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๑. ข้อบข้วาย
เอกสารน้ีอธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคณุลักษณะที่ต้อง การดา้นสมรรถนะด้านการคำานวณและ
ประมวลผลข้้อมลลข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี ให้เป็นลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
สามารถระบุ จำาแนกบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีโดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งาน และรลปแบบการทำางานที่กำาหนด สำาหรับการใช้งานใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึ้นโดยใช้ข้้อมลลจากผลาใชิาเป็นแนวทาง

๒. บทีนิยาม
๒.๑ บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค หมายถึง ชุดสำาเรจจข้องคอมพิวเตอร์สววนบุคคล  คอมพิวเตอร์สถานีงาน

(workstation computer) คอมพวิเตอร์แมวข้วาย หรอืสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีซ่ึงใช้ประกอบเป็นสววน
หน่ึงข้องชดุสำาเรจจข้้างต้น

๒.๒ สววนประกอบเชิิงหนาา ท่ีี  (functional component) หมายถึง สววนประกอบข้องบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคที่ทำาหน้าที่เฉพาะหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึง เชวน แผงแปนนอักข้ระ (keyboard) เมาส์
(mouse) จอภาพ (monitor) ก้านควบคุม (joystick) หนววยประมวลผลกลาง (central processing
unit : CPU) หนววยขั้บจานบันทึกแบบแข้จง (hard disk drive) แผวนวงจรโมเดจม (modem card)
แผวนวงจรข้วายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN card) มอดลล (module) หนววยจวายกำาลังไฟฟนา (power
supply unit) พดัลมระบายความร้อน

๒.๓ ตบวอยวางทีดสอบ หมายถึง ตัวอยวางที่ใชท้ดสอบหรือใช้เป็นตวัแทนสำาหรับทดสอบ
๒.๔ บริภับณฑ์คท่ีีเกี่ยวข้าอง (associated equipment) หมายถึง เครื่องสำาเรจจอื่นที่ต้องการในการใช้งาน

บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรค
๒.๕ ผลาผลิต หมายถึง ผล้ทำา ผล้สร้าง  ผล้ประกอบ หรือผล้ดัดแปลงบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบ

เชิิงหนาาท่ีี
๒.๖ ผลาใชิา หมายถึง ผล้ใช้งาน หรือผล้สั่งงานบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี โดยให้ถือววา

ผลาใชิาไมวได้รบัการฝึกกอบรมการใช้งานหรือควบคุมบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี
๒.๗ ภัาวะข้องบริภับณฑ์ค (equipment mode) หมายถึง ภาวะตวางๆ ข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน

ประกอบเชิิงหนาาท่ีี  ที่ผลาผลิตจัดเตรียมไว้ให้หรือปรับแตวงไว้สำาหรับบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาท่ีีน้ัน
หมายเหตุ เอกสารนี ้ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรือสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี  จึงใช้คำาววา ภัาวะ

ข้องบริภับณฑ์ค (equipment mode) แทนคำาววา ภาวะข้องผลิตภัณฑ์ (product mode)
๒.๘ ภัาวะใชิางาน (active mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คเมื่อเชื่อมตวอแหลวงจวายไฟฟนาประธาน

กระแสสลับ และอยลวภาวะใดภาวะหน่ึง  ได้แกว  ภัาวะทีำางาน  ภัาวะววางงาน
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๒.๙ ภัาวะทีำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คข้ณะทำางานตามหน้าที่หลักอยวางน้อย
หน่ึงหน้าที่

๒.๑๐ ภัาวะววางงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คที่ไมวไดท้ำางาน แตวพร้อมทำางานทันทีเมื่อได้
รบัคำาสั่ง หรือมีอกีชื่อววาภาวะพรอ้มทำางาน

๒.๑๑ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คที่ไมวอยลวในภัาวะใชิางาน เมื่อออกจากภาวะน้ี
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีจะต้องเข้้าสลวภัาวะววางงานเสมอ และเมื่อบริภับณฑ์ค
คอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีอยลวในภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววน
ประกอบเชิิงหนาาท่ีีออกจากแหลวงจวายไฟฟนาต้องไมวมีผลตวอข้้อมลลที่บันทึกไว้ แตวอาจมีผลตวอการเริ่ม
ทำางานใหมวโดยอัตโนมัตติามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีสามารถเข้้าสลวและออกจากภัาวะปิดได้เมื่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากผลาใชิาโดยตรง บนตำาแหนวงหรือรลปแบบการตั้งควาที่กำาหนดไว้ให้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพาะ เชวน ปุมมเปดดปดด
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๒ ภัาวะจำาศีีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะข้องบริภับณฑ์คที่ไมวอยลวในภัาวะใชิางาน โดยกวอนที่
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีจะเข้้าสลวภาวะน้ี จะมีการเกจบบันทึกข้้อมลลสถานะ
ปัจจุบัน เมื่อออกจากภาวะน้ี บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีจะต้องย้อนคืนสลว
สถานะที่บันทึกไว้กวอนเข้้าสลวภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีออก
จากแหลวงจวายไฟฟนาต้องไมวมีผลตวอข้้อมลลที่บันทึกไว้ แตวอาจมีผลตวอการเริ่มทำางานใหมวโดยอัตโนมัติ
ตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีสามารถเข้้าสลวและออกจากภัาวะจำาศีีลไดเ้มื่อ

