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๑. ขอบข่ายี
เอกสารน้ี อธิบายและให้วิธีการประเมิน และระบุคุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะการทำางาน สำาหรับ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ซ่ึงประสงค์ให้ใช้ในสำานักงาน หรออที่พัักอาศัย ให้
เป็นลักษณะเดียวกัน เพัอ่อให้สามารถระบุ จำาแนกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
โดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่อ้างอิงถึงความต้องการใช้งาน และรูปแบบการทำางานที่กำาหนด
สำาหรับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพัาะ
เอกสารน้ีกำาหนดข้ึึนโดยใช ้ข้ึอมูลจากผู้ใใช้ใเป็นแนวทาง

๒. บทันิยีาม
๒.๑ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร หมายถึง บริภัณฑ์ที่ทำาหน้าที่จัดการข้ึอมูล

เชิงดจิิทัล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้ึอมูล การแสดงผล การสอ่อสาร การทำาสำาเนา และการประมวลผล

๒.๒ ตบวอยีา่งทัดสอบ หมายถึง ตวัอย่างที่ใช้ทดสอบหรออใช้เป็นตวัแทนสำาหรับทดสอบ

๒.๓ บริภับณฑ์โทีัอเกีอยีวขใอง (associated equipment) หมายถึง บริภัณฑ์หรออเครอ่องสำาเร็จออ่นที่ที่ช่วยเสริม
การใช้งานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร

๒.๔ ผู้ใผูลิต หมายถึง ผู้ทำา ผู้สร้าง  ผู้ประกอบ หรออผู้ดัดแปลงบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสาร

๒.๕ ผู้ใใช้ใ หมายถึง ผู้ใชง้าน หรออผู้สั่งงานบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร  โดยให้
ถออว่าผู้ใใช้ใไม่ได้รับการฝึกกอบรมการใช้งานหรออควบคุมบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสาร

๒.๖ ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) หมายถึง ภาวะต่างๆ ขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร ที่ผู้ใผูลิตจัดเตรียมไว้ให้หรออปรับแต่งไว้สำาหรับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสารน้ัน
หมายีเหตุ เอกสารนี้ ประสงค์ให้ครอบคลุม อุปกรณ์ เครอ่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรออส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี  จึงใช้

คำาว่า ภัาวะของบริภับณฑ์โ (equipment mode) แทนคำาว่า ภาวะขึองผลิตภัณฑ์ (product mode)

๒.๗ ภัาวะใช้ใงาน (active mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โเมอ่อเชอ่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับ และอยู่ภาวะใดภาวะหน่ึง ได้แก่ ภัาวะทัำางาน  ภัาวะว่างงาน

๒.๘ ภัาวะทัำางาน (working mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โขึณะทำางานตามหน้าที่หลักอย่างน้อย
หน่ึงหน้าที่

๒.๙ ภัาวะว่างงาน (idle mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่ได้ทำางาน แต่พัร้อมทำางานทันทีเมอ่อได้
รับคำาสั่ง หรออมีอีกชอ่อว่าภาวะพัร้อมทำางาน
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๒.๑๐ ภัาวะใช้ใกำาลบงไฟฟาาตอำา (low power mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่เชอ่อมต่อแหล่งจา่ยไฟฟา้
ประธานกระแสสลับ และอยู่ในภาวะใดภาวะหน่ึง ได้แก่ ภัาวะพบกการใช้ใงาน  ภัาวะปิด  และภัาวะ
จำาศีล

๒.๑๑ ภัาวะพบกการใช้ใงาน (sleep mode หรออ standby mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ใน
ภัาวะใช้ใงาน และเมอ่อบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ในภาวะน้ี 
การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน
กระแสสลับอาจทำาให้ข้ึอมูลสูญหาย และอาจทำาให้ไม่สามารถคงภัาวะพบกการใช้ใงานไวใได้

บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้ึาสู่และออกจากภัาวะพบกการใช้ใ
งานได้เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากผู้ใใช้ใ
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม

๒.๑๒ ภัาวะปิด (off mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้ใงาน เมอ่อออกจากภาวะน้ี
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารจะต้องเข้ึาสู่ภัาวะใช้ใงานเสมอ และเมอ่อ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารอยู่ในภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องไม่มีผลต่อข้ึอมูลที่บันทึกไว้
แต่อาจมีผลต่อการเริ่มทำางานใหม่โดยอัตโนมัตติามที่กำาหนดไว้

บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้ึาสู่และออกจากภัาวะปิดได้เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจาก ผู้ใใช้ใโดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งค่าทีก่ำาหนดไวใ้ห้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพัาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม
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๒.๑๓ ภัาวะจำาศีล (hibernate mode) หมายถึง ภัาวะของบริภับณฑ์โที่ไม่อยู่ในภัาวะใช้ใงาน โดยก่อนที่
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารจะเข้ึาสู่ภาวะน้ี จะมีการเก็บบันทึกข้ึอมูล
สถานะปจจจุบัน เมอ่อออกจากภาวะน้ี บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารจะต้อง
ย้อนคอนสู่สถานะที่บันทึกไว้ก่อนเข้ึาสู่ภาวะน้ี การปลดบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและ
การส่ออสารออกจากแหล่งจา่ยไฟฟา้ต้องไม่มีผลตอ่ข้ึอมูลที่บันทึกไว้ แต่อาจมีผลตอ่การเริ่มทำางานใหม่
โดยอตัโนมัติตามที่กำาหนดไว้
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารสามารถเข้ึาสู่และออกจากภัาวะจำาศีลได้
เมอ่อ

