแนะนำาที่ให้ไว้ในภาคผนวก ก.๒ แล้ววัดค่า
พลังงานสะสมที่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นทำางาน จนทำางานเสร็จสิ้น บันทึกค่าพลังงานที่ได้และค่าเวลาที่ใช้ใน
การวัดทุกกรณีที่ทดสอบ นำาค่าสูงสุดที่บันทึกไว้ไปคำานวณค่าการใชพลังงานในเวลา ๑ ชั่วโมงของ
ภัาวะทัำางาน ( E work )
หมายีเหตุ ๑ สามารถดูตัวอย่างการเลือกหน้าที่หลักของการทำางาน และการทดสอบในแต่ละหน้าที่หลักได้จาก
ภาคผนวก ก.
หมายีเหตุ ๒ การวัดการใช้พลังงานในภัาวะทัำางาน ต้องตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของผลงานที่ได้จาก
การทำางานในขณะทดสอบ

๘. วิธีคำานวณผูลการทัดสอบ
คำานวณพลังงานในภัาวะใช้งาน ที่ใช้โดยรวมเฉพาะในช่วง ๑ ปี
E active = {[T work × E work T idle × E idle ]× 24 ×365 }{E on × 365}

เมื่อ E active
E on

คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดยรวมใน ๑ ปี มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง
คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขณะเปดด ตบวอยี่างทัดสอบ มีหน่วยเป็นวัตต์
ชั่วโมง

E work

คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใ ช้เมื่อ ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะใช้ ง าน
มีหน่วยเป็นวัตต์ชวั่ โมง

E idle

คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เมื่อ ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะว่างงาน
มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง

T work

คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะทัำางาน ใน ๑ วัน

T idle

คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะว่างงาน ใน ๑ วัน

หมายีเหตุ ๑ E active เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ใน ๑ ปี โดยสามารถดูวิธีคำานวณพลังงานทั้งหมดในเล่มวิธี
การประเมินสมรรถนะ สำาหรับ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร เล่ม ๑ ทั่วไป
ประกอบ
หมายีเหตุ ๒ ดูตัวอย่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภาวะงานต่าง ๆ ของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร ได้จากภาคผนวก ข.
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ลักษณะการใช้พลังงานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร จะมีลักษณะดัง
แสดงในรูปที่ ๑

การใช้พลบงงาน

Eactive= Eidle + Ework
Eidle
Ework
Esleep
Eactive

Eoff
Elow power

เวลา

ร้ปทัีอ ๑ แสดงลบกษณะพ่้นฐานการใช้พลบงงานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร

๙. การรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
๙.๑ ข้อมูลทั่วไป
– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ
๙.๒ ข้อมูลเกีย่ วกับตบวอยี่างทัดสอบ รายละเอียดของตบวอยี่างทัดสอบและบริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง ได้แก่ ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบี ยนของตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อ ง รุ่นอ้า งอิง
หมายเลขประจำาเครื่อง
๙.๓ รายละเอียดและรุ่นของระบบปฏิบัติการของตบวอยี่างทัดสอบ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยี่างทัดสอบ และการตั้งค่าต่าง ๆ ของตบวอยี่างทัดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์โทัีอเกียีอ วข้อง
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๙.๔ คู่มือและเงือ่ นไขการใช้งานของตบวอยี่างทัดสอบที่ผู้ผูลิตระบุซึ่งมีผลต่อสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดของรูปแบบการจัดวางตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้องในขณะทดสอบ และ
รูปถ่าย
๙.๖ พลังงานไฟฟ้าที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ไปในภาวะต่าง ๆ ของ
ภัาวะใช้งาน ได้แก่ E on E idle และ E work มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง
๙.๗ พลังงานไฟฟ้ารวมที่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารใช้ในภัาวะใช้งาน
( E active ) ในระยะเวลา ๑ ปี มีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมงต่อปี
หมายีเหตุ ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบดูภาคผนวก ค.
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ภัาคผูนวก ก. การกำาหนดวิธีการทัดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี สารสนเทัศและการ
ส่ออ สารในภัาวะใช้งาน
ก.๑ การระบุหน้าที่หลัก
การเลือกหน้าที่หลักในการทำางานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารชนิด
ต่าง ๆ จะครอบคลุมหน้าที่ดังนี้ การรวบรวมข้อมูล การแสดงผล การสื่อสาร การทำาสำาเนา และการ
ประมวลผล สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ตามรูปที่ ก.๑
คำาอธิบาย
๑. การรวบรวมข้อมูล
๒. การทำาสำาเนา
๓. การประมวลผล
๔. การสื่อสาร
๕. การแสดงผล