– ครบกำาหนดเวลาที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากผลาใชิาโดยตรง บนตำาแหนวงหรือรลปแบบการตั้งควาที่กำาหนดไว้ให้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพาะ เชวน ปุมมเปดดปดด
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากอุปกรณ์ตรวจจบัที่ตั้งไว้
– ถลกกระตุน้หรือได้รบัคำาสั่งจากโปรแกรม
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๓. แนวทีางการทีดสอบ
การทดสอบสมรรถนะด้านการคำานวณและประมวลผลข้้อมลลข้อง บริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบ
เชิิงหนาาท่ีีน้ีเป็นการทดสอบเฉพาะแบบ (type test) มีหลักการคือ วัดสมรรถนะการทำางานตามหน้าที่
และความสามารถพิเศษข้องบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี ดว้ยเงือ่นไข้และภาระงาน
ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการใชง้านจรงิข้องบริภัณฑ์

๔. ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
ต้องควบคุมภาวะโดยรอบข้องตบวอยวางทีดสอบให้มีควาดังน้ี

– อุณหภลมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลื่อนไมวเกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพทัธ์รอ้ยละ ๔๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ โดยไมวมีการควบแนวน
– ความเรจวลมไมวเกิน ๒ เมตรตวอวินาที

๕. เคร่ืองทีดสอบ
๕.๑ นาฬกิาจบัเวลา

นาฬกิาจบัเวลาต้องมีความละเอียดในการจับเวลาอยวางต่ำา ๐.๐๑ วินาที
๕.๒ แหลวงจวายแรงดนัไฟฟนากระแสสลับ

แหลวงจวายแรงดันไฟฟนากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจวายแรงดันไฟฟนากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลื่อนไมวเกินร้อยละ ๕  และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ คาดเคลื่อนไมวเกิน
รอ้ยละ ๕

๖. การเตรียมการทีดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยวางทีดสอบ

การทดสอบบริภับณฑ์คคอมพิิวเตอรคและสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีที่มีแบตเตอรี่ ให้ปลดแบตเตอรี่ออก
กวอนดำาเนินการทดสอบ ในกรณีที่ไมวสามารถปลดออกได้หรือไมวเหมาะสม ให้ประจุไฟฟนาเข้้า
แบตเตอรีใ่ห้เตจมตามคำาแนะนำาข้องผลาผลิต กวอนเริ่มดำาเนินการทดสอบ

๖.๒ การจดัวางตบวอยวางทีดสอบ
ให้วางตบวอยวางทีดสอบบนที่ตดิตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง  จัดวางตำาแหนวงข้องสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีี
ให้หวางกันไมวน้อยกววา ๕ เซนตเิมตร
กรณีที่ทดสอบหลายตบวอยวางทีดสอบพร้อมกนั ต้องจดัตำาแหนวงข้องแตวละตบวอยวางทีดสอบให้หวางกัน
และหวางจากผนังโดยรอบ ไมวน้อยกววา ๑๕ เซนติเมตร

๔/๒๒



ศอ. ๒๐๐๕.๓ - ๒๕๕๘

๖.๓ การตดิตั้งตบวอยวางทีดสอบ
ตดิตั้ง และเชื่อมตวอหนววยตวาง ๆ ข้องตบวอยวางทีดสอบตามข้้อแนะนำาการติดตั้งที่ผลาผลิตกำาหนด กรณี
ที่ตบวอยวางทีดสอบไมวมีจอแสดงผล ให้เลือกใช้จอแสดงผลที่มีความละเอียดไมวน้อยกววา ๑,๙๒๐ จุด
คลณ ๑,๐๘๐ จุด (pixel)

๖.๔ ระบบปฏิบัติการ (operating system : OS) และโปรแกรมประยุกต์ (application software)
ให้ทดสอบโดยใชร้ะบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตท์ี่ตดิตั้งมากับตบวอยวางทีดสอบ หากตบวอยวาง
ทีดสอบไมวได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ไว้ ให้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำางานกับภาระงานที่กำาหนดไว้ได้  ตัวอยวางระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกตใ์ห้ไว้ในภาคผนวก ก.