– ครบกำาหนดเวลาทีต่ั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจาก ผู้ใใช้ใโดยตรง บนตำาแหน่งหรออรูปแบบการตั้งค่าทีก่ำาหนดไวใ้ห้ทำา

หน้าที่น้ีโดยเฉพัาะ เช่น ปุมมเปดดปดด
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากอุปกรณต์รวจจับที่ตั้งไว้
– ถูกกระตุ้นหรออไดร้ับคำาสั่งจากโปรแกรม

๓. แนวทัางการทัดสอบ
การทดสอบสมรรถนะการทำางานของบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร น้ีเป็นการ
ทดสอบเฉพัาะแบบ (type test) มีหลักการคออ การประเมินสมรรถนะขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารในการทำางานทั่วไป และการทำางานตามภาระงานที่กำาหนด โดยใช้วิธีการ
ทดสอบตามที่กำาหนดไวใ้นเอกสารน้ี

๔. ภัาวะสำาหรบบการทัดสอบ
ตอ้งควบคุมภาวะโดยรอบขึองตบวอยีา่งทัดสอบให้มีค่าดงัน้ี

– อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส คลาดเคลอ่อนไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียส
– ความชอ้นสัมพััทธ์ร้อยละ ๔๐ ถึง รอ้ยละ ๘๐  โดยไม่มีการควบแน่น
– ความเร็วลมไม่เกิน ๒ เมตรตอ่วินาที

๕. เคร่อองทัดสอบ
๕.๑ นาฬิกาจับเวลา

นาฬกิาจับเวลาตอ้งมีความละเอียดในการจับเวลาอย่างต่ำา ๐.๐๑ วนิาที
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๕.๒ แหล่งจา่ยกำาลังแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีความสามารถในการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ระดับ
แรงดัน ๒๓๐ โวลต์ คลาดเคลอ่อนไม่เกินร้อยละ ๕ และความถ่ี ๕๐ เฮิรตซ์ คลาดเคลอ่อนไม่เกิน
ร้อยละ ๕

๖. การเตรียีมการทัดสอบ
๖.๑ การเตรียมตบวอยี่างทัดสอบ

ให้ทดสอบทุกแบบรุ่นหรออให้เลออกตวัแทนที่คาดวา่จะให้ผลเลวที่สุด
หมายเหต ุ๑ ตวัแทนท่ีเลออก อาจแตกต่างจากแบบรุ่นท่ีผู้ใผูลิตกำาหนด
กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบมีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายใน ให้ปลดแบตเตอรี่ออกจากตบวอยี่างทัดสอบ หรออ
ให้ประจุไฟฟ้าเข้ึาแบตเตอรี่ให้เต็มตามคำาแนะนำาขึองผู้ใผูลิต ก่อนเริ่มการทดสอบ และบันทึกลงใน
รายงานผลการทดสอบ
ตั้งค่าตบวอยี่างทัดสอบตามค่าปริยายขึองผู้ใผูลิต ตามคู่มออหรออคำาแนะนำาจากผู้ใผูลิต หรออปรับตั้งค่าให้
อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะการใช้งานจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วแต่ว่าการปรับ
ตั้งคา่แบบใดจะให้ผลเลวที่สดุ
หมายเหตุ ๒ กรณีตบวอยี่างทัดสอบมีจอแสดงผลท่ีสามารถปรับตั้งค่าได้ ให้ปรับตั้งค่าเป็นค่าโดยปริยายขึองผู้ใผูลิต
หมายเหตุ ๓ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร ท่ีต้องติดตั้งโปรแกรมเพัอ่อให้สามารถ

ทำางานได้ตามปรกติ ให้ติดตัง้โปรแกรมท่ีจำาเป็นตามท่ีตกลงกับผู้ใผูลติหรออตามท่ีระบุไวใ้นคู่มออผู้ใใช้ใ
ต้องปรับแต่งเฟดร์มแวร์ (firmware) และ โปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการทำางาน ตามที่ผู้ใผูลิต
กำาหนด หรออระบุในคู่มออ หรออตามที่ตกลงกับผู้ใใช้ใ
กรณีผู้ใผูลิตไม่เตรียมอุปกรณ์นำาเข้ึา (input device) หรอออุปกรณ์แสดงผล หรอออุปกรณ์ออ่นที่ จำาเป็น
สำาหรับการตั้งค่า ให้มาพัร้อมกับตบวอยี่างทัดสอบ ในการตั้งค่า ให้เลออกใช้อุปกรณ์เหล่าน้ันตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มออหรออคำาแนะนำาจากผู้ใผูลิต
ห้ามต่ออุปกรณ์ออ่นนอกเหนออจากที่อนุญาตไว้โดยผู้ใผูลิต