ร้ปทัีอ ก.๑ การทัำางานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร

– การรวบรวมข้อมูล หรือการนำาเข้าข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารในรูปแบบดิจิทัลโดยผู้ใช้หรืออุปกรณ์
– การทำาสำาเนา เป็นการคัดลอกหรือทำาซ้ำาข้อมูลจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
– การประมวลผล เป็นการนำาข้อมูลมาจัดเรียง จัดกลุ่ม จำาแนก ตรวจสอบ คำานวณ ให้เป็ น
สารสนเทศเชิงดิจทิ ัล
– การสื่ อ สาร คื อ การส่ ง และ/หรื อ การรั บ ข้ อ มู ล หรื อ สารสนเทศ จากบริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารหนึ่งไปยังอีกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารหนึ่ง
– การแสดงผล เป็นการแสดงผลข้อมูลหรือสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้รับรู้ได้ เช่น ข้อมูล
ประเภทภาพ เสียง และข้อมูลทางกายภาพ

๑๑/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารบางประเภทอาจสามารถทำางานได้ม ากกว่า
หนึ่งหน้าที่ ดังนั้นจึงจะต้องมีการพิจารณาทดสอบทุกหน้าที่หลัก ในการเลือกหน้าที่หลักของการ
ทดสอบให้พจิ ารณาดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างการเลือกหน้าที่หลักสำาหรับการทดสอบบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสาร
ตารางทัีอ ก.๑ ตบวอยี่างการเล่อกหน้าทัีอหลบกสำาหรบบการทัดสอบ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสาร

หน้าทัีอหลบก
การประมวลผูล

การแสดงผูล

การทัำาสำาเนา

การส่ออสาร

บริภัณฑ์หลากหน้าที่
(multi-function)

-

มี

มี

มี

เครื่องกราดภาพ
(scanner)

-

-

มี

-

เครื่องโทรสาร
(facsimile : FAX)

-

-

-

มี

เครื่องเล่นสื่อประสม
(multimedia player)

-

มี (กรณีมีส่วน
แสดงผล เช่น
ลำาโพง จอแสดง
ผล)

มี

อุปกรณ์จัดเส้นทาง
(router)

มี

-

-

มี

สวิตซ์ (switch)

-

-

-

มี

หน่วยขับจานแสงแบบ
อ่านเขียนได้ (read/write
optical disc drive)

-

มี

มี

-

โทรศัพท์เคลื่อนที่
(mobile phone)

-

มี

มี (กรณีมีอุปกรณ์
ด้านการสำาเนา
เช่น กล้องถ่าย
ภาพ)

มี

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
พีดีเอ (personal digital
assistant : PDA)

มี

มี

มี

มี

๑๒/๒๐

การรวบรวม
ข้อม้ล

มี

มี (กรณีมีส่วน มี (กรณีมีส่วน
เชื่อมต่อด้านการ บันทึกข้อมูล เช่น
สื่อสาร เช่น LAN) ข้อมูลเสียง)

มี

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
ก.๒ การทดสอบในแต่ละหน้าที่หลัก
เนื่องจากบริภับณฑ์โโสตทับศนโเทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีความหลากหลายสูงเพื่อให้การ
ทดสอบเป็ นไปในแนวทางเดี ย วกั น โดยมี ห ลั ก การคื อ กำ า หนดให้ บริ ภับ ณ ฑ์โ โ สตทับ ศ นโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารนั้นทำางานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในระหว่างการทดสอบ และถ้ามีหน้าที่
ที่สามารถทำางานได้พร้อมกันจะต้องทำาการทดสอบพร้อมกันโดยผู้ทดสอบอาจใช้แนวทางต่อไปนี้ใน
การกำาหนดการทดสอบในแต่ละหน้าที่หลัก
ก.๒.๑ การประมวลผล การทดสอบที่แนะนำาตามรูปแบบการประมวลผล ได้แก่
– การแปลงไฟล์ เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แปลงไฟล์ข้อมูล โดยไฟล์ผลลัพธ์จะต้องแตกต่างกับไฟล์
ต้นฉบับ เช่น ชนิดไฟล์ ความละเอียดของไฟล์
– การเข้ารหัสไฟล์ การถอดรหัสไฟล์ เช่น คอมพิวเตอร์ ให้เข้ารหัสไฟล์ข้อมูล และถอดรหัส
ไฟล์ข้อมูล
– การตรวจสอบ คัดกรองข้อมูล เช่น อุปกรณ์จดั เส้นทาง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
จากการทำางาน (การหาเส้นทางในระบบเครือข่าย)
– การคำานวณทางคณิตศาสตร์ เช่น เครื่องคิดเงิน ให้คำานวณเลข โดยใช้ตัวดำาเนินการทาง
คณิตศาสตร์
ก.๒.๒ การแสดงผล การทดสอบที่แนะนำาตามประเภทการแสดงผล ได้แก่
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีหน้าที่แสดงผลประเภทภาพ
เช่น
– จอแสดงผลแบบแอลซีดี (liquid crystal display : LCD) ให้แสดงภาพสีดำา
– จอแสดงผลแบบแอลซีดีที่มีส่วนปรับความเข้มภาพอัตโนมัติ (dynamic contrast) ให้แสดง
ภาพสีขาว
– จอแสดงผลแบบซีอาร์ที (cathode ray tube : CRT) ให้แสดงภาพสีขาว
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีหน้าที่แสดงผลประเภทเสียง
เช่น เครื่องเล่น ซีดี (compact disc player : CD player) ให้แสดงเสียงที่ระดับความดัง
สูงสุด
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีหน้าที่แสดงผลทางกายภาพ
เช่น โทรศัพท์มือถือ ที่ปรับตั้งให้สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า
ก.๒.๓