๖.๕ ภาระงานทดสอบ
ให้ใช้ไฟล์ทดสอบในรลปแบบมาตรฐานเปดดเป็นภาระงานในการทดสอบ ตัวอยวางข้องไฟล์มาตรฐานที่
เลือกได้  ให้ไวใ้นภาคผนวก ข้.
กรณีที่โปรแกรมประยุกต์จำาเป็นต้องใช้ไฟล์ในรลปแบบอื่น  อนุญาตให้แปลงไฟล์ในรลปแบบมาตรฐาน
เปดดที่เป็นภาระงานในการทดสอบเป็นไฟลใ์นรลปแบบที่เหมาะกับโปรแกรมประยุกตน้ั์นได้

๗. วิธีทีดสอบ
การทดสอบ แบวงเป็น ๒ สววน คือ การทดสอบการทำางานทัว่ไป  และการทดสอบการทำางานตามภาระงาน
ทดสอบ  การทดสอบแตวละสววนให้ทดสอบซ้ำาสววนละ ๓ ครั้ง หากไมวมีการกำาหนดไว้เป็นอยวางอื่น ระหววาง
การทดสอบแตวละครั้ง ให้มีชววงเวลาพักกวอนทดสอบครั้งตวอไปตั้งแตว ๓๐ วินาที ถึง ๑๕๐ วินาที นำาผลการ
ทดสอบทั้ง ๓ ครัง้ที่ได้มาหาควาเฉลี่ย

๗.๑ การทดสอบการทำางานทั่วไป
เป็นการทดสอบการทำางานพื้นฐานทั่วไปที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานแตวไมวได้เกิดประโยชน์แกวผลาใชิา
รายละเอียดข้องการทดสอบการทำางานทัว่ไปให้ไวใ้นตารางที่ ๑

ตารางท่ีี ๑ รายละเอียดข้องการทีดสอบการทีำางานทีบ่วไป

การทีดสอบ สถานะเริ่มตาน เริ่มบบนทึีกเวลาเม่ือ หยุดบบนทึีกเวลาเม่ือ

เวลาเปดดเคร่ือง 
(วินาที)

ตบวอยวางทีดสอบอยลวในภัาวะปิด 
หรือภัาวะจำาศีีลอยวางสมบลรณ์

ตบวอยวางทีดสอบถลกกดสวติช์เพื่อ
เปดดการทำางานข้องตบวอยวาง
ทีดสอบ

ตบวอยวางทีดสอบเข้้าสลวภัาวะ
ววางงาน

เวลาปดดเคร่ือง 
(วินาที)

ตบวอยวางทีดสอบอยลวในภัาวะ
ววางงาน

ตบวอยวางทีดสอบถลกส่ังให้เปล่ียน
ภาวะการทำางาน

ตบวอยวางทีดสอบเข้้าสลวภัาวะปิด 
หรือภัาวะจำาศีีลอยวางสมบลรณ์

๗.๒ การทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ
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เป็นการทดสอบการทำางานข้องตบวอยวางทีดสอบในการสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์แกวผลาใชิา ดังราย
ละเอียดตวอไปน้ี

– กำาหนดชุดภาระงานทดสอบตามวิธีการที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ค. โดยเลือกใช้ภาระงาน
ทดสอบที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ข้.

– ทดสอบแตวละภาระงานในชุดภาระงานทดสอบ โดยเริ่มบันทึกเวลาเมื่อตบวอยวางทีดสอบเริ่ม
ทำางานตามภาระงานทดสอบ และหยุดบันทึกเวลาเมื่อตบวอยวางทีดสอบทำางานตามภาระงาน
ทดสอบเสรจจสิ้น

– ดำาเนินการทดสอบตบวอยวางทีดสอบดว้ยภาระงานทดสอบที่กำาหนดในชุดภาระงานทดสอบจน
ครบ นำาเวลาที่ไดจ้ากการทดสอบแตวละภาระงานทดสอบมารวมกันเป็นผลการทดสอบด้วยชดุ
ภาระงานทดสอบ ๑ รอบ

๘. วิธีคำานวณผลการทีดสอบ
เอกสารฉบับน้ีไมวมีวธิีคำานวณผลการทดสอบ

๙. รายงานผลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียดดังตวอไปน้ี

๙.๑ ข้้อมลลทั่วไป

– ชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ
– วันที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพแวดล้อมข้องการทดสอบ เชวน อณุหภลมิ ความชื้น
– แรงดันไฟฟนาที่ใช้ทดสอบ