๖.๒ ภาระงานทดสอบ
ภาระงานทดสอบให้ใช้ไฟล์ทดสอบในรูปแบบมาตรฐานเปดด ตวัอย่างขึองไฟล์มาตรฐานที่เลออกได้ให้ไว้
ในภาคผนวก ก.  กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบจำาเป็นต้องใช้ไฟล์ในรูปแบบออ่น อนุญาตให้แปลงไฟล์ในรูป
แบบมาตรฐานเปดดที่เป็นภาระงานทดสอบเป็นไฟล์ในรปูแบบที่เหมาะกับตบวอยี่างทัดสอบน้ันได้

๖.๓ การจดัวางตบวอยี่างทัดสอบ
วางตบวอยี่างทัดสอบบนชั้นวางหรออฐานรองที่มั่นคง กรณีที่ตบวอยี่างทัดสอบประกอบด้วยส่วน
ประกอบหลายชิ้น ในการวางส่วนประกอบแต่ละชิ้นขึองตบวอยี่างทัดสอบต้องมีระยะห่างกันไม่น้อย
กว่า ๕ เซนติเมตร ในการทดสอบตบวอยี่างทัดสอบหลายชุดพัร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งขึองตบวอยี่าง
ทัดสอบแต่ละชุด และสิ่งออ่น ๆ ให้มรีะยะห่างกันไม่น้อยกวา่ ๑๕ เซนติเมตร
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๗. วิธีทัดสอบ
การทดสอบ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คออ การทดสอบการทำางานทั่วไป  และการทดสอบการทำางานตามภาระงาน
ทดสอบ  การทดสอบแต่ละส่วนให้ทดสอบซ้ำาส่วนละ ๓ ครั้ง หากไม่มีการกำาหนดไว้เป็นอย่างออ่น ระหว่าง
การทดสอบแต่ละครั้ง ให้มีช่วงเวลาพัักก่อนทดสอบครั้งต่อไปตั้งแต่ ๓๐ วินาที ถึง ๑๕๐ วินาที นำาผลการ
ทดสอบทั้ง ๓ ครั้งที่ไดม้าหาคา่เฉลี่ย

๗.๑ การทดสอบการทำางานทัว่ไป
เป็นการทดสอบการทำางานพัอ้นฐานทั่วไปที่จำาเป็นสำาหรับการทำางานแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ใใช้ใ
รายละเอียดขึองการทดสอบการทำางานทั่วไปให้ไว้ในตารางที่ ๑

ตารางทีัอ ๑ รายีละเอียีดของการทัดสอบการทัำางานทับอวไป

การทัดสอบ สถานะเริอมตใน เริอมบบนทึักเวลาเม่ออ หยีุดบบนทึักเวลาเม่ออ

เวลาเปดดเครอ่อง ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะปิด 
หรออภัาวะจำาศีลอย่างสมบูรณ์

ตบวอยี่างทัดสอบถูกกดสวิตช์เพัอ่อ
เปดดการทำางานขึองตบวอยี่าง
ทัดสอบ

ตบวอยี่างทัดสอบเขึ้าสู่ภัาวะ
ว่างงาน

เวลาปดดเครอ่อง ตบวอยี่างทัดสอบอยู่ในภัาวะ
ว่างงาน

ตบวอยี่างทัดสอบถูกส่ังให้เปล่ียน
ภาวะการทำางาน

ตบวอยี่างทัดสอบเขึ้าสู่ภัาวะปิด 
หรออภัาวะจำาศีลอย่างสมบูรณ์

๗.๒ การทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ

เป็นการทดสอบการทำางานขึองตบวอยี่างทัดสอบในการสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์แก่ ผู้ใใช้ใ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี

– กำาหนดชุดภาระงานทดสอบตามวิธีการที่กำาหนดไว้ในภาคผนวก ขึ. โดยเลออกใช้ภาระงาน
ทดสอบที่กำาหนดไวใ้นภาคผนวก ก.

– ทดสอบแต่ละภาระงานในชุดภาระงานทดสอบ โดยเริ่มบันทึกเวลาเมอ่อตบวอยี่างทัดสอบเริ่ม
ทำางานตามภาระงานทดสอบ และหยุดบันทึกเวลาเมอ่อตบวอยี่างทัดสอบทำางานตามภาระงาน
ทดสอบเสรจ็สิ้น

– ดำาเนินการทดสอบตบวอยี่างทัดสอบด้วยภาระงานทดสอบที่กำาหนดในชุดภาระงานทดสอบจน
ครบ นำาเวลาที่ไดจ้ากการทดสอบแต่ละภาระงานทดสอบมารวมกันเป็นผลการทดสอบด้วยชุด
ภาระงานทดสอบ

๘. วิธีคำานวณผูลการทัดสอบ
เอกสารน้ีไม่มีวิธคีำานวณผลการทดสอบ
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๙. การรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบด้วยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

๙.๑ ข้ึอมูลทั่วไป
– ชอ่อห้องปฏิบัตกิารทดสอบ
– วนัที่ดำาเนินการทดสอบ
– สภาพัแวดล้อมขึองการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชอ้น
– แรงดนัไฟฟา้ที่ใชท้ดสอบ