การสำาเนา การทดสอบที่แนะนำาตามประเภทข้อมูลที่สำาเนาลงหน่วยเก็บข้อมูล ได้แก่
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีหน้าที่สำาเนาข้อมูลประเภท
ไฟล์ดิจิทัล เช่น เครื่องเล่นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูง (high definition media player :
HD media player) ให้สำาเนาข้อมูลลงหน่วยเก็บข้อมูล กรณีสามารถลบข้อมูลบนหน่วย
ความเก็บ ข้อมูลได้ ให้ทดสอบด้วย

๑๓/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีหน้าที่สำาเนาข้อมูลประเภทเสียง
เช่น เครื่องบันทึกเสียง ให้สำาเนาข้อมูลเสียงลงหน่วยเก็บข้อมูล
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีหน้าที่สำาเนาข้อมูลประเภทภาพ
เช่น เครื่องกราดภาพ ให้สำาเนาข้อมูลการพิมพ์
ก.๒.๔

ก.๒.๕

การสื่อสาร การทดสอบที่แนะนำาตามประเภทข้อมูลต้นทางที่สื่อสาร
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่สื่อสารข้อมูลประเภทเสียง เช่น
โทรศัพท์ ให้สื่อสารข้อมูลประเภทเสียง
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่สื่อสารข้อมูลประเภทภาพ เช่น
โทรสาร ให้สื่อสารข้อมูลประเภทภาพพิมพ์
การรวบรวมข้อมูล การทดสอบที่แนะนำาตามประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเสียง
เช่น เครื่องบันทึกเสียง ให้เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเสียง
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทภาพ
เช่น เครื่องกราดภาพ ให้เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทภาพพิมพ์
– บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทอื่น
เช่น แผงแป้นอักขระ (keyboard) ให้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ เครื่องวัด
อุณหภูมิดิจิทัล ให้เก็บรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ

๑๔/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ข. แนวทัางการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกของเวลาในภัาวะงานต่าง ๆ
ข.๑ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนัก
การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาสำาหรับแต่ละภัาวะของบริภับณฑ์โ เริ่มด้วยการจำาแนกภาวะงานที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมี โดยแบ่งได้เป็น ภัาวะใช้งาน ภัาวะใช้
กำาลบงไฟฟาาตอำา และสามารถแยกย่อยได้เป็น ภัาวะว่างงาน ภัาวะทัำางาน ภัาวะปิด ภัาวะพบกการ
ใช้งาน ภัาวะจำาศีล
การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักโดยการประเมินเวลาการใช้งานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารในภัาวะของบริภับณฑ์โ ในหนึ่งวัน โดยกำาหนดหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง
จากนั้นนำาเวลาที่ประเมินได้มาคิดค่าถ่วงน้ำาหนัก โดยนำาเข้าสูตร
T power =

t estimate
24

เมื่อ T power คือ ค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาในภัาวะของบริภับณฑ์โใน ๑ วัน
t estimate คือ เวลาในภัาวะของบริภับณฑ์โ หน่วยเป็นชั่วโมง
ข.๒ ตัวอย่างการคำานวณค่าถ่วงน้ำาหนัก
ตัวอย่างที่ ๑ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักสำาหรับเครื่องโทรสาร
ประเมินเวลาการใช้งานเครื่องโทรสารในแต่ละภัาวะของบริภับณฑ์โ
ตารางทัีอ ข.๑ ตบวอยี่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกสำาหรบบเคร่อองโทัรสาร
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและ
การส่ออสาร
เครื่องโทรสาร