๙.๒ ข้้อมลลเกีย่วกับตบวอยวางทีดสอบ รายละเอียดข้องตบวอยวางทีดสอบและบริภับณฑ์คท่ีีเกีย่วข้าอง ไดแ้กว ชื่อ
หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนข้องตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คท่ีีเกี่ยวข้าอง รุวนอ้างอิง
หมายเลข้ประจำาเครื่อง

๙.๓ รายละเอียดและรุวนข้องระบบปฏิบัติการข้องตบวอยวางทีดสอบ โปรแกรมประยุกต์ตวาง ๆ ที่ติดตั้งมา
กับตบวอยวางทีดสอบ และการตั้งควาตวาง ๆ ข้องตบวอยวางทีดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์คท่ีีเกีย่วข้าอง

๙.๔ คลวมือและเงือ่นไข้การใช้งานข้องตบวอยวางทีดสอบที่ผลาผลิตระบุซ่ึงมีผลตวอสมรรถนะที่เกี่ยวข้้อง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดข้องรลปแบบการจัดวางตบวอยวางทีดสอบ และบริภับณฑ์คท่ีีเกี่ยวข้าองในข้ณะทดสอบ และ

รลปถวาย
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๙.๖ รายละเอียดลำาดับข้องชุดภาระงานทดสอบที่ดำาเนินการ ประกอบด้วย ภาระงานมาตรฐาน และ
ลำาดับการทดสอบ

๙.๗ ผลการทดสอบ

– ผลการทดสอบการทำางานทัว่ไป
– ผลการทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ

หมายเหตุ ตัวอยวางรายงานผลการทดสอบดลภาคผนวก ง.
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ภัาคผนวก ก. ระบบปฏิบบติการ และโปรแกรมประยุกตคทีีแ่นะนำาสำาหรบบการทีดสอบ
ก.๑ ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมที่ทำาหน้าที่เป็นตัวกลางระหววางสววนประกอบเชิิงหนาาท่ีีที่ประกอบ
รวมกันเป็นบริภัณฑ์และโปรแกรมประยุกต์ทั่วไป ระบบปฏิบัติการจะดำาเนินการจัดสรรทรัพยากร
ในบริภัณฑ์ เพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกตใ์นการรับ/สวง และจดัเกจบข้้อมลลกับฮารด์แวร ์เชวน การสวง
ข้้อมลลภาพไปแสดงผลที่จอแสดงผล การสวงข้้อมลลไปเกจบหรืออวานจากหนววยขั้บจานบันทึกแบบแข้จง
การรับ/สวงข้้อมลลในระบบเครือข้วาย การสวงสัญญานเสียงไปออกลำาโพง หรือจัดสรรพื้นที่ใน
หนววยความจำาหลัก ตามที่โปรแกรมประยุกต์ร้องข้อรวมทั้งทำาหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หนววย
ประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์ทำางานพร้อมกัน ตัวอยวางระบบปฏิบัติการ
ตามตารางที่ ก.๑

ตารางท่ีี ก.๑  ตบวอยวางระบบปฏิบบตกิาร

ระบบปฏิบบตกิาร 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
Security

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.backtrack-linux.org/

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/
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ตารางท่ีี ก.๑  ตบวอยวางระบบปฏิบบตกิาร (ตวอ)

ระบบปฏิบบตกิาร 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 ซ่ึงปัจจุบันโปรแกรม
ประเภทน้ี  ได้มีผล้พัฒนาออกมามากมายหลายชนิด การประยุกต์ใช้งานบริภัณฑ์จึงสามารถทำาได้
อยวางกว้างข้วาง และแพรวหลายมากข้ึ้น ตัวอยวางโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการทดสอบ เป็นไปตาม
ตารางที่ ก.๒

ตารางท่ีี ก.๒  ตบวอยวางโปรแกรมประยุกตคสำาหรบบการทีดสอบ

ประเภัทีข้องกลุวมงาน โปรแกรมประยุกตค ผลาพิบฒนา ราคา เว็บไซตค

งานพ้ืินฐาน กลุวมงาน
สำานบกงาน
- เปิดปิดไฟลคเอกสาร
- แปลงไฟลคเอกสาร
เป็นไฟลค พีิดีเอฟ 
(PDF)