๙.๒ ข้ึอมูลเกี่ยวกับตบวอยี่างทัดสอบ รายละเอียดขึองตบวอยี่างทัดสอบและบริภับณฑ์โทีัอเกีอยีวขใอง ได้แก่ ชอ่อ
หรออเครอ่องหมายการค้าที่จดทะเบียนขึองตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทีัอเกีอยีวขใอง รุ่นอ้างอิง
หมายเลขึประจำาเครออ่ง

๙.๓ รายละเอียดและรุน่ขึองระบบปฏิบัติการขึองตบวอยี่างทัดสอบ โปรแกรมประยุกต์ตา่ง ๆ ที่ตดิตั้งมากับ
ตบวอยีา่งทัดสอบ และการตั้งคา่ตา่งๆ ขึองตบวอยีา่งทัดสอบ รวมถึงบริภับณฑ์โทีัอเกีอยีวขใอง

๙.๔ คู่มออและเงอ่อนไขึการใช้งานขึองตบวอยีา่งทัดสอบที่ผู้ใผูลิตระบุซ่ึงมีผลตอ่สมรรถนะที่เกี่ยวข้ึอง (ถ้ามี)
๙.๕ รายละเอียดขึองรูปแบบการจัดวางตบวอยี่างทัดสอบ และบริภับณฑ์โทีัอเกีอยีวขใองในขึณะทดสอบ และ

รูปถ่าย
๙.๖ รายละเอียดลำาดับขึองชุดภาระงานทดสอบที่ดำาเนินการ ประกอบด้วยภาระงานมาตรฐาน และลำาดับ

การทดสอบ
๙.๗ ผลการทดสอบ

– ผลการทดสอบการทำางานทั่วไป
– ผลการทดสอบการทำางานตามภาระงานทดสอบ

หมายีเหตุ ตวัอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบดูภาคผนวก ค
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ภัาคผูนวก ก. ภัาระงานมาตรฐานสำาหรบบการทัดสอบ
ก.๑ ภาระงานสำานักงาน

ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้ึอมูลประเภทเอกสารข้ึอความ  เอกสารตารางคำานวณ และเอกสารนำา
เสนองาน ชุดงานทดสอบมี ๓ ชุดแบ่งตามประเภทขึองไฟล์งาน คออ ไฟล์เอกสารข้ึอความ ไฟล์เอกสาร
ตารางคำานวณ และไฟล์เอกสารนำาเสนองาน ตามตารางที่ ก.๑

ตารางทีัอ ก.๑ ภัาระงานสำานบกงาน

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารขึ้อความ (สนอ)

สนอ-01.odt 2.0 MB / b97932714a890598f1fd841037033752

สนอ-02.odt 566.2 kB / 2e1d97d9b0ea69e87236a6b3662868a3

สนอ-03.odt 2.5 MB / 3e30a99d2af27131f80cb0c7350b13df

สนอ-04.odt 986 kB / b68c0c531a20bf5f155a2d1b22ca0cc7

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารตารางคำานวณ (สนต)

สนต-01.ods 4.263 M ฺB /fe7dd9bca5ef0738c2698eb035ee8211

สนต-02.ods 497 kB / 6f3f044d5126469d297bdb0d8c17b8e0

สนต-03.ods 2.6 MB / e5ea772ccea4149d2d317f40e421d760

สนต-04.ods 1.3 MB / 247aa648ca2b940d9c69d4f5102783a2

ภาระงานสำานักงาน – ไฟล์
เอกสารนำาเสนองาน (สนน)

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

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards

ก.๒ ภาระงานสอ่อประสม
ภาระงานประกอบด้วยไฟล์ข้ึอมูลสอ่อประสมประเภทต่างๆ ได้แก่ ไฟล์ภาพัถ่าย (photo) ไฟล์เสียง
(audio) ไฟล์วีดิทัศน์ (video) และไฟล์งาน ๓ มิติ ชุดงานทดสอบมี ๔ ชุดแบ่งตามประเภทขึองไฟล์
งาน ตามตารางที่ ก.๒
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ตารางทีัอ ก.๒ ภัาระงานส่ออประสม

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสอ่อประสม – ไฟล์
ภาพัถ่าย (สปภ)

สปภ-01.jpg 3.9 MB / 527c41dd4c384eca77acd14a9177d592

สปภ-02.jpg 4.5 MB / 6e503e9bde0361d94658bc6947bb5549

สปภ-03.jpg 1.6 MB / a415821ff12cb4245ea20c19fe96cb9b

สปภ-04.jpg 1.6 MB / 840048a1ff4fea81fc4237f9335da242

สปภ-05.jpg 1.9 MB / 303c042aca86c503c66390b69186037c

ภาระงานสอ่อประสม – ไฟล์เสียง 
(สปส)

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

ภาระงานสอ่อประสม – ไฟล์วีดิ
ทัศน์ (สปว)

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 13 MB / 4412305b92514488ec5fa41c6da12ce9

สปว-06.mp4 64.7 MB / 23ac5a7c88378522f95483e5e9ac44b1

ภาระงานสอ่อประสม - ไฟล์งาน 3 
มิติ (สป 3)