เวลาการใช้งาน
(ชบอวโมง)
ภัาวะใช้งาน

ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา

ภัาวะว่างงาน

ภัาวะทัำางาน

ภัาวะพบกการใช้
งาน

ภัาวะปิด

ภัาวะจำาศีล

๒

๑

๒๑

๐

๐

๑๕/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาใช้งานภาวะต่าง ๆ
T idle = 2/24

T work

= 1/24

T stanby = 21/24
T off = 0/24
T HBN = 0/24
ตัวอย่างที่ ๒ การกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนักสำาหรับเครื่องกราดภาพ
ประเมินเวลาการใช้งานเครื่องกราดภาพในแต่ละภัาวะของบริภับณฑ์โ
ตารางทัีอ ข.๒ ตบวอยี่างการกำาหนดค่าถ่วงน้ำาหนบกสำาหรบบเคร่อองกราดภัาพ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและ
การส่ออสาร
เครื่องกราดภาพ

เวลาการใช้งาน
(ชบอวโมง)
ภัาวะใช้งาน

ภัาวะใช้กำาลบงไฟฟาาตอำา

ภัาวะว่างงาน

ภัาวะทัำางาน

ภัาวะพบกการใช้
งาน

ภัาวะปิด

ภัาวะจำาศีล

๒

๑

๕

๑๖

๐

คำานวณค่าถ่วงน้ำาหนักของเวลาใช้งานภาวะต่าง ๆ
T idle = 2/24

T work

= 1/24

T stanby = 5/24
T off = 16/24
T HBN = 0/24

๑๖/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘

ภัาคผูนวก ค. ตบวอยี่างรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รายีงานผูลการทัดสอบ
ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัตกิ าร
…..................................................
หมายีเลขรายีงาน :
หมายีเลขเคร่อองตบวอยี่าง
ช่ออและทัีออยี้่ของล้กค้า

มาตรฐาน/วิธกี ารทัดสอบ

วบนทัีอรบบตบวอยี่างทัดสอบ
วบนทัีอดำาเนินการทัดสอบ

ผู้้ทัดสอบ
ผู้้รบบ รองรายีงาน
….…………………………………………………………………………… ….……………………………………………………………………………
(….………………………………………...……………..)
(….………………………………………...……………..)

๑๗/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
รายีละเอียีดของเคร่อองตบวอยี่าง
เครื่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขประจำาเครื่อง : ….........................….
ซอฟตโแวรโ
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................
โปรแกรมประยีุกตโ

หน้าทัีอการทัำางานของโปรแกรม

๑.
๒.
๓.
บริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวข้อง
ลำาดบบทัีอ
๑.
๒.
๓.

เคร่อองหมายีการค้า/รุ่น

หมายีเลขประจำาเคร่ออง

เง่ออนไขในการใช้งานของตบวอยี่างทัดสอบซึองมีผูลต่อสมรรถนะ

๑๘/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘
ภัาวะสำาหรบบการทัดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….
ผูลการทัดสอบ
หบวข้อการทัดสอบ

ผูลการทัดสอบ
พลบงงานไฟฟาาสะสม
(วบตตโชบอวโมง)

เวลา
(นาทัี)

พลบงงานทัีอใช้
(วบตตโชบอวโมง)

พลบงงานทัีอใช้ขณะเปิดตบวอยี่างทัดสอบ (E on )
พลบงงานทัีอใช้ขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ในภัาวะ
ว่างงาน (E idle )
พลบงงานทัีอใช้ขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ในภัาวะ
ทัำางาน (E work )
การทัดสอบ

ค่าทัีทัอ ดสอบได้
(วบตตโชบอวโมง)

พลบงงานทัีอใช้ในขณะตบวอยี่างทัดสอบอยี้่ในภัาวะใช้งาน ๑ ปี (E active )
ร้ปแบบการจบดวางตบวอยี่างทัดสอบ

ภัาพถ่ายีของตบวอยี่างทัดสอบ

๑๙/๒๐

ศอ. ๒๐๐๖.๒.๒ - ๒๕๕๘

คณะทัำางาน
ทัีอปรึกษา
นายพันธ์ศกั ดิ์ ศิริรัชตพงษ์
นายสุธี ผู้เจริญชนะชัย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทัำางาน ด้านวิชาการ
นายสมเดช แสงสุรศักดิ์
นายพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ
นายสุรพงษ์ แซ่เจียม
นายถิรเจต พันพาไพร
นางสาวธัญลักษณ์ ยิ้มย่อง
นางสาวปจญญดา ฤกษ์มังกร
นางสาวอรธินี พยัคฆะญาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คณะทัำางาน ด้านบรรณาธิการ
นางสมพร กิ่งทอง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๒๐/๒๐