LibreOffice The Document 
Foundation

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.libreoffice.org/

Apache OpenOffice The Apache 
Software 
Foundation

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.openoffice.org/

งานพ้ืินฐาน กลุวมงาน
อรรถประโยชินค
- การบีบอบดไฟลค

7-zip Igor Pavlov ไมวมีควาใช้จวาย http://www.7-zip.org/

PeaZip PeaZip srl, TOS and
Privacy Giorgio Tani

ไมวมีควาใช้จวาย http://peazip.sourceforge. 
net/index.html

งานสมรรถนะ กลุวม
งานสื่อประสม - ปรบบ
แตวงภัาพิถวาย

Graphic Magick GraphicsMagick 
Group 2002 - 2013

ไมวมีควาใช้จวาย http://www.graphicsmagick.
org/

Vorbis-tools 
(oggenc)

xiph.org ไมวมีควาใช้จวาย http://www.xiph.org

Audacity Dominic Mazzoni 
และ Roger 
Dannenberg

ไมวมีควาใช้จวาย http://audacity.sourceforge.
net/
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ตารางท่ีี ก.๒  ตบวอยวางโปรแกรมประยุกตคสำาหรบบการทีดสอบ (ตวอ)

ประเภัทีข้องกลุวมงาน โปรแกรมประยุกตค ผลาพิบฒนา ราคา เว็บไซตค

งานสมรรถนะ กลุวม
งานสื่อประสม - แปลง
ไฟลควีดิทีบศีนค

FFmpeg FFmpeg team ไมวมีควาใช้จวาย http://www.ffmpeg.org/

Avidemux “Mean”, 
“Gruntster” และ 
“Fahr”

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

งานสมรรถนะ กลุวม
งานสื่อประสม - การ 
Render ไฟลคภัาพิ
สามมิติ

Blender Blender Foundation ไมวมีควาใช้จวาย http://www.blender.org/
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ภัาคผนวก ข้. ภัาระงานมาตรฐานสำาหรบบการทีดสอบ
ข้.๑ ภาระงานสำานักงาน

ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้้อมลลประเภทเอกสารข้้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสาร
นำาเสนองาน ชุดงานทดสอบมี ๓ ชุด แบวงตามประเภทข้องไฟล์งาน คือ ไฟล์เอกสารข้้อความ ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ และไฟล์เอกสารนำาเสนองาน ตามตารางที่ ข้.๑

ตารางท่ีี ข้.๑ ภัาระงานสำานบกงาน

ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน ข้นาด / MD5

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค
เอกสารข้าอความ

สนอ-01.odt 2.0 MB / b97932714a890598f1fd841037033752

สนอ-02.odt 566.2 kB / 2e1d97d9b0ea69e87236a6b3662868a3

สนอ-03.odt 2.5 MB / 3e30a99d2af27131f80cb0c7350b13df

สนอ-04.odt 688 kB / 859fd32f7f8a84015e5dc2be5c141793

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค
เอกสารตารางคำานวณ

สนต-01.ods 4.263 MB / fe7dd9bca5ef0738c2698eb035ee8211

สนต-02.ods 497 kB / 6f3f044d5126469d297bdb0d8c17b8e0

สนต-03.ods 2.6 MB / e5ea772ccea4149d2d317f40e421d760

สนต-04.ods 1.3 MB / 247aa648ca2b940d9c69d4f5102783a2

ภัาระงานสำานบกงาน - ไฟลค
เอกสารนำาเสนองาน

สนน-01.odp 975 kB / 05a723ceecaee8e1f68507996d9fe6b6

สนน-02.odp 188 kB / bd8c720a2e07412e3c67520481eb1b9c

สนน-03.odp 9.8 MB / fea47ca39d95a5a7d0c2e9f10d9f97af

สนน-04.odp 893 kB / ff5cd718aacb03467482f0d5d834c6fc

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีท่ีไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ช่ือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้

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

ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน ข้นาด / MD5

ภัาระงานสื่อประสม – ไฟลค
ภัาพิถวาย

สปภ-01.jpg 3.9 MB / 527c41dd4c384eca77acd14a9177d592

สปภ-02.jpg 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
เสียง

สปส-01.wav 47 MB / 4753a0e50b01e445b9bbe441988fb86e

สปส-02.wav 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
วีดิทีบศีนค

สปว-01.ogg 866 MB / 2500e6c97221ed03d6c4204addcb9df2

สปว-02.ogv 868.7 MB / 9e6a9fa01c2a4be8c77e603b7c8c06db

สปว-03.ogv 45.7 MB / 0beb0aff7069f258cc870dc5853162ec

สปว-04.ogv 352.9 MB / 946219eb0d381ff7aa68580f0100c947

สปว-05.ogv 44.4 MB / 9bfd1023900e31286103369c803c7ee9

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีท่ีไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ช่ือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้
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ตารางท่ีี ข้.๒  ภัาระงานสื่อประสม (ตวอ)