สป 3-01.blend 117 kB / 2045ed68ec018201a6711eca97779948

สป 3-02.blend 2.9 MB / 4e53dec998a6d503a7789c2571926963

สป 3-03.blend 3.5 MB / 8308798a9415c36771c22f937d376df8

๙/๒๑



ศอ. ๒๐๐๖.๓ - ๒๕๕๘

ตารางทีัอ ก.๒ ภัาระงานส่ออประสม (ต่อ)

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานสอ่อประสม - ไฟล์งาน 3 
มิติ (สป 3)

สป 3-04.blend 3.9 MB / 88fede927e1d74cd565c27b854aa88c4

สป 3-05.blend 31.7 MB / 44291d24cd530cdc11effc71600649a4

สป 3-06.blend 9.4 MB / 713304d14ef938d8776a3cd3c7e2df91

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards

ก.๓ ภาระงานเฉพัาะดา้นการพัิมพั ์การสำาเนา การกราดภาพั และการสอ่อสารผ่านเครอ่องโทรสาร
ก.๓.๑ ภาระงานอักษรสาร

ประกอบด้วยข้ึอมูลประเภทข้ึอความ รูปภาพั แผนภูมิ โดยรูปภาพัเป็นแบบความละเอียดไม่สูง
และสัดส่วนข้ึอความมากกว่ารูปภาพั ในชุดงานทดสอบมี ๒ ชุด แบ่งตามภาษา คออ ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย ๓ ไฟล์ทดสอบ คออ เอกสารข้ึอความ เอกสาร
ตารางคำานวณ เอกสาร PDF (portable document format) ตามตารางที่ ก.๓

ตารางทีัอ ก.๓ ภัาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภัาระงานอบกษรสาร

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
อักษรสาร (ภาษาไทย)

office.odt 57 kB / 40fae8606aa7c828ce9995fad3575b5c

office.ods 29 kB / f6debfaefa8c54bf47a2aa6062c49e20

office.pdf 342 kB / 55ad8b0a270b828afc81c24912a59427

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
อักษรสาร (ภาษาต่างประเทศ)

Office-Word(A4).doc 118 kB / 86e2db369d6bdb6db0ea8c0dd9ccfee2

Office-Excel(A4).xls 117 kB / 02d3f15c0cc8a4e0857c53fa5af7489a

office-PDF(A&A4).pdf 575 kB / cb596a625f0a18de1fc971f6f6c8f688

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards

๑๐/๒๑



ศอ. ๒๐๐๖.๓ - ๒๕๕๘

ก.๓.๒ ภาระงานเอกเทศ
ภาระงานประกอบด้วยข้ึอมูลประเภทข้ึอความ รูปภาพั โดยรูปภาพัเป็นแบบความละเอียดไม่สูง
ชุดงานทดสอบมี ๒ ชุดแบ่งตามภาษา คออภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ ตามตารางที ่ก.๔

ตารางทีัอ ก.๔ ภัาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภัาระงานเอกเทัศ

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
เอกเทศ (ภาษาไทย) 1stpage-thai.pdf 92 kB / e998af09a4722d1f342722cffa262d99

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
เอกเทศ (ภาษาต่างประเทศ)

ISO_IEC_19752_2004_Test_Page
.pdf 26 kB / c2a62321f8cd8e65a1246ed2c085f639

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards

ก.๓.๓ ภาระงานวิจติรศิลป์
ภาระงานประกอบด้วยข้ึอมูลประเภทข้ึอความ รูปภาพั แผนภูมิ อาจมีรูปภาพัความละเอียดสูง
และสัดส่วนรูปภาพัมากกว่าข้ึอความ ชุดงานทดสอบมี ๒ ชุดแบ่งตามภาษา คออภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละชุดประกอบด้วย ๒ ภาระงาน คออ เอกสารนำาเสนองาน และ
เอกสาร PDF ตามตารางที่ ก.๕

ตารางทีัอ ก.๕ ภัาระงานสำาหรบบพิมพโเอกสาร –  ภัาระงานวิจิตรศิลป์

ประเภัทัของกลุ่มภัาระงาน ไฟลโภัาระงานมาตรฐาน ขนาด / MD5

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
วิจิตรศิลป์ (ภาษาไทย)

graphic.odp 7.86 MB / 96298cbb8235035bc2a788edb279b994

graphic.pdf 6.48 MB / 3baa177d88ae0b83226307b013a1f6c3

ภาระงานเอกสาร – ภาระงาน
วิจิตรศิลป์ (ภาษาต่างประเทศ)

AdGraphicsPowerpoint(A4).
ppt 9.36 MB / 6288e8d0c4c09f403e50eddaf35ad8d3

Advertising_PDF 
(A&A4).pdf

5.4 MB / e00cea6b7f19b69cd081f96c82988e5c

หมายีเหตุ ภาระงานมีให้ดาวน์โหลดท่ี http://www.nectec.or.th/standards
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ภัาคผูนวก ข. การกำาหนดชุ้ดภัาระงานทัดสอบ
ขึ.๑ การกำาหนดชดุภาระงานสำาหรับการทดสอบ

การกำาหนดชดุภาระงานสำาหรับการทดสอบ ให้กำาหนดตามตามหน้าที่หลักในการทำางานขึอง บริภับณฑ์โ
โสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร  ลักษณะการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสาร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

ขึ.๑.๑ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางานแบบ
เชิงเดียว คออ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่ออกแบบมาให้มีหน้าที่
หลกัในการทำางานเพัียงอย่างเดียว

ขึ.๑.๒ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคณุลักษณะการทำางานแบบเชิงผสม
คออ บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่ออกแบบมาให้ทำางานโดยต้องใช้
หน้าที่หลกั ในการทำางานมากกวา่ ๑ หน้าที่หลัก จงึจะทำางานได้

ขึ.๒ หน้าที่หลัก (main function) ในการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการ
ส่ออสาร
การเลออกหน้าที่หลักในการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารชนิด
ต่าง ๆ จะครอบคลุมหน้าที่ดังน้ี การรวบรวมข้ึอมูล การทำาสำาเนา การประมวลผล การสอ่อสาร และ
การแสดงผล สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพัันธต์ามรปูที่ ขึ.๑

คำาอธิบาย
๑. การรวบรวมข้ึอมูล
๒. การทำาสำาเนา
๓. การประมวลผล
๔. การสอ่อสาร
๕. การแสดงผล

รป้ทีัอ ข.๑ การทัำางานของบริภับณฑ์โ

ขึ.๒.๑ การรวบรวมข้ึอมูล หรออการนำาเข้ึาข้ึอมูล เป็นการเก็บข้ึอมูลต่าง ๆ เข้ึาสู่บริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีสีารสนเทัศและการส่ออสารในรูปแบบดิจิทัลโดยผู้ใใช้ใหรอออุปกรณ์

ขึ.๒.๒ การทำาสำาเนา เป็นการคดัลอกหรออทำาซ้ำาข้ึอมูลจากตน้แบบหรออตน้ฉบับ
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ขึ.๒.๓ การประมวลผล เป็นการนำาข้ึอมูลมาจัดเรียง จัดกลุ่ม จำาแนก ตรวจสอบ คำานวณ ให้เป็น
สารสนเทศเชิงดิจทิัล

ขึ.๒.๔ การสอ่อสาร คออ การส่ง และ/หรออการรับข้ึอมูลหรออสารสนเทศ จากบริภับณฑ์โโสตทับศนโ
เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารหน่ึงไปยังอีกบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารหน่ึง

ขึ.๒.๕ การแสดงผล เป็นการแสดงผลข้ึอมูลหรออสารสนเทศ  ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใใช้ใรับรู้ได้ เช่น ข้ึอมูล
ประเภทภาพั เสียง และข้ึอมูลทางกายภาพั

ขึ.๓ การกำาหนดชดุภาระงาน วิธกีารทดสอบ และผลการทดสอบ
ขึ.๓.๑ กรณีที่เป็นบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน

แบบเชิงเดียว
รูปแบบการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารประเภทน้ีจะ
เป็นการทำางานตามหน้าที่หลักขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสาร
การทดสอบสามารถทดสอบตามหน้าที่หลักในการทำางานขึองขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสาร

ตารางทีัอ ข.๑ ตบวอยี่างการเล่อกชุ้ดภัาระงานทัดสอบสำาหรบบฮับบ (hub)

บริภับณฑ์โ หนใาทีัอ ร้ปแบบการทัำางานทีัอ
เล่อกใช้ใสำาหรบบการ

ทัดสอบ

ภัาระงานทัดสอบทีัอ
แนะนำาการ

ประมวล
ผูล

การแสดง
ผูล

การทัำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การ
รวบรวม
ขใอม้ล

ฮับ n/a n/a n/a  n/a การรับ และส่งขึ้อมูล
ผ่านฮับ

ภาระงานสำานักงาน
(ก.๑)
ภาระงานสอ่อประสม
(ก.๒)
เลออกมารวมกันเป็นชุด
ภาระงานทดสอบ

การทัดสอบ
การรับ และส่งภาระงานทดสอบระหว่างบริภัณฑ์คอมพัิวเตอร์ ๒ เครอ่องผ่านฮับ

ผูลการทัดสอบ
ความเร็วในการรับ และส่งภาระงานทดสอบ
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ขึ.๓.๒ กรณีที่เป็นบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน
แบบเชิงผสม
รูปแบบการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารประเภทน้ีจะ
เกิดจากเกิดจากการทำางานร่วมกันขึองหน้าที่หลักหลายประเภท การทดสอบให้ดำาเนินการ
ทดสอบตามรูปแบบการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่
ได้ออกแบบจากผู้ใผูลิต

ตารางทีัอ ข.๒ ตบวอยี่างการเล่อกชุ้ดภัาระงานทัดสอบสำาหรบบเคร่อองโทัรสาร (FAX)

บริภับณฑ์โ หนใาทีัอ ร้ปแบบการทัำางานทีัอ
เล่อกใช้ใสำาหรบบการ

ทัดสอบ

ภัาระงานทัดสอบทีัอ
แนะนำา

การ
ประมวล

ผูล

การแสดง
ผูล

การทัำา
สำาเนา

การส่ออสาร การ
รวบรวม
ขใอม้ล

เครอ่อง
โทรสาร

    n/a การรับส่งเอกสารผ่าน
เครอ่องโทรสาร

ภาระงานเฉพัาะด้าน
การพัิมพั์ การสำาเนา 
การกราดภาพั และ
การสอ่อสารผ่านเครอ่อง
โทรสาร (ก.๓)