ประเภัทีข้องกลุวมภัาระงาน ไฟลคภัาระงานมาตรฐาน ข้นาด / MD5

ภัาระงานสื่อประสม - ไฟลค
งานสามมิติ

สป 3-01.blend 117 kB / 2045ed68ec018201a6711eca97779948

สป 3-02.blend 2.9 MB / 4e53dec998a6d503a7789c2571926963

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

หมายเหตุ ๑. ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
๒. กรณีท่ีไมวสามารถเปดดไฟล์ได้ อนุญาตให้ปรับแก้ช่ือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษได้

ข้.๓ วธิีการทดสอบแตวละภาระงานทดสอบ
ข้.๓.๑ ภาระงานสำานักงาน

– บันทึกเวลาการเปดดไฟล์
– บันทึกเวลาการบันทกึไฟล์ การบันทกึให้บันทึกเป็นชื่อไฟล์ใหมว
– บันทึกเวลาการปดดไฟล์
– บันทึกเวลาการแปลงไฟล์เป็นไฟล์พีดเีอฟ (PDF)

ข้.๓.๒ ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์ภาพถวาย
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการปรับชววงข้องกลุวมสี (color space) ข้องภาพถวาย และบันทึกไฟล์ภาพ

ที่ไดร้ับจากการปรับชววงข้องกลุวมสี
– 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
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการปรับข้นาด (resize) ข้องภาพถวาย และบันทึกไฟล์ภาพที่ไดร้ับจากการ

ทดสอบ
– การปรับข้นาดภาพถวายให้ทำาการปรับข้นาดข้องภาพถวายเป็นข้นาด ๕๐ เปอร์เซจนต์  ๑๐๐

เปอร์เซจนต ์และ ๑๕๐ เปอรเ์ซจนต์
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการปรับแตวงภาพถวายดว้ยการเพิ่มความคมชดั (sharpen) และบันทึกไฟล์

ภาพที่ได้รบัจากการทดสอบ
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– การเพิ่มความคมชัดให้เพิ่มความคมชัดข้องภาพถวายข้ึ้น ๑๐ ระดับ ๓๐ ระดับ และ ๕๐
ระดบั

– บันทึกเวลาที่ใช้ในการปรับแตวงภาพถวายด้วยการเพิ่มสัญญาณรบกวน (noise) และบันทึก
ไฟล์ภาพที่ไดร้ับจากการทดสอบ

– การเพิ่มสัญญาณรบกวนให้เพิ่มสัญญาณรบกวนข้ึ้น ๑๐ ระดับ ๓๐ ระดบั และ ๕๐ ระดับ
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการบิดภาพถวาย (shearing) และบันทกึไฟล์ภาพที่ไดร้ับจากการทดสอบ
– การบิดภาพถวายให้บิดภาพถวายในแนวแกน x และ y เป็นมุม ๔๕ องศา
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการหมุนภาพถวาย (rotate) และบันทกึไฟล์ภาพที่ไดร้ับจากการทดสอบ
– การหมุนภาพถวายให้หมุนภาพถวายเป็นมุม ๔๕ องศา และ ๙๐ องศา
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการกลับด้านข้องภาพถวายจากด้านบนลงด้านลวาง และบันทึกไฟล์ภาพที่

ได้รบัจากการทดสอบ และจับเวลาที่ใช้ในการกลับดา้นข้องภาพถวายจากดา้นซ้ายไปดา้นข้วา
และบันทึกไฟล์ภาพที่ได้รบัจากการทดสอบ

ข้.๓.๓ ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์เสียง
– บันทึกเวลาที่ใชใ้นการแปลงไฟล์เสียงจากไฟล์มาตรฐาน wav เป็นไฟล์มาตรฐาน mp3 และ

บันทึกไฟล์ที่ไดร้ับจากการทดสอบ
– การแปลงไฟล์เสียงให้แปลงไฟล์เสียงที่ความละเอียด ๑๐ เปอร์เซจนต์ ๕๐ เปอร์เซจนต์ และ

๑๐๐ เปอร์เซจนต์
ข้.๓.๔ ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์วีดทิัศน์

บันทึกเวลาที่ใช้ในการแปลงไฟล์วีดิทัศน์จากไฟล์มาตรฐาน ogg เป็นไฟล์มาตรฐาน mp4 และ
บันทึกไฟลท์ี่ได้รบัจากการทดสอบ
การแปลงไฟล์วีดทิัศน์ให้แปลงไฟล์วีดิทศัน์ที่ความละเอียดระดับ ๓๕๑ จดุ คลณ ๒๔๐ จุด (VCD)
และ ๗๒๐ จดุ คลณ ๔๘๐ จุด (DVD) ในระบบพาล (phase alternating line : PAL)
หมายเหตุ ระบบพาล คือ ระบบการสวงสัญญาณโทรทัศน์ท่ีถลกพัฒนาโดย ดร.วอลเตอร์ บรุค (Dr.Walter