การทัดสอบ
การรับ และส่งเอกสารผ่านเครอ่องโทรสาร

ผูลการทัดสอบ
ความเร็วในการรับ และส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร โดยพัิจารณาคู่กับคุณภาพัขึองเอกสารท่ีได้จากการรับเอกสาร
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ตารางทีัอ ข.๓ ตบวอยีา่งการเล่อกชุ้ดภัาระงานทัดสอบสำาหรบบเคร่อองกราดภัาพ (scanner)
บริภับณฑ์โ หนใาทีัอ ร้ปแบบการทัำางานทีัอ

เล่อกใช้ใสำาหรบบการ
ทัดสอบ

ภัาระงานทัดสอบทีัอ
แนะนำาการ

ประมวล
ผูล

การแสดง
ผูล

การทัำา
สำาเนา

การส่ออสาร การ
รวบรวม
ขใอม้ล

เครอ่อง
กราดภาพั

n/a n/a  n/a  การกราดภาพัเอกสาร ภาระงานเฉพัาะด้าน
การพัิมพั ์การสำาเนา
การกราดภาพั และ
การสอ่อสารผ่าน
เครอ่องโทรสาร (ก.๓)

การทัดสอบ
การกราดภาพัเอกสาร

ผูลการทัดสอบ
ความเร็วในการกราดภาพัเอกสาร

ขึ.๓.๓ กรณีบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารมีรูปแบบการทำางานได้มากกวา่ ๑
รูปแบบ
บริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารบางชนิดอาจถูกออกแบบมาให้มีรูป
แบบการทำางานได้มากกว่า ๑ รูปแบบ โดยรูปแบบการทำางานอาจจะเป็นการทำางานในลักษณะ
เดียวกับบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการทำางาน
แบบเชิงเดียว หรออบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารที่มีคุณลักษณะการ
ทำางานแบบเชิงผสม
การออกแบบการทดสอบสมรรถนะการทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศ
และการส่ออสารจึงต้องทดสอบตามรูปแบบการทำางานทั้งหมดขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีี
สารสนเทัศและการส่ออสารที่สามารถทดสอบได้ โดยกำาหนดภาระงานทดสอบตามรูปแบบการ
ทำางานขึองบริภับณฑ์โโสตทับศนโ เทัคโนโลยีีสารสนเทัศและการส่ออสารแต่ละรปูแบบ
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ตารางทีัอ ข.๔ ตบวอยี่างการเล่อกชุ้ดภัาระงานทัดสอบสำาหรบบบริภับณฑ์โหลายีหนใาทีัอ (multifunction)

บริภับณฑ์โ หนใาทีัอ ร้ปแบบการทัำางานทีัอ
เล่อกใช้ใสำาหรบบการ

ทัดสอบ

ภัาระงานทัดสอบทีัอ
แนะนำา

การ
ประมวลผูล

การ
แสดงผูล

การทัำา
สำาเนา

การ
ส่ออสาร

การรวบรวม
ขใอม้ล

บริภัณฑ์
หลายหน้าท่ี

n/a    n/a การพัิมพัเ์อกสาร ภาระงานเฉพัาะด้าน
การพัิมพั ์การสำาเนา 
การกราดภาพั และ
การสอ่อสารผ่านเครอ่อง
โทรสาร (ก.๓)

การกราดภาพัเอกสาร

การส่งเอกสารผ่าน
เครอ่องโทรสาร

การสำาเนาเอกสาร

การทัดสอบ
– การพัิมพั์เอกสาร
– การกราดภาพัเอกสาร
– การรับ และส่งเอกสารผ่านเครอ่องโทรสาร
– การทำาสำาเนาเอกสาร

ผูลการทัดสอบ
– ความเร็วในการพัิมพัเ์อกสาร โดยพัิจารณาคู่กับคุณภาพัขึองเอกสารท่ีไดจ้ากการพัิมพั์

– ความเร็วในการกราดภาพัเอกสาร โดยพัจิารณาคู่กับคุณภาพัขึองไฟล์เอกสารท่ีได้จากการกราดภาพั
– ความเร็วในการรับ และส่งเอกสารผ่านระบบโทรสาร โดยพัิจารณาคู่กับคุณภาพัขึองเอกสารท่ีได้จากการรับ

เอกสาร
– ความเร็วในการทำาสำาเนาเอกสาร โดยพัจิารณาคู่กับคุณภาพัขึองเอกสารท่ีได้รับจากการสำาเนา
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ตารางทีัอ ข.๕ ตบวอยีา่งการเล่อกชุ้ดภัาระงานทัดสอบสำาหรบบแทัปปเลปต และสมารโตโฟน
(tablet and smartphone)