Bruch) ชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ เป็นระบบท่ีปรับปรุงมาจากระบบเอจนทีเอสซี
(Nation Television System Committee : NTSC) ข้องสหรัฐอเมริกาท่ีมีการสวงสัญญาณ
ภาพ ๕๒๕ เส้น ๓๐ ภาพตวอวนิาที  หลักการข้องระบบ คือ การแทรกความถี่พาหะยวอยข้องสี
ลงในสัญญาณภาพโดยไมวรบกวนกัน แตวข้้อด้อยข้องระบบนี้คือจะมีความเพี้ยนข้องสีเกิดข้ึ้น
ระบบพาลถลกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเร่ืองความผิดพลาดข้องสีท่ีเกิดจากเฟสท่ีเปล่ียนไปมา
โดยวิธีการแก้ไข้ คือ เพิ่มเฟสเข้้าไป ๑๘๐ องศา เป็นระบบท่ีมีการสวงสัญญาณภาพ ๖๒๕ เส้น
๒๕ ภาพตวอวินาที
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ข้.๓.๕ ภาระงานสื่อประสม – ไฟล์งานสามมิติ
– บันทึกเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพจากแบบจำาลองหรือการสร้างเป็นภาพสุดท้าย (render)

ไฟล์ สป 3-01.blend
– บันทึกเวลาที่ ใช้ ในการ render ไฟล์งาน สป 3-02.blend, สป 3-03.blend, สป 3-

04.blend และ สป 3-05.blend  โดยใช้ระบบการ render แบบเป็นวัฏจักร (cycles
render engine)

– บันทึกเวลาที่ ใช้ในการ render ไฟล์งาน สป 3-06.blend โดยใช้ OpenGL Render
Animation
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ภัาคผนวก ค. การกำาหนดชิุดภัาระงานทีดสอบ
ค.๑ หลักเกณฑ์ในการออกแบบชุดภาระงานทดสอบ

ชุดภาระงานทดสอบ ประกอบด้วยไฟล์ภาระงานทดสอบที่เลือกมาใช้งานจากภาคผนวก ข้. สำาหรับ
ทดสอบบริภัณฑ์ ในการเลือกภาระงานทดสอบมาใช้จากชุดภาระงานทดสอบต้องเลือกตามความ
เหมาะสมกับความตอ้งการใช้งานข้องบริภัณฑ์ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตวอไปน้ี

– ชุดภาระงานทดสอบที่ออกแบบมาตอ้งครอบคลุมกับความต้องการในการใช้งานบริภัณฑ์
– ชุดภาระงานทดสอบ ควรบรรจไุปดว้ยภาระงานทดสอบไมวน้อยกววา ๑๐ ภาระงานทดสอบ
– เวลาที่ใชใ้นการทำางานข้องชดุภาระงานทดสอบควรมากกววา ๓๐ นาที

ค.๒ แนวทางการกำาหนดชดุภาระงานทดสอบ
ค.๒.๑ การเลือกภาระงานทดสอบที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์

ค.๒.๑.๑ บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสำานักงาน
บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสำานักงานมักจะถลกใชง้านเพื่อสรา้ง แก้ไข้ ปรับปรุงเอกสาร
ข้้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำาเสนอ  การกำาหนดชดุภาระงานทดสอบต้อง
เป็นภาระงานสำานักงานเทวาน้ัน

ค.๒.๑.๒ บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานดา้นสื่อประสม
บริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานด้านสื่อประสม มักจะถลกใช้งานเพื่อสร้าง แก้ไข้ ปรับปรุง
เอกสารข้้อความ เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำาเสนอ รวมถึงการสร้าง แก้ไข้
ปรับปรุง การแสดงผลไฟล์สื่อประสม งานดา้นสื่อประสมกจมีอยลวหลาย ๆ อยวาง เชวน งานปรับ
แตวงภาพถวาย การเข้้ารหัสถอดรหัสไฟล์เสียง ไฟล์วีดทิัศน์ และการออกแบบไฟล์งานสามมิติ
ในการกำาหนดชุดภาระงานทดสอบ ต้องเป็นภาระงานสำานักงานและภาระงานสื่อประสม

ค.๒.๒ การจดัชดุภาระงานทดสอบ
ค.๒.๒.๑ เลือกภาระงานทดสอบเบ้ืองต้นที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์ ดงัน้ี

– บริภัณฑท์ี่ออกแบบมาสำาหรับงานในสำานักงานให้ใช้ภาระงาน สนต-01.ods
– บริภัณฑท์ี่ออกแบบมาสำาหรับงานสื่อประสมให้ใช้ภาระงาน สป 3-02.blend

ค.๒.๒.๒ เลือกภาระงานทดสอบเบ้ืองต้นที่เหมาะสมกับบริภัณฑ์ ดงัน้ี
(ก) สำาหรับบริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานในสำานักงาน  ให้เลือกภาระงานจากตาราง 

ข้.๑ โดยอนุญาตให้เลือกภาระงานซ้ำาไดห้ากเลือกครบทุกภาระงานแลว้
– กรณีที่เวลาทดสอบไมวเกิน ๒ นาที ให้เลือกจำานวน ๑๕ ภาระงาน
– กรณีที่เวลาทดสอบเกิน ๒ นาที ให้เลือกจำานวน ๑๐ ภาระงาน
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(ข้) สำาหรับบริภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำาหรับงานสื่อประสม  ให้เลือกภาระงานจากตาราง ข้ .๑
และ ข้.๒ สลับกันโดยอนุญาตให้เลือกภาระงานซ้ำาไดห้ากเลือกครบทุกภาระงานแล้ว
– 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
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ภัาคผนวก ง. ตบวอยวางรายงานผลการทีดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียด ดังตวอไปน้ี

รายงานผลการทีดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัตกิารทดสอบ
…..................................................

หมายเลข้รายงาน : 
หมายเลข้เคร่ืองตบวอยวาง
ช่ืิอและทีี่อยลวข้องลลกคาา

มาตรฐาน/วิธกีารทีดสอบ

วบนทีี่รบบตบวอยวางทีดสอบ
วบนทีี่ดำาเนินการทีดสอบ

ผลาทีดสอบ
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผลารบบรองรายงาน
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)
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รายละเอียดข้องเคร่ืองตบวอยวาง
เคร่ืองหมายการค้า : …..........…………..………..
รุวน : …...............……....………………………………
หมายเลข้ประจำาเคร่ือง : ….........................….

ซอฟตคแวรค
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................

โปรแกรมประยุกตค หนาาทีี่การทีำางานข้องโปรแกรม
๑.
๒.
๓.

บริภับณฑ์คทีี่เกี่ยวข้าอง

ลำาดบบทีี่ เคร่ืองหมายการคาา/รุวน หมายเลข้ประจำาเคร่ือง
๑.
๒.
๓.

เงื่อนไข้ในการใชิางานข้องตบวอยวางทีดสอบซึ่งมผีลตวอสมรรถนะ
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รายละเอียดข้องชุิดภัาระงานทีดสอบ

๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐

ภัาวะสำาหรบบการทีดสอบ
อุณหภลมิ : ……………………………………………………….
ความชื้นสัมพัทธ์ : …………………………………………...
ความเรจวลม : ………………………………………………….

ผลการทีดสอบ
ผลการทีดสอบการทีำางานทีบ่วไป

หบวข้าอการทีดสอบ การทีดสอบ
ครบ้งทีี่ ๑

การทีดสอบ
ครบ้งทีี ่๒

การทีดสอบ
ครบ้งทีี ่๓

ผลการทีดสอบ

เวลาเปดดเคร่ือง (วินาที)
เวลาปดดเคร่ือง (วินาที)

ผลการทีดสอบการทีำางานตามภัาระงานทีดสอบ

หบวข้าอการทีดสอบ การทีดสอบ
ครบ้งทีี ่๑

การทีดสอบ
ครบ้งทีี ่๒

การทีดสอบ
ครบ้งทีี ่๓

ผลการ
ทีดสอบ

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
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เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ ๑๐ (วินาที)

เวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบโดยรวม 
(วินาที)

ควาเฉล่ียเวลาในการทำางานตามภาระงานทดสอบ
โดยรวม (วินาที)

รลปแบบการจบดวางตบวอยวางทีดสอบ

ภัาพิถวายข้องตบวอยวางทีดสอบ

๒๑/๒๒
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คณะทีำางาน

ท่ีีปรึกษา

นายพันธ์ศกัดิ์   ศริิรัชตพงษ์ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นายปดยวุฒิ   ศรีชัยกลุ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นางกัลยา   อดุมวิทติ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นายชมุพล   ครุฑแกว้ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ

คณะทีำางาน ดาานวิชิาการ

นายสมเดช   แสงสรุศักดิ์ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นายพิจักษ์   เพิ่มประเสริฐ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นายสรุพงษ์   แซวเจียม ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นายถิรเจต   พันพาไพร ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มยวอง ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นางสาวปัญญดา   ฤกษ์มังกร ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ
นางสาวอรธินี   พยัคฆะญาติ ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ

คณะทีำางาน ดาานบรรณาธิการ

นางสมพร   กิ่งทอง ศลนย์เทคโนโลยีอิเลจกทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหวงชาติ

๒๒/๒๒