บริภับณฑ์โ หนใาทีัอ ร้ปแบบการทัำางาน
ทีัอเล่อกใช้ใสำาหรบบ

การทัดสอบ

ภัาระงานทัดสอบทีัอ
แนะนำา

การประมวล
ผูล

การ
แสดงผูล

การทัำา
สำาเนา

การส่ออสาร การรวบรวม
ขใอม้ล

แท็ปเล็ต 
และสมาร์ต
โฟน

     การประมวลผล ภาระงานสำานักงาน 
สำาหรับทดสอบการ
ทำางานท่ีเกี่ยวขึ้องกับ
งานในสำานักงาน เช่น 
การอ่านเอกสาร การ
รับ/ส่งเอกสาร (ก.๑)
ภาระงานสอ่อประสม 
สำาหรับการทดสอบ
การทำางานท่ีเกี่ยวกับ
งานสอ่อประสม เช่น 
การชมภาพัยนตร์ 
การฟจงเพัลง (ก.๒)

การแสดงผล

การทำาสำาเนา

การสอ่อสาร

การรวบรวมขึ้อมูล

การทัดสอบ
– การเปดด และปดดไฟล์เอกสาร
– การดาวน์โหลด และอัพัโหลดไฟล์เอกสาร และไฟล์สอ่อประสม
– การชมภาพัยนตร์ และการฟจงเพัลงแบบ streaming (ระบบถ่ายทอดสดภาพัและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

ผูลการทัดสอบ
– ความเร็วในการเปดด และปดดไฟล์เอกสาร
– ความเร็วในการดาวน์โหลด และอัพัโหลดไฟล์เอกสาร และไฟล์สอ่อประสม
– ความเร็ว และคุณภาพัในการชมภาพัยนตร์ และการฟจงเพัลงแบบ streaming
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ภัาคผูนวก ค. ตบวอย่ีางรายีงานผูลการทัดสอบ
รายงานผลการทดสอบประกอบดว้ยรายละเอียด ดังตอ่ไปน้ี

รายีงานผูลการทัดสอบ

ชอ่อและที่อยู่ขึองห้องปฏิบัติการ
…..................................................

หมายีเลขรายีงาน : 
หมายีเลขเคร่อองตบวอยี่าง
ช่้ออและทัีออยี้่ของลก้คใา

มาตรฐาน/วธิีการทัดสอบ

วบนทัีอรบบตบวอยี่างทัดสอบ
วบนทัีอดำาเนินการทัดสอบ

ผู้ใทัดสอบ
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)

ผู้ใรบบรองรายีงาน
….……………………………………………………………………………

(….………………………………………...……………..)
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รายีละเอียีดของเคร่อองตบวอยี่าง
เครอ่องหมายการค้า : …..........…………..………..
รุ่น : …...............……....………………………………
หมายเลขึประจำาเครอ่อง : ….........................….

คุณสมบบติของตบวอยี่าง (แยีกตามหนใาทัีอหลบก)

ช่้ออหนใาทัีอหลบก รายีละเอียีดหนใาทัีอการทัำางาน คุณสมบบติของตบวอยี่าง
๑.
๒.
๓.

ซอฟตโแวรโ
ระบบปฏิบัติการ : …........................................................

โปรแกรมประยีุกตโ หนใาทัีอการทัำางานของโปรแกรม
๑.
๒.
๓.

บริภับณฑ์โทัีอเกีอยีวขใอง
ลำาดบบทัีอ เคร่อองหมายีการคใา/รุ่น หมายีเลขประจำาเคร่ออง

๑.
๒.

เง่ออนไขในการใช้ใงานของตบวอยี่างทัดสอบซึองมีผูลตอ่สมรรถนะ
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รายีละเอียีดของชุ้ดภัาระงานทัดสอบ

๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๔ ๐๕ ๐๖ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๑๐

ภัาวะทับอวไปสำาหรบบการทัดสอบ
อุณหภูมิ : ……………………………………………………….
ความชอ้นสัมพััทธ์ : …………………………………………...
ความเร็วลม : ………………………………………………….

ผูลการทัดสอบ
ผูลการทัดสอบการทัำางานทับอวไป

หบวขใอการทัดสอบ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๑ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๒ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๓ ผูลการทัดสอบ
เวลาเปดดเครอ่อง
เวลาปดดเครอ่อง

ผูลการทัดสอบการทัำางานตามภัาระงานทัดสอบ

หบวขใอการทัดสอบ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๑ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๒ การทัดสอบครบ้งทัีอ ๓ ผูลการทัดสอบ
เวลาในการทำางาน
ตามภาระงานทดสอบ
ตามหน้าท่ีการทำางาน
๑. (ระบุ.....)
ตามหน้าท่ีการทำางาน
๒. (ระบุ.....)

ร้ปแบบการจบดวางตบวอยี่างทัดสอบ

ภัาพถ่ายีของตบวอยี่างทัดสอบ
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คณะทัำางาน

ทีัอปรกึษา

นายพัันธ์ศักดิ์   ศิรริัชตพังษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายสุธี   ผู้เจริญชนะชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ

คณะทัำางาน ดใานวิช้าการ

นายสมเดช   แสงสุรศกัดิ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายพัิจกัษ์   เพัิ่มประเสริฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายสุรพังษ์   แซ่เจียม ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นายถิรเจต   พันัพัาไพัร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวธัญลักษณ์   ยิ้มย่อง ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวปจญญดา   ฤกษ์มังกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
นางสาวอรธินี   พัยัคฆะญาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ

คณะทัำางาน ดใานบรรณาธิการ

นางสมพัร   กิ่งทอง ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพัิวเตอรแ์ห่งชาติ
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